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Voorwoord 

 

Welkom bij TRANSPARANT, de richtwijzer voor Kwaliteit bij vzw 
Eindelijk, projecten NAH. Transparant staat voor een open en eerlijke 
communicatie omtrent het garanderen van Kwaliteit binnen vzw 
Eindelijk, projecten NAH.  

Sinds 2020 werd het kwaliteitshandboek gemoderniseerd, maar mét 
behoud van de essentie en de kwaliteit die we altijd voorop stellen. 
Zowel de lay-out als het inhoudelijk gedeelte werd grondig onder 
handen genomen, naar aanleiding van de uitbreiding van 
ondersteuningsvormen (woonondersteuning in ’t Eigennest).  

We hebben een functioneel werkinstrument gemaakt waar alle 
partijen; werknemers, cliënten, netwerk, professionelen aan de slag 
kunnen gaan. Hierin zien we een weerspiegeling van de organisatie, 
maar ook essentiële informatie voor onze cliënten, de cliënten.  

Het kwaliteitshandboek is steeds toegankelijk voor alle geïnteresseerden. 
Bij vzw Eindelijk, Projecten NAH is een papieren versie aanwezig, verder 
kan ze steeds digitaal opgevraagd worden. Alle werknemers krijgen een 
volledige onderdompeling in onze Transparant, zodat ze op de hoogte 
zijn van alle organisatiegerichte processen & ingezette middelen, net als 
de cliëntengerichte processen.  

Het kwaliteitshandboek werd gerealiseerd door alle medewerkers van 
vzw Eindelijk, projecten NAH onder leiding van Dienst Algemeen Beleid 
en Dienst Kwaliteit. Per onderdeel staat de dossierbeheerder 
aangegeven.  

Transparant streeft naar constante verbetering om kwaliteit te 
waarborgen. Vandaar worden de opmerkingen en verbeterpunten van 
alle partijen meegenomen in het PDCA evaluatiemodel. Deze worden 
toegepast volgens noodwendigheid.  
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Per onderdeel staat ook de wijze en frequentie van zelfevaluatie 
aangeduid.  

 

Ten slotte staan in Transparant ook verwijzingen naar 
gebruiksdocumenten of beleidsplannen die het kwaliteitshandboek 
vervolledigen. Deze documenten betreffen de vereiste informatie, maar 
zijn daarenboven omgezet naar werkdocumenten die makkelijk te 
hanteren zijn op de werkvloer. 

 

Veel leesplezier! 
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Organisatiegerichte processen  
& ingezette middelen 
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Oprichting  
De stichtster van de vzw Eindelijk en van het therapeutisch dagcentrum Eindelijk is mevr. Nelly 
Doms, moeder van Toon die op 11-jarige leeftijd slachtoffer werd van een verkeersongeluk en 
zware hersenletsel opliep. 

Na zijn schoolloopbaan in het bijzonder onderwijs type 4 bleek nergens een aangepaste en 
gespecialiseerde dagopvang te bestaan voor personen met NAH. Door zijn ernstige 
neurocognitieve en neuromotorische handicaps en beperkingen hoorde Toon niet thuis in een 
dagcentrum voor mentaal gehandicapten, noch in een dagcentrum voor motorische 
gehandicapten, noch in de psychiatrie of in de ouderenzorg. 

In samenwerking met de Comavereniging werd heel wat lobbywerk verricht bij de bevoegde 
overheden. In 1999 erkende het VFSIPH (Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met 
een Handicap) NAH als prioritaire doelgroep. In 1997 werd eerst de vzw Eindelijk opgericht en 
daarna werden in april 2000, op vraag van het VFSIPH, de twee plaatselijke initiatieven, met name 
Eindelijk en Avalon, gebundeld onder de vzw Koepel Eindelijk / Avalon. In de loop van 2000 kreeg 
deze vzw een vergunning en vanaf 1 december 2000 een erkenning voor het Therapeutisch 
dagcentrum Eindelijk. 

In 2006 verhuisde Eindelijk, Projecten NAH naar een nieuwe locatie in het Klaverveld 1, temidden 
van bruisend Buggenhout, 

Sinds 2019 werd er naast het therapeutisch dagcentrum, ook ’t Eigennest opgericht: een innovatief 
woonproject waar personen met een NAH in een veilige omgeving zelfstandig kunnen wonen. 
Tevens werd de ondersteuningsvorm “mobiele en ambulante begeleidingen” als volwaardige 
ondersteuningsvorm opgenomen.   
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Oorsprong namen 

Eindelijk 
Enerzijds drukt de naam EINDELIJK de vervulling van een 
verzuchting uit: eindelijk wordt de doelgroep van personen 
met een NAH (h)erkend, eindelijk bestaan er 
opvangmogelijkheden voor personen met een niet-
aangeboren hersenletsel, eindelijk bestaat het 
Therapeutisch dagcentrum Eindelijk. 

Anderzijds staat het ei symbool voor nieuw leven. De persoon met een NAH start na zijn trauma 
een nieuw, een ander leven dan voorheen. Hij komt na weken of maanden uit de coma, hij komt 
uit de beslotenheid van het ei en begint aan een nieuw leven waarbij hij alles opnieuw moet 
verkennen, met handicaps en beperkingen. Maar een kuiken moet groeien, ontwikkelen naar een 
volwaardige haan of hen. Het kuiken drukt dus de groei- en ontwikkelingskansen van de persoon 
met een NAH uit. En dát duidt de missie van ons Therapeutisch dagcentrum: wij moeten de 
persoonlijke groei van onze cliënten stimuleren en met hen een zo hoog mogelijke kwaliteit van 
leven nastreven. 

’t Eigennest 
De naam ’t Eigennest drukt het verlangen naar een eigen stek uit: personen met een niet-
aangeboren hersenletsel wonen vaak in bij mantelzorgers of in een voorziening waarin ze een 
eigen kamer hebben. Zij willen echter (opnieuw) op eigen benen staan, zelf het leven in handen 
nemen en een volwaardige eigen woonst hebben. ’t Eigennest staat voor ruime volwaardige 
zorgflats, waar de nodige infrastructuur, hulpmiddelen, domotica en ondersteuning voorhanden is 
om de cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten wonen. 

De naam ’t Eigennest is nauw verbonden met de symboliek van het ‘ei’ dat Eindelijk in zich draagt. 
’t Eigennest geeft de cliënten opnieuw perspectieven én mogelijkheden naar zelfontplooiing. 
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Rechtspersonen 
  

Vzw Eindelijk, projecten NAH 
Vergunde zorgaanbieder van het VAPH 

 

 

  

Vzw Eindelijk 
Eigenaar  van de grond 

Recht van opstal aan vzw Eindelijk, Projecten NAH (dagcentrum) 

Recht van opstal aan cvba-so ’t Eigennest (’t Eigennest) 

 

Cvba-so ’t Eigennest 
Eigenaar van het woonproject ‘t Eigennest 

VAPH erkenning als vennootschap met sociaal oogmerk die wooninfrastructuur ter beschikking 
stelt aan personen met een handicap. 

Erkenning coöperatieve vennootschap bij de Nationale Raad voor de coöperatie 

 

  

Vzw Eindelijk, projecten NAH 
Klaverveld 1 

9255 Buggenhout 

Vzw Eindelijk 
Brusselmansstraat 22 
9255 Buggenhout 

Cvba-so ‘t Eigennest 
Klaverveld 1 

9255 Buggenhout 
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Eindelijk biedt 
aan 
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Beheerder van het hoofdstuk 

Procedure opgemaakt 
door Dienst Algemeen 
Beleid, goedkeuring door 
Raad van Bestuur.  

 

Periode & wijze van evaluatie 

 Vijfjaarlijks 
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Doelgroep 
Eindelijk biedt ondersteuning aan volwassenen (bij opstart tussen 18-65 jaar) met een Niet-
Aangeboren Hersenletsel (NAH). De aanverwante doelgroepen kunnen een vraag stellen, waarbij 
dan in overweging wordt genomen of Eindelijk al dan niet een oplossing kan bieden via één of 
meerdere ondersteuningsvormen. Indien niet, worden andere diensten of voorzieningen 
geadviseerd.  

Een hersenletsel kan veroorzaakt zijn door een (verkeers)ongeval, een cerebrovasculaire 
aandoening (bloeding, embolie, trombose), een hersentumor, een –infectie, een intoxicatie, een 
langdurig zuurstoftekort,… 

Een persoon met NAH ervaart een plotse breuk tussen het leven VOOR en NA het hersenletsel en 
wordt geconfronteerd met tal van handicaps en beperkingen. De gevolgen van een hersenletsel 
zijn zeer complex en manifesteren zich op verschillende gebieden. 

 

Niet alleen is er een grote weerslag op het alledaagse leven van de persoon zelf, maar ook op de 
familie en het sociale netwerk. 

Eindelijk heeft een holistische visie, we bekijken de persoon met een NAH in zijn totaliteit. We 
gebruiken de mogelijkheden om de beperkingen te verminderen, allemaal vraaggestuurd van de 
cliënt uit. 

We stellen naast de voor iedereen zichtbare motorische beperkingen (spasticiteit, halfzijdige 
verlamming, tetraplegie, ataxie,…) ook talrijke neuropsychologische deficiten vast. 

Deze neuropsychologische uitvallen zijn zeer complex en kunnen zich manifesteren op 
verschillende gebieden zoals de waarneming, de aandacht en het geheugen, de initiatiefname, de 
planning en de organisatie, de oriëntatie in tijd en ruimte, de praxie, de taal, de spraak en de 
communicatie, het gedrag, de emoties en de persoonlijkheid. Vaak doet zich ook epilepsie voor. 
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Het de complexiteit aan beperkingen die de persoon met een NAH doen disfunctioneren in het 
dagelijks leven (bv. geheugenproblematiek, doolgedrag, ontremming, gebrek aan initiatiefname, 
gebrek aan ziekte-inzicht, …). 

 

 

Deze beperkingen hebben voor de personen met een NAH vaak het abrupt verlies van een aantal 
rollen voor gevolg: zij kunnen niet meer fungeren in het onderwijs- of in het professioneel milieu; 
soms is het zelfs niet meer mogelijk om hun rol als partner of als ouder terug adequaat op te 
nemen. 

Na de eerste intensieve medische zorgen en de postacute revalidatie verblijven deze personen dan 
ook vaak thuis. Ze raken sociaal geïsoleerd. Bovendien verliezen personen met een NAH door het 
gebrek aan arbeid of aan zinvolle bezigheden, vaak elk gevoel aan eigenwaarde. Zij hebben 
nauwelijks mogelijkheden tot zelfrealisatie en kennen zelden een succesbeleving.  

De opvang van en de continue zorg voor personen met een NAH is zeer belastend voor het 
thuismilieu. Om het verblijf thuis voor de mantelzorg haalbaar / draagbaar te maken is de 
organisatie van dagopvang voor personen met een NAH noodzakelijk. Daarnaast bieden wij ook 
de kans aan de personen met een niet-aangeboren hersenletsel om een eigen thuis te bouwen, 
binnen de veiligheid en de aangepaste accommodatie van ’t Eigennest. Cliënten kunnen op deze 
manier hun vleugels spreiden en opnieuw deelnemen aan de maatschappij vanuit een eigen plek, 
een eigen nest, waar de nodige ondersteuning geboden wordt. 

Gezien de complexe motorische en neuropsychologische problematiek moet zowel de 
dagbesteding van personen met een NAH als het wonen therapeutisch begeleid worden. Deze 
therapeutische begeleiding bestaat er in om de voorwaarden te scheppen waarbij de persoon met 
een NAH toch zelf activiteiten kan uitvoeren, waartoe hij anders zelfstandig niet in staat is. 

  

Vertrekpunt is de problematiek van  

personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel 
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Ondersteuningsaanbod 
 

 
Een gemotiveerd transdisciplinair team (orthopedagoog, logopedist, ergotherapeut, 
psycholoog,…)  
staat van maandag t.e.m. vrijdag klaar om de personen met NAH te begeleiden. We 
bieden zinvolle dagbesteding aan. 'Stilstaan is achteruitgaan', vandaar dat we hen iedere 
dag opnieuw uitdagen en blijvend revalideren. Samen verleggen we grenzen! 
  
We bieden een grote verscheidenheid therapieën en activiteiten aan. We trachten telkens 
de zelfstandigheid van de cliënt te vergroten zonder de eigenheid van de persoon te 
veranderen.  
Ook sociaal contact staat centraal, het zijn allemaal lotgenoten die hun verhaal en 
ervaringen delen. Ze dagen mekaar uit, tonen begrip en willen vooruit. 
  
In samenspraak met de cliënt en hun netwerk bepalen we de frequentie van  
dagondersteuning, van een halve dag tot vijf dagen per week. 
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Elke persoon met een beperking heeft vanuit de visie van volwaardig burgerschap en 
inclusie, het rechtop een eigen leven, op eigen keuzes. Zo moet hij ook de vrijheid hebben 
om te kiezen waar en met wie hij wil wonen. ‘Zo zelfstandig mogelijk, waar mogelijk’.  
  
Je hebt bij ons de keuze uit een zorgflat of studio. Ook kortverblijf en proefwonen zijn 
mogelijk. 
 De integrale zorg wordt gecoördineerd vanuit Eindelijk, projecten NAH .De zorg verloopt 
‘vraaggestuurd’ én in samenwerking met de mantelzorg, de reguliere thuiszorgdiensten en 
de gesubsidieerde zorg vanuit het VAPH. De zorg wordt ‘op maat’ en ‘op vraag’ van de 
bewoner aangeboden. 

  

Kortverblijf is kortdurende opvang bij een vergunde zorgaanbieder. Het kan gaan om: 
  

- een overnachting (met inbegrip van avond- en ochtendondersteuning) 
- een overnachting in combinatie met dagopvang. De dagopvang sluit aan op de 

overnachting en kan er voor of er na vallen. 
  
Kortverblijf biedt de mogelijkheid gepaste begeleiding te voorzien voor mensen met een 
NAH wanneer de mantelzorgers tijdelijk de zorg niet kunnen opnemen of ze nood hebben 
aan een adempauze.  

Eindelijk, Projecten NAH heeft twee studio’s voor kortverblijf in ‘t Eigennest. Deze studio’s 
zijn aangepast met de modernste apparatuur: automatisatie van de deuren, eigen 
badkamer met douche (eventueel met douchebrancard) en toilet, aangepast keukenblok 
met hoog-laagaanrecht en—kasten, zorgmeubilair, oproepsysteem, optie op camera, val- en 
doolalarm. 

De cliënt wordt ondersteund door een multi– en interdisciplinair team vanuit vzw Eindelijk, 
Projecten NAH.  

Daarnaast kunnen ook externe diensten ingeschakeld worden (bijvoorbeeld 
verpleegkundigen of thuiszorgdiensten).  
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Therapeutisch proefwonen 

Naast regulier kortverblijf bieden wij ook therapeutisch proefwonen aan. Deze vorm van 
kortverblijf laat een persoon met een NAH proefwonen binnen een therapeutische 
context. De inhoud hiervan is tweedelig:  

 De cliënt volgt een intensief trainingstraject om de zelfstandig heid te verhogen in 
alledaagse activiteiten. Een multi– en interdisciplinair team begeleidt de cliënt in alle 
aspecten van het dagelijkse leven.   

 De cliënt zoekt, samen met het multidisciplinair team, naar de  perfecte balans 
tussen zelfstandig wonen en ondersteuning. Er  wordt bekeken welke ondersteunende 
diensten in combinatie  met de activiteiten (thuiszorg– en poetsdiensten, vervoer, ver-
 pleging, kinesitherapie, mantelzorg, PAB, vergunde zorgaan- bieder,…) 
noodzakelijk zijn om een verblijf thuis zo autonoom  mogelijk te laten verlopen.  

Therapeutisch proefwonen wordt aangeboden voor een periode van 2 tot 4 weken. 

 
Cliënten met een NAH hebben soms nood aan individuele begeleiding. Eén therapeut met 
één cliënt. Deze hulp kan zeer divers zijn. Ambulante begeleidingen zijn begeleidingen 
geboden in Eindelijk. Mobiele begeleidingen zijn op verplaatsing, bijvoorbeeld bij de cliënt 
thuis. 
  
Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen globale en psychosociale 
begeleidingen. Bij globale begeleidingen wordt er therapeutische ondersteuning geboden 
bij vrijetijdsinvulling, ADL-taken (wc, eten, koken,…), … 
Bij psychosociale begeleidingen gaat de therapeut de persoon met NAH begeleiden bij 
diverse thema's. Zo zal de ergotherapeut hulpmiddelen aanbevelen, de jobcoach gaat op 
zoek naar begeleid werk, de logopediste en psycholoog kunnen individuele therapie 
bieden. Ook intimiteitscoaching, budgetbegeleiding, psychodiagnostiek en zoveel meer zijn 
mogelijk. 
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De specificiteit én complexiteit van de doelgroep ‘personen met een Niet-Aangeboren 
Hersenletsel’ is onmiskenbaar. Onze voorziening heeft de voorbije 20 jaar echte expertise 
en ‘knowhow’ ontwikkeld op gebied van de begeleiding van personen met een NAH.  
Deze expertise is verder gespecifieerd op de verschillende levensdomeinen waarop het 
hersenletsel invloed kan hebben: familie/netwerk, sociale vaardigheden, (begeleid) werk, 
seksualiteit, zelfbeeld en eigenwaarde,… Afhankelijk van uw wensen en noden kunnen we 
deze expertise delen: 
! Vorming & counseling  voor cliënten, families en mantelzorgers 

! Vorming & counseling  voor professionelen 

! Vorming voor studenten van hogescholen 

! Getuigenissen en sensibiliseringsprojecten op maat: lagere school, middelbare school, 

hogescholen, verenigingen 

! Begeleiding van stage,  

bachelor– en masterproeven 
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Eindelijk kijkt 

vooruit 
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  Beheerder van het hoofdstuk 

Procedure opgemaakt 

door Dienst Algemeen 

Beleid in samenwerking 

met de medewerkers van 

Eindelijk, goedkeuring 

door Raad van Bestuur.  

 

Periode & wijze van evaluatie 

 Vijfjaarlijks 
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Missie, ondersteuningsvisie en kernwaarden 
Het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap van 2006 geeft aan hoe 

noodzakelijk het is om personen met een handicap volwaardig mens te laten zijn:  

Personen met een handicap zijn personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of 
zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, 

effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving. 

Doel van dit verdrag is het volledige genot door alle personen met een handicap van alle 

mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en 
waarborgen, en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen. 

De missie van vzw Eindelijk, Projecten NAH sluit hier volledig bij aan: het bewerkstelligen van een 

volwaardig burgerschap voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel, waarbij de kwaliteit 

van het leven centraal staat.  

Volwaardig burgerschap houdt in dat personen met een handicap gezien worden als volwaardige 

burgers van onze maatschappij. Zij hebben recht op een eigen woonst, een kwaliteitsvol bestaan,  

regie van eigen leven en de nodige ondersteuning om deze rechten te kunnen nastreven.  

  

Verwijzingen 

Coachingstraject De 
Wilde Zwanen  
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Schematisch overzicht van de missie-visie van vzw Eindelijk, projecten NAH 
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Bijhorende uitleg van de missie-visie van vzw Eindelijk, 

projecten NAH 
De missie van vzw Eindelijk, Projecten NAH: Zelfredzaamheid van personen met een NAH: Zij staan 

als volwaardige personen in de maatschappij:  

- Regie van eigen leven: maken zelf hun levenskeuzes, voorzien in een kwaliteitsvol bestaan 

- Psychosociaal en fysiek welzijn: Mentaal welzijn, cognitieve en sociale vaardigheden, 

aanvaarding van hun hersenletsel van zichzelf, zelfvertrouwen, eigenwaarde en 

zelfontplooiing 

- Autonomie: het zelf opnemen van zijn verantwoordelijkheid, het opnemen van alledaagse 

activiteiten, het streven naar een maximale zelfredzaamheid  

- Inclusie in de maatschappij: zij nemen een volwaardige rol op in de maatschappij 

 

Hoe willen wij dit doen?  

Traject op maat 

Elke cliënt met een NAH is anders, heeft andere noden en doelstellingen. Wij bieden elke cliënt een 

individueel traject op maat aan. Samen worden noden en doelstellingen in kaart gebracht, en 

wordt samen bekeken hoe we hier naartoe kunnen werken. Door het doelgericht werken, is het 

aanbod zeer gevarieerd, gebaseerd op de verschillende aspecten van zelfredzaamheid, en kan dit 

flexibel ingezet worden in functie van de noden en doelen van de cliënt zelf 

 

De gehele zorgverlening vertrekt vanuit de volgende kernwaarden: 

- Betrokkenheid  
Verbondenheid is wat een mens ‘mens’ maakt. De zorgverlening is gekenmerkt door een 

grond van vertrouwen en integriteit en wordt door een open, eerlijke en aangepaste 

communicatie opgebouwd. Verdraagzaamheid en solidariteit naar elkaar toe leiden tot een 

harmonieuze samenleving (binnen de organisatie, maar ook daarbuiten).  

 

- Kwaliteitsvolle zorg en expertise 

Kwaliteitsvolle zorg, gebaseerd op deskundigheid en expertise in de doelgroep niet-

aangeboren hersenletsels, is essentieel om tot zelfredzaamheid te komen. Deze expertise 

wordt op verschillende domeinen uitgebouwd door de organisatie, bij medewerkers maar 

ook doorgetrokken naar cliënten en hun netwerk. Ook zij bevatten belangrijke 

ervaringsexpertise die een mooie aanvulling biedt aan de expertise van de medewerkers. 

Het sensibiliseren en het delen van expertise binnen en buiten de organisatie leidt tot een 

groter bereik van personen met een NAH en het bereiken van zelfredzaamheid, ook buiten 

onze organisatie.  

 

- Innovatie  

De medische wereld staat niet stil. Telkens weer worden nieuwe concepten, methodieken,… 

onderzocht om revalidatie van hersenletsels te bewerkstelligen. Wij willen als voorziening 

hier mee het voortouw nemen. Door innoverende projecten, ondersteunen van 

wetenschappelijk onderzoek willen wij onze bijdrage leveren. 
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- Evenwaardigheid 

Onontbeerlijk is enerzijds het respect voor de eigenheid van de cliënt, zonder hem te 

discrimineren op vlak van sociale status, etnische afkomst, seksuele geaardheid, politieke, 

godsdienstige of ideologische overtuiging, mentaal niveau, gedrag of attitudes. Anderzijds 

is er ook het respect voor de problematiek van NAH met de daaraan gekoppelde 

stoornissen, handicaps en beperkingen én evenzeer met respect voor de resterende 

mogelijkheden en gericht op een maximale zelfontplooiing. Elke cliënt, medewerker,… zijn 

evenwaardig aan elkaar. 

 

- Samenspraak 

Het vierluik van cliënt, zijn netwerk, medewerkers en organisatie werkt nauw samen om de 

cliënt tot zelfredzaamheid te brengen. Daarnaast worden ook alle partijen betrokken bij de 

opbouw van de organisatie, omdat het perspectief van alle stakeholders belangrijk is om de 

missie van de organisatie na te streven. 

 

- Kleinschaligheid 

Personen met een niet-aangeboren hersenletsel hebben nood aan geborgenheid en 

vertrouwen. Om dit te bekomen is duurzaamheid, duidelijkheid, ordelijkheid en structuur 

essentieel in de zorgverlening.  

Kleinschaligheid en een familiale sfeer is daarom zeer belangrijk in onze organisatie zodat 

cliënten zich veilig willen voelen een stabiele omgeving krijgen. 
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Leidende principes binnen onze 
organisatie – uitdieping naar af te 
toetsen principes 

1. De opvolging van de cliënten is een kerntaak binnen het team 
a. Alle cliënten verdienen een evenwaardige hoeveelheid ondersteuning die in 

verhouding staat met de noden en beperkingen van de cliënt.  
b. We nemen voldoende tijd om de op te nemen regeltaken in functie van onze 

volgcliënten nauwgezet op te volgen. 
c. Er wordt voldoende aandacht besteed aan het opvolgen van de cliënten. We 

maken hiervoor bewust tijd. 
 

2. Eindelijk is een organisatie waarbinnen solidariteit een belangrijke plaats inneemt. 
a. Solidariteit vindt plaats tussen cliënten (bv op vlak van inzet van punten voor 

groepsondersteuning wordt echt voor de groep ingezet en staat niet voor 
individuele ondersteuning, basispakket voor cliënten van ’t Eigennest, cliënten gaan 
achter eten voor medecliënten tijdens de middag) 

b. Solidariteit vindt plaats tussen medewerkers binnen een team (overname van taken, 
bij ziekte,,…).  

c. Solidariteit vindt plaats tussen teams (indien nodig).  
 

3. We werken doelgericht met onze cliënten, waarbij gemeenschappelijke doelen 
vooropgesteld worden die de zelfredzaamheid stimuleren. 

a. We erkennen de mogelijkheden en beperkingen die een NAH met zich meebrengt 
en nemen deze consistent mee in het bepalen van doelstellingen. 

b. We evalueren consistent de doelstellingen. 
 

4. We stellen kleinschaligheid voorop in de organisatie. 
a. We werken in kleine groepen.  
b. We zijn omwille van kleinschaligheid “1 Eindelijk-familie”. 

 

5. Cliënten krijgen regie over hun eigen traject en leven.  
a. Het traject wordt samen met de cliënt uitgestippeld en nadien afgetoetst bij de 

familie. 
b. De cliënt moet uitgedaagd worden, maar bepaalt zelf de grenzen (bv als de druk te 

groot wordt). 
c. We stellen de cliënt als regent centraal, en niet de familie. 
d. We werken steeds op maat aan de hand van een zorgplan afgestemd op de 

wensen en noden van de cliënt. 
 

6. De organisatie Eindelijk staat voor expertise in NAH.  
a. Eindelijk biedt elke medewerker mogelijkheden en ruimte om zich te ontwikkelen 

en deze expertise te delen. 
b. We creëren mogelijkheden dat onze werknemers zoveel mogelijk expertise kunnen 

opbouwen binnen het eigen vak- of interessegebied.  
c. Binnen en tussen teams wordt expertise gedeeld.  
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d. We maken binnen onze organisatie voldoende tijd en ruimte om na te denken 
over innovatie op vlak van NAH. 

e. Medewerkers krijgen ruimte en tijd om zich te vormen, creatieve processen te 
ontwikkelen,,… 

 

7. We zetten voor elke cliënt in op sociale interactie. 
a. Sociale contacten binnen de voorziening zelf, waardoor geborgenheid en 

betrokkenheid ontstaat, is essentieel. 
b. Sociale contacten met het netwerk zijn belangrijk om de ondersteuning van de 

cliënt in alle aspecten te optimaliseren. 
c. Sociale contacten binnen de maatschappij zijn belangrijk in het bereiken van 

zelfredzaamheid.  

 

8. Onze organisatie gaat uit van openheid en vertrouwen.  
a. Onze communicatie is steeds duidelijk en eenduidig met alle partijen.  
b. Alle stakeholders worden betrokken bij hetgeen impact heeft op hen. 
c. Eindelijk staat voor transparantie en openheid en eerlijkheid.  
d. We erkennen en begrijpen dat elk team zijn eigen accenten legt, afhankelijk van de 

doelstellingen van het team.  

 

9. Autonomie en zelforganisatie zijn de basis van de organisatie. 
a. Wat in een team kan beslist worden, wordt in het team beslist. Elk team of elke 

afdeling moet de ruimte en mogelijkheden krijgen om zelf zijn richting te bepalen 
en keuzes te maken binnen de kaders die de organisatie vastlegt en wettelijk 
bepaald zijn.  

b. Teams zijn onafhankelijkheid van elkaar, waardoor ze niet afhangen van een ander 
team om het werk correct uit te voeren en snel te kunnen anticiperen.  

c. Er is duidelijkheid in taakinhoud en beslissingsboom. 

 

10. We streven voor elke werknemer naar voldoende variatie en uitdaging in het werk.  
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Besturingsvisie Eindelijk, Projecten NAH 
 

We onderschrijven een duidelijke besturingsvisie gestaaft op procesgerichtheid, waarbij zowel de 

missie-realiserende teams als de ondersteunende diensten alle ruimte en autonomie krijgen die 

noodzakelijk is om enerzijds de missie/ondersteuningsvisie en anderzijds de teamambitie te 

bewerkstellingen.  

 

Onze besturingsvisie staaft op drie pijlers : 

Pijler 1: Procesgerichte organisatie 

De cliënt staat centraal in onze organisatiestructuur, ondersteund door zijn Woon- en/of 

Dagaandachtsbegeleiders. Om de zorg en ondersteuning voor deze cliënt kwaliteitsvol en efficiënt 

te laten verlopen, kiezen we bewust voor een procesgerichte organisatie.  

De missie-realiserende teams hebben het proces rond de kwaliteitsvolle zorg voor de cliënt volledig 

zelf in handen, van start tot evaluatie. De ondersteunende diensten beschikken over voldoende 

autonomie om hun processen, bepaald in de teamcharters, volledig op te volgen. Dit maakt dat 

deze teams eigenaarschap opnemen voor de dienstverlening die ze aanbieden. 

De zelfsturende teams nemen niet alleen uitvoerende taken op zich, maar ook het regelen en 

coördineren van die taken. Daarbij zijn ze tot op zekere hoogte verantwoordelijk is voor het 

managen van zichzelf en de eigen teamopdracht. Beslissingen en aanpassingen in de methodieken 

en procedures kunnen zo zeer snel gemaakt worden, omdat medewerkers die dag in dag uit met 

de teamopdracht bezig zijn, hiervoor het mandaat hebben.  Zo krijg je een betere beheersbaarheid 

in de organisatie, wat leidt tot verbeteringen in het proces en daardoor eveneens in de 

dienstverlening zelf.  

Door een procesgerichte organisatiestructuur is de organisatie dynamischer en beter bestand 

tegen externe druk. Doordat de teams zelfsturend zijn, zijn er in de organisatie minder 

leidinggevenden nodig, waardoor er meer mensen op de werkvloer kunnen staan. Ook zijn de 

medewerkers meer betrokken en mogen ze hun eigen werk zelf organiseren, wat leidt tot meer 

flexibiliteit en betrokkenheid.  

Pijler 2: Knowhow en expertise 

Eindelijk, Projecten NAH heeft van voor haar start geijverd voor personen met een niet-aangeboren 

hersenletsel als aparte doelgroep. Het therapeutisch dagcentrum was het eerste dagcentrum voor 

deze doelgroep. 

Het specifieke therapeutische zorgverleningsconcept dat in onze organisatie gehanteerd wordt, 

zorgt voor een onmiskenbare knowhow en expertise op vlak van NAH én de bijhorende aspecten, 

zoals familiebegeleiding, coaching, begeleid werk, intimiteit, sensibilisering...  

Deze expertise wordt vanaf 2019 meer en meer uitgedragen, zowel intern als extern. Therapeuten 

worden aangemoedigd om hun expertise in NAH uit te werken in specifieke deeldomeinen en 

deze dan ook te verspreiden.  
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Pijler 3: Gemotiveerde en bevlogen medewerkers 
Gemotiveerde en bevlogen medewerkers geven je voorziening vleugels om je missie en visie te 

realiseren, om als organisatie naar buiten te treden en om de sfeer te creëren die Eindelijk, 

Projecten NAH wil bereiken.  

Motivatie is daarom echt belangrijk voor zowel de organisatie als de medewerker zelf. Grote 

voordelen zijn de effectiviteit van de prestaties, de voldoening die de persoon uit zijn job haalt, een 

waar organisatiebewustzijn en positieve werkattitudes.     

De procesgerichte organisatiestructuur is een belangrijke voorwaarde voor gemotiveerde en 

bevlogen medewerkers. Zij staan zo immers in direct contact met elkaar en mogen samen 

beslissingen nemen. Er wordt zo weinig mogelijk exacte aanwijzingen gegeven hoe zaken moeten 

aangepakt worden, maar wel een kader dat de nodige standvastigheid en houvast biedt aan de 

medewerkers. Zij komen zo tot leerrijke en active jobs: voldoende autonomie, taakvariatie, 

voldoende informatie en contact met collega’s. Zij mogen ook meewerken aan het beleid van onze 

voorziening. Op deze manier wordt werkbaar werken realiseerbaar voor onze medewerkers.  

Daarnaast zorgt de dienst Teamcoach voor coaching van de teamprocessen en de individuele 

medewerkers. Hierdoor wordt het psychosociaal welzijn van de medewerkers nauwgezet 

opgevolgd, is er ruimte voor feedback van de medewerker en wordt de organisatie continu 

geëvalueerd.  

De teamcoach bouwt, samen met de medewerker op zich en het volledige team, aan de vijf 

bouwstenen voor een duurzame motivatie: competentie, autonomie, verbinding, aspiratie 

&waarden en waardering. 
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Algemeen beleidsplan  
 

Het Algemeen Beleidsplan wordt vijfjaarlijks opgesteld en heeft 

betrekking op alle stakeholders van VZW Eindelijk, Projecten NAH: 

medewerkers, raad van bestuur, cliënten, netwerk, studenten,…   

Doel 
 

De functies van het Algemeen beleidsplan zijn:  

1. Sensibiliserende functie 

De verwachtingen vanuit de voorziening worden uitgesproken in 

het algemeen beleidsplan, zodat elke stakeholder zijn 

verantwoordelijkheden kan opnemen om mee het beleid om te zetten in praktijk. 

2. Kwaliteitsbewakende functie 

Kwaliteit van zorg, en uitgebreid kwaliteit van leven, is een essentieel onderdeel van onze missie-

visie en strategische doelstellingen. Het bewaken van deze kwaliteit is dan ook een essentiële 

functie van het beleidsplan.  

3. Informerende functie 

Via dit algemeen beleidsplan worden alle stakeholders geïnformeerd over de verwachtingen naar 

hen toe en de mogelijkheden die onze voorziening biedt. Ook geeft dit een transparante en 

duidelijke visie weer, wat wij als organisatie als uitermate belangrijk ervaren.  

4. Profilerende functie 

Het algemeen beleidsplan toont de richting die Eindelijk, Projecten NAH wil inslaan de komende vijf 

jaar. Hiermee wil onze voorziening zich in het zorglandschap profileren als professionele, 

innovatieve en kwalitatieve partner, die flexibel kan inspelen op de veranderingen die het 

landschap met zich meebrengt.   

5. Evaluatieve functie 

Het opstellen van een algemeen beleidsplan maakt dat we het beleid tastbaar kunnen maken in 

onze organisatie en kunnen evalueren naar functionaliteit, toepasbaarheid en haalbaarheid.  

Werkwijze / procedure 
Als start van het ontwikkelingsproces is een intensieve update van de missie-visie van de organisatie 

vooropgesteld. De huidige versie is opgesteld na verschillende overlegmomenten met cliënten, 

familieleden, raad van bestuur en medewerkers en is als inspiratie- en werkdocument opgevat. De 

kernwaarden waarvoor onze organisatie staat, hebben ook naar personeel toe een impact: een 

nieuwe organisatiestructuur, waarbij zelfsturing werd geïntroduceerd in onze voorziening.  

Het zorglandschap is sinds enkele jaren enorm in beweging. Dit maakte een grondige analyse van 

de behoeften en bezorgdheden noodzakelijk op verschillende vlakken: zowel intern in de 

Verwijzingen 

Server/  
Algemeen Beleid/  

Algemeen 
beleidsplan 2020-
2024 
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organisatie als extern zijn verschillende stakeholders waarvoor onze organisatie een meerwaarde 

kan betekenen. Samen met alle medewerkers hebben we een SWOART-analyse uitgevoerd.   

Voor het opstellen van dit document werden de medewerkers bevraagd over hun toekomstvisie 

van Eindelijk, Projecten NAH. Alle voorgaande processen leidden tot een voorstel voor algemeen 

beleid, opgesteld door een samenwerking tussen de diensten Algemeen Beleid, Kwaliteit en 

Teamcoach. Dit ontwerp is voorgesteld aan medewerkers, raad van bestuur en cliënten, die hun 

feedback konden overmaken. Na het aanvullen en wijzigen op basis van de bemerkingen van deze 

stakeholders, is het definitief beleidsplan opgesteld. 

Tot slot is dit finale algemeen beleidsplan toegelicht op de personeelsvergadering en goedgekeurd 

op de Raad van Bestuur. Ook op de nieuwjaarsreceptie van 2020 met de cliënten en families werd 

het plan toegelicht. Het algemeen beleidsplan is te lezen op de website, zodat ook andere 

betrokkenen en geïnteresseerden onze visie en ons beleid kunnen raadplegen.  

Kwaliteitsindicatoren 

Wij hebben als vergunde zorgaanbieder een maatschappelijke opdracht, waarbij transparantie 

naar de verschillende stakeholders essentieel is. Maar hoe grijp je begrippen als “Kwaliteit van zorg” 

en “Competentie van medewerkers” in objectieve elementen? Hoe kan je de complexiteit zo goed 

mogelijk evalueren? Kwaliteitsindicatoren kunnen hierin een belangrijke meerwaarde betekenen. 

“Een indicator is een grootheid (een parameter) die iets zegt over een deel van een, meestal 
complexere, realiteit. Een indicator heeft een signaalwaarde, kan al dan niet uitgedrukt worden in 

cijfers en bevindt zich op een continuüm tussen “zeer objectief en eerder subjectief”.  

We willen dan ook dat de kwaliteitsindicatoren integraal deel uitmaken van de kwaliteitscyclus in 

onze voorziening. Vanuit de missie visie hebben we concrete doelstellingen bepaald die we 

wensen na te streven. Om deze doelstellingen te toetsen zijn we op zoek gegaan naar de juiste set 

van indicatoren. We hebben de nulnorm bepaald en zullen op regelmatig vastgelegde tijdstippen 

de indicatoren evalueren en interpreteren. Indien nodig sturen we ons beleid bij.  
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Zelfevaluatie 

Doel 
 
De zelfevaluatie heeft tot doel de kwaliteit in de voorziening te bewaken / verbeteren.  
De zelfevaluatie omvat minimaal de evaluatie van: 

- het algemeen beleidsplan 
- de cliëntengerichte processen 
- de organisatiegerichte processen 
- de ingezette middelen. 

 
Vijfjaarlijks dient een Algemeen Beleidsplan opgesteld te worden, met minstens volgende 
vermeldingen: 

1. Systematisch gegevens verzamelen en registreren over de kwaliteit van de zorg 
2. Algemene beleidsdoelstellingen formuleren 
3. Stappenplan met tijdspad om doelstellingen te realiseren 
4. Evalueren van de doelstellingen aan de hand van kwaliteitsindicatoren 
5. Welke stappen indien doelstellingen niet bereikt zijn. 

 

Toepassingsgebied 
Alle elementen van het Algemeen Beleidsplan en Transparant: het aanbod, het kwaliteitsbeleid, het 

kwaliteitssysteem, de cliënten- en organisatiegerichte processen, en alle ingezette middelen. 

 

Werkwijze / procedure 
De zelfevaluatie valt onder de verantwoordelijkheid van  

- de dienst kwaliteit en Algemeen Beleid voor het onderdeel gebruiksgerichte 
processen en organisatiegerichte processen;  

- de dienst Teamcoach en Algemeen Beleid voor het onderdeel 
Medewerkersprocessen.  

 
Ook de cliënten / families worden via het cliëntenoverleg geïnformeerd en kunnen voorstellen en 
opmerkingen formuleren. 
 

Door het werken met sterpunten binnen de teams worden ook de desbetreffende sterpunten 

betrokken in de evaluatie.  

De zelfevaluatie is een continu en dynamisch proces en gebeurt in de dagdagelijkse werking in 
verschillende interne overlegorganen: 

- Personeel: 

- Dagelijks: korte briefingmomenten 

- (Twee)wekelijks: alternerend coördinatieteam en personeelsvergadering 

- Trimestrieel: evaluatiemoment 

- Jaarlijks: evaluatiedag personeel 

- Cliënten / families: 

- Wekelijks: gespreksgroep 

- Trimestrieel: cliëntenoverleg / seizoenscafé. 
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Belangrijke informatie wordt geregistreerd en geanalyseerd. Op basis hiervan worden 
doelstellingen geformuleerd waarvan de realisatie getimed wordt en regelmatig geëvalueerd in de 
bovengenoemde overlegorganen 
 
Het eindverslag is gebaseerd op alle vorige verslagen (personeelsvergadering, coördinatieteam, 
cliëntenoverleg) en wordt geklasseerd op de server bij ‘Evaluatie’. 
 
 

Aanverwante hulpmiddelen en documenten 
Alle documenten van het Transparant 

Logboek teams 

Zelfevaluatiedocumenten  

Logboek Personeelsvergadering 

Verslag(en) van de evaluatie van de werking 

Verslagen van functioneringsgesprekken 

Verslagen van de gespreksgroep 

Verslagen van het cliëntenoverleg 

Tevredenheidsmetingen bij personeel  

Tevredenheidsmetingen bij cliënten 

Klachtenregister 

Planning vorming, training, opleiding 

Jaarverslag 

 

Registratie / archivering 
Registratieformulier Wie Waar Bewaartermijn 

Verslag ‘Zelfevaluatie’ Dienst Algemeen 

Beleid 

Server ‘Zelfevaluatie’ Blijvend 

Jaarverslag Dienst Algemeen 

Beleid 

Server ‘Jaarverslagen’ Blijvend 

Verslag overlegmomenten Afhankelijk Zorgonline Blijvend 
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Eindelijk werkt 

samen 
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  Beheerder van het hoofdstuk 

Procedure opgemaakt 

door Dienst Algemeen 

Beleid in combinatie met 

Dienst Kwaliteit, 

goedkeuring door Raad 

van Bestuur.  

 

 

Periode & wijze van evaluatie 

Klachtenprocedure: 

trimestrieel 
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Zelfsturende organisatie 
 

Vzw Eindelijk, projecten NAH is een voorziening die in omschakeling is naar een innovatieve 

arbeidsorganisatie.  

 

 

 

 

 

 

 

Verwijzingen 

Coachingstraject De 
Wilde Zwanen  
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Overleg en inspraak 

Alle vormen van collectief overleg met de cliënten en /of families, medewerkers en bestuurders met betrekking tot alle aspecten van de zorgverlening. 

Overzicht en werking van de interne overlegorganen 

Niveau bestuur 
 

 

Type 

Naam 

 

Voorzitter (VZ) 

Secretaris (S) 

Deelnemers 

 

Cfr. Statuten 

frequentie Onderwerp 

Thema 

Registratie / verslag : 

opmaak (O)  

verspreiding (V) 

archivering(A)/termijn(T) 

Beschrijvend of 

aanverwant 

document 

Raad v. Bestuur 

Vzw Eindelijk, 

projecten NAH 

 

Statutair 

verkozen voor 3 

jaar 

Hugo Dooms 

Greet Caluwaert 

- 12 leden 

- afgevaardigde 

cliëntenoverleg  

- dienst Algemeen 

Beleid 

  (info en advies / 

  niet 

stemgerechtig

d) 

Volgens 
noodwendigheid. 
Min 3x/jaar 
 

- bestuur vzw 

- exploiteren van vza: 

    - contact VAPH 

    - personeelsbeleid 

    - financieel beleid 

 

O: secretaris 

V: naar elke deelnemer 

A: maatschappelijke zetel,  

     map ‘RvB vzw Eindelijk, projecten 

NAH’ 

T: onbeperkt 

 

 

 

 

- 

Algemene 

vergadering 

Idem  - Leden RvB 
- 5 extra leden uit 

het breed 

jaarlijks - Werkingsverslag Idem RvB  
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Vzw Eindelijk, 

projecten NAH 

  

 

maatschappelij

k veld   

- Financieel verslag 

- Begroting 

   - Kwijting bestuurders 

 

- 

 

Klachten 

Commissie 

Verkozen voor 4 

jaar 

- Vertegenw RVB 

- Vertegenw. 

cliëntenoverleg 

Indien noodwendig Behandelen van 

klacht 

O: verslaggever aanduiden 

V: niet 

A: map ‘Klachtencommissie’ 

T: onbeperkt 

‘Het afhandelen van 

klachten van cliënten’ 

 

Charter van collectieve 

rechten en plichten 

Beheercomité V: Dienst 

Algemeen Beleid 

Bestuurders van 

2019 

4x/jaar Dagelijkse werking 

Adviserend orgaan 

voor RVB 

Toezichthouder fusie 

O: dienst Algemeen Beleid 

V: mail 

A: dataschijf 

T: onbeperkt 

 

 

Niveau team 
Type 

Naam 

Voorzitter (VZ) 

Secretaris (S) 

Deelnemers Frequentie 

Planning 

Onderwerp 

Thema 

Registratie / verslag : 

opmaak (O)  

verspreiding (V)  

archivering (A) / termijn (T) 

Beschrijvend  

of aanverwant 

document 
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Korte briefing VZ + S: 

afwisselend 

Alle aanwezige 

teamleden 

Dagelijks 

 

Kort overleg: 

- dringende specifieke 
cliënt- of 
werkingsgerelateerde 
aspecten 
- dag/therapieplan 
- mededelingen 
 

Indien verslag nodig is: 

O: afwisselend 

V: niet 

A: ZOL logboek 

T: 2 jaar 

 

Teamoverleg VZ + S: 

afwisselend 

Alle aanwezige 

teamleden 

Dag: wekelijks 

MAB: maandelijks 

Wonen: 

tweewekelijks 

 

Uitgebreider overleg: 

- specifieke cliënt- of 
werkingsgerelateerde 
aspecten 
- dag/therapieplan 
- mededelingen 
 

Indien verslag nodig is: 

O: afwisselend 

V: niet 

A: ZOL logboek 

T: 2 jaar 

 

Cliëntbespreking VZ: DAB/WAB - alle nodige 

teamleden 

- eventueel 

externen 

- Elke cliënt: 
minimaal 1x/jaar 
-  

Bespreken van alle 

mogelijke aspecten 

betreffende een 

individuele cliënt 

(ZVP, problemen, 

vragen, ICF, 

opmerkingen) 

O: aangeduide verslaggever 

V: niet 

A: cliëntdossier 

T: 5 jaar na beëindigen ZV 

- ‘De intake’ 

- ‘Het opstellen, uitvoeren,  

Evalueren, bijsturen v/h 

ZVP 

 

Teamworkshop VZ.: deskundige 

op het gebied 

Alle nodige 

teamleden + 

event.stagiairs 

- Vlgs nood- 
wendigheid  

-  

Interne vorming 

 

 

Persoonlijke notities door de 

teamleden. Vrijblijvend. 

O / V / A / T: geen 

‘Vorming, training, 

opleiding’ 

Werkvergadering  

 

VZ.: project-

verantwoorde-

lijke 

Alle nodige 

teamleden 

- Volgens 
noodwendigheid 

-  

Uitwerken of 

voorbereiden van: 

- een project (activiteit 

O: aangeduide verslaggever 

V: logboek 

- ‘Zelfevaluatie’ 
 



 

48 | P a g i n a  
Versie laatst aangepast op 17/06/2021 

cliënt, externen 
- CPM, tevredenheid, 
- Personeelszaken 
- …. 

A: persoonlijke notities teamleden 

T: 5 jaar of vlgs procedure 

Personeels-

vergadering  

 

VZ.:afwisselend 

s: afwisselend 

Vertegenwoordige

r van elk 

team/dienst 

- 6x/jaar 
 

Mededelingen en 

bespreking van: 

- Personeelszaken 
- VAPH 
- Kwaliteitsbeleid 
- … 

O: aangeduide verslaggever 

V: logboek ZOL 

A: persoonlijke notities teamleden 

    map ‘Teamverslagen’ of  NAS 

T: 5 jaar of vlgs procedure 

- ‘Zelfevaluatie’ 
 

Overleg teamcoach – 

Algemeen beleid 

VZ.: dienst 

Algemeen Beleid 

 

Teamcoach 

Algemeen beleid 

- Wekelijks vrijdag Zelfvaluatie van: 

- dagdagel. werking 
medewerkers 

- medewerkersbeleid 

- inzet 

medewerkersmiddele

n 

- functionerings- 

gesprekken en 

tevredenheid 

personeel 

- … 

O: aangeduide verslaggever 

V: niet 

A: Teams 

T: 5 jaar 

Jaarverslag onbeperkt 

- ‘Zelfevaluatie’ 

 

 

Overleg kwaliteit – 

Algemeen beleid 

VZ.: dienst 

Algemeen Beleid 

 

Kwaliteit 

Algemeen beleid 

- Wekelijks vrijdag Zelfvaluatie van: 

- dagdagel. werking 
kwaliteit 

- kwaliteitsbeleid 
- communicatieplan 
- … 

O: aangeduide verslaggever 

V: niet 

A: Teams 

T: 5 jaar 

Jaarverslag onbeperkt 

- ‘Zelfevaluatie’ 
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Evaluatie-vergadering VZ.: dienst 

kwaliteit 

Alle teamleden - Jaarlijks 
- Of volgens 

noodwendigh.  
 

 

Zelfvaluatie van: 

- aanbod 
- kwaliteitsbeleid 

(missie, visie,…) 
- cliëntengerichte 

processen 
- organisatiegerichte 

processen 
- middelen 
- tevredenheid en 

klachten cliënten 

- functionerings- 

gesprekken en 

tevredenheid 

personeel 

- workshops rond 

relevant thema 

… 

O: aangeduide verslaggever 

V: niet 

A: map ‘Zelfevaluatie’ 

     Jaarverslag 

T: 5 jaar 

Jaarverslag onbeperkt 

- ‘Zelfevaluatie’ 
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Niveau cliënten 
 

Type 

Naam 

Voorzitter (VZ) 

Secretaris (S) 

Deelnemers Frequentie Onderwerp 

Thema 

Verslag : 

opmaak (O)  

verspreiding (V) archivering 

(A) / termijn(T) 

Beschrijvend of 

aanverwant 

document 

Cliënt/familie-gesprek DAB/WAB - DAB/WAB 

- teamleden: in 

  afspraak 

- Cliënt en/of 

familie 

- Eventueel 

externen 

 

Elke cliënt: 

minimaal 

1x/jaar 

 

Volgens 

noodwendigh 

of procedure 

Bespreking van:  

- individ zorgplan, 

toekomstpersectief,… 

(Hooi op je vork) 

- cliëntbespreking 

- zorgverleningsplan 

- klachten, vragen en 

opmerkingen 

- tevredenheid 

-start en beëindiging 

v/d zorgverlening 

O: direct. of ondersteunende 

dienst of verantw therap 

V: niet 

A: in cliëntdossier 

T: 5 jaar na beëindiging ZV 

- ‘De intake’ 

- ‘Het opstellen, 

uitvoeren, 

evalueren en 

bijsturen v/d ZV’ 

- Het beëindigen van de 

ZV’ 

- ‘Het afhandelen van 

klachten van 

cliënten’ 

Familieworkshop Deskundige - teamleden:  

  in afspraak 

- cliënt en 

  familie 

Op vraag van 

cliënt of team 

- info over concept 

- technieken 

- psycho-educatie 

O: deskundige 

V: niet 

A: in cliëntdossier 

T: 5 jaar na beëindiging ZV 

‘Vorming, training, 

opleiding’ 
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- eventueel 

externen 

Netwerk- 

vergaderingen 

Ondersteunende 

dienst  

of  

aangeduide 

ondersteunende 

dienst netwerk 

(meestal 

mutualiteit) 

- Vertegenw 
netwerk 

- Cliënt / familie 
- Noodzakelijke 

teamleden 

Op vraag van 

cliënt  

of team  

of netwerk 

- Afstemmen 
zorgverlening cliënt 

- Begeleid werk 
- … 

O: netwerkondersteunende dienst 

V: per mail 

A: in cliëntdossier 

T: 5 jaar na beëindiging ZV 

- ‘De intake’ 

- ‘Het opstellen, 

uitvoeren, 

evalueren en 

bijsturen v/d ZV’ 

- Het beëindigen van de 

ZV’ 

- ‘Verantwoordelijke 

therapeut’ 

- ‘Het afhandelen van 

klachten van cliënten’ 

Briefing cliënten therapeut Alle aanwezige 

cliënten 

Dagelijks - Overlopen van 

  therapieplan 

- Informatie- 

  uitwisseling 

Zorgonline 

 

Zorgonline 

Gespreksgroep therapeut  Alle aanwezige 

cliënten 

1/week 

 

- Informatie- 

  uitwisseling 

- Opmerkingen, 

suggesties, vragen, 

Zorgonline 

 

Zorgonline 
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klachten, 

tevredenheid 

- Evalueren van 

   activiteiten 

-Voorstel projecten 

Seizoenscafé Of therapeut 

Of 

ondersteunende 

dienst 

Of dienst 

Algemeen Beleid 

 

Alle cliënten en 

families worden 

uitgenodigd 

Trimestrieel - Vaak in een thema 
(vb. carnaval, 
kerstfeest, ….) 

- Informeel contact 
tussen cliënten, 
families, team 

- Biedt ook 
gelegenheid voor 
een formeel gedeelte 
(cfr cliëntenoverleg) 

Zorgonline 

 

Zorgonline 

Cliënten-overleg - 1 cliënt of 
familielid 
fungeert als 
vertegenwoord
iger in de RvB, 
deze wordt 
voor 4 jaar 

- Twee personen 
aangeduid als 
“dringende 
werkgroep” 

Alle cliënten en 

families worden 

uitgenodigd 

 

 

- 2 x/ jaar 
(vaak 
gekoppeld 
aan 
seizoenscafé) 

- Kan extra 
georganiseer
d worden op 
vraag van 
clienten/famil
ies of de 
voorziening 

- Bespreking jaarverslag 

+ jaarrekening en 

doelmatig inzetten van 

de middelen 

- Info VAPH, …. 

- Info/eval/advies mbt: 

  - de werking/ 

concepten/ 

methodieken 

  - de middelen 

  - klachten 

O: secretaris 

V: elke deelnemer + elke cliënt van 

de VZA 

A: map ‘Cliëntenoverleg’ 

T: onbeperkt 

Charter van collectieve 

rechten en plichten 

Huishoudelijk 

reglement 
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  - zelfevaluatie, …. 

- charter  

- woon- en leefkosten 

Informatie-

vergadering 

Of dienst 

Algemeen Beleid  

of deskundige 

- cliënten  en 

families 

- medewerkers 

- anderen 

Op vraag 

 

Minstens 1/jaar 

Informatie over: 

- ABC-concept 

- administratie 

- algemeen NAH... 

- thema op aanvraag 

O: - Persoonlijke notities  

  - Eventueel tekst of 

    syllabus van de spreker 

V/A/T: geen 

Zelfevaluatie 

Jaarverslag 

Bewonersvergadering V: 

woonbegeleider 

Cliënten 1x/maand - dagelijkse thema’s 

- afspraken 

O: - Woonbegeleider 

V : ZOL 

A : dataschijf 

T: 5 jaar 

 

Financieel comité V: dienst 

Algemeen Beleid 

Vertegenwoordig

ers van cliënten 

Volgens 

relevantie 

Adviserend orgaan:  

- woon en leefkosten 

- zorgkosten 

- begroting 

O: - Woonbegeleider 

V : mail 

A : dataschijf 

T: 5 jaar 
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Overzicht en werking van de interne overlegorganen 
 

 

Type 

Naam 

 

Vertegen- 

woordiger 

 

Deelnemers 

 

Frequentie 

 

Onderwerp 

Thema 

 

Registratie / verslag : 

opmaak (O)  

verspreiding (V) archivering (A)/ 

Termijn (T) 

Coördinatiecomité 

Vlaams 

Welzijnsverbond 

Dienst Algemeen 

Beleid 

Dienst Algemeen 

Beleids van de 

aangesloten 

VAPH-

voorzieningen 

uit Oost-

Vlaanderen. 

Maandelijks 

(niet in vakantie) 

- onderlinge info-uitwisseling 

- beleidsevoluties  

- info, evaluatie en advies ivm de 

werking, middelen, VTO 

O: verslaggever VWV 

V: naar de leden / per e-mail 

A: Website Vlaams 

Welzijnsverbond 

T: 2 jaar 

Provinciaal 

samenwerkings- 

verband NAH Oost-

Vlaanderen 

- Stuurgroep 
- Algemene 

vergadering 

Dienst Algemeen 

Beleid 

Vertegenwoordi

gers van 

voorzieningen 

en organisaties 

uit Oost-Vl. 

werkzaam met 

NAH 

(Intersectorieel) 

In afspraak Cfr jaaractieplan. 

- in kaart brengen van het zorgaanbod 
voor NAH 

- formuleren beleidsopties voor 
provinciale, Vlaamse overheid / 
signaleren knelpunten 

- informatie uitwisseling, 
deskundigheidsoverdracht, zoeken 
naar complementaire werkvormen 
voor NAH 

- - doel: toegang tot de hulpverlening 
voor personen met NAH verbeteren 
(onthaal, doorverwijzing, 

O: verslaggever SEN 

V: naar de leden / per e-mail 

A: niet 

T: niet 
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zorgbemiddeling, -trajectbeg., 
intervisie en vorming 

Gedeelde zorg NAH 

Oost-Vlaanderen 

- Expertenteam 

Therapeut Vertegenwoordi

gers van 

voorzieningen 

en organisaties 

uit Oost-Vl. 

werkzaam met 

NAH 

(Intersectorieel) 

In afspraak - delen van de zorg van personen met 
NAH met zware zorgvraag (o.a. 
ernstige gedragsstoornissen) 

- methodiekontwikkeling uitwisseling 
van expertise casusbesprekingen 

O: verslaggever SEN 

V: naar de leden / per e-mail 

A: niet 

T: niet 

Provinciaal 

samenwerkings- 

verband NAH 

Vlaams-Brabant 

 

Dienst Algemeen 

Beleid 

Vertegenwoordi

gers van 

voorzieningen 

en organisaties 

uit Vlaams-

Brabant 

werkzaam met 

NAH 

(Intersectorieel) 

In afspraak idem O: verslaggever provincie 

V: naar de leden / per e-mail 

A: niet 

T: niet 

Lokaal woonoverleg Dienst Algemeen 

Beleid 

Vertegenwoordi

gers van ocmw, 

gemeente en 

sociale bouw- en 

huisvestingsmaat

schappijen 

Trimestrieel - onderlinge info-uitwisseling 

- uitwerken van projecten sociale 

huisvesting en-verhuur 

O: aangeduide verslaggever 

V: naar de leden 

A: niet 

T: niet 
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Samenwerkingsverbanden 
 

 

Type 

Naam 

 

Vertegen- 

woordiger 

 

Onderwerp 

Thema samenwerking 

BUSO Dienst Algemeen 

Beleid 

Maaltijden 

Zaal eetfestijn 

ELZ Dienst Algemeen 

Beleid 

Lid algemene vergadering 
Thematische werkgroepen 

Blijdorp vzw Dienst Algemeen 

Beleid 

Intentieverklaring tot fusie 

I-mens Dienst Algemeen 

Beleid 

Inzet thuiszorgmedewerkers in de groepswerking 

Cvba-so ’t Eigennest Dienst Algemeen 

Beleid 

Eigenaar woonproject ’t Eigennest 

De Wilde Zwanen Vliegwiel Overgang naar Innovatieve ArbeidsOrganisatie 
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Eindelijk 

geld(t) 
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Beheerder van het hoofdstuk 

Procedure opgemaakt 

door Dienst Algemeen 

Beleid in combinatie met 

Dienst Administratie, 

goedkeuring door Raad 

van Bestuur.  

 

Periode & wijze van evaluatie 

 Vijfjaarlijks 
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Inzet van Middelen 

Doel 

Het doel van de procedure ’Het inzetten van de middelen’ is een overzicht geven voor de 
rubrieken Personeel, Financiën, Gebouwen en Inrichting, Uitrusting, Methoden en Technieken, 
zodat duidelijk is welke doelen we nastreven, welke onderliggende visie of strategie we gebruiken 
om deze doelstellingen te bereiken en welke instrumenten, hulpmiddelen of verwante 
documenten hiervoor kunnen ingezet worden. 

Bij de beschrijving van de doelen per rubriek borgen we: 

- de afstemming van de gebouwen, inrichting en de uitrusting op de eigenheid van de 
gebruiker 

- de afstemming van de communicatie op de eigenheid van de gebruiker 

- het vrijwaren van de veiligheid en de gezondheid van de gebruiker en medewerker 

- dat de financiële middelen van de overheid en de persoonlijke financiële bijdrage van de 
gebruiker  worden ingezet op een doelmatige manier 

 
Deze procedure is een aanzet tot het evaluatiesysteem voor de diverse facetten die per doel aan 
bod komen: de prestaties of verstrekkingen die aanleiding geven tot vergoedingen boven de 
eventueel verschuldigde woon- en leefkosten. 
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Werkwijze/ Procedure 

Inzet personeelsmiddelen 

 

Doelen Visie/Beleid Aanverwante documenten en 

hulpmiddelen 

1. Sluitend personeelskader  

 

- alle medewerkers zijn gesubsidieerd binnen de verschillende 
subsidiebronnen  

- een beperkt deel van de uren wordt niet ingezet via 
contracten van onbepaalde duur, maar wordt jaarlijks gebruikt 
volgens de noodwendigheden 

- Opvolging personeelskaders 
binnen Personeelstabel 

- Overzicht vouchers 
 
 

2. Verdeling van de uren binnen de 

verschillende teams  

 

- we volgen de regelgevingen van de subsidiërende instanties 
- we streven naar evenwicht in de inzet van personeelsuren per 

ondersteuningsvorm 

- Opvolging personeelskaders 
binnen Personeelstabel 

- Overzicht vouchers 

 

Algemeen financieel beleid 

 

Doelen Visie/Beleid Aanverwante documenten en 

hulpmiddelen 

Streven naar een gezond financieel 

beleid met: 

1. Zuinig beheer 

Jaarlijks opmaken van begroting (inkomsten niet overschatten en 

uitgaven niet onderschatten) en vertalen naar een budget per 

verantwoordelijke. Steeds reserve inbouwen: Begroting wordt 

maar voor 95% vrijgegeven in budget. 

Begroting (jaarlijks)  

Budget (maandelijkse stand van 

zaken)   
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Concrete opvolging tijdens het jaar: (IB4.6.1) 

· Personeelsomkadering steeds up-to-date opvolgen. Alles 
moet gesubsidieerd zijn. 

· Maandelijkse voorschotten dienen dagelijkse werkingskost te 
dekken 

· Verantwoording van besteding door verantwoordelijke bij 
directiecomité, via zesmaandelijkse stand van zaken in 
budget. 

 

Jaarlijks opmaken van de jaarrekening  

· Winsten worden toegevoegd aan de reserves voor 
projecten in de toekomst. 

Personeelstabel 

 

2. Actief Opvolgen van 

inkomstenbronnen 

Correcte Raming Vouchers, Cashbedragen en Eigen middelen 

Opvolging van te verrekenen voorschotten en RSZ-

verminderingen. 

Opvolging betaling cliëntfacturen 

Actief op zoek gaan naar extra toelagen en subsidies 

Actief opvolgen van recuperatie van onkosten bij personeel, 

netwerk en derden 

Personeelstabel 

Overzicht Opvolging Cliëntfacturatie 

 

Gebouwen 

Doelen Visie/Beleid Aanverwante documenten en hulpmiddelen 

1. Voldoende gebouwen We zorgen voor voldoende gebouwen en ruimtes 
conform het aantal cliënten in elke zorgvorm  
 

- VIPA-reglementering  
- Bouwreglementering  
-
 Overzichtslijst van de gebouwen en 
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Voor de cliënten in ‘t Eigennest worden zorgflats 
aangeboden. 

beschrijving (afstemming op de eigenheid 
en veiligheid van de gebruiker) 

2. Gebouwen en inrichting zijn 

aangepast aan de eigenheid 

van de gebruiker 

We investeren in aangepaste infrastructuur 
 
We investeren in aangepaste materialen 

-
 Overzicht van de belangrijkste 

infrastructurele investeringen 
(afschrijvingstabel) 

3. Gebouwen en inrichting zijn 

aangepast in functie van de 

veiligheid en gezondheid van 

de cliënten (en personeel)  

Aanpassen van de infrastructuur conform de 
veiligheidssuggesties   
 
We investeren in veilige materialen  

- Veiligheidsvoorschriften conform 
bouwvoorschriften 

- Verslag uit rondgang van de 
bedrijfsgeneesheer  

- Suggesties uit CPBW  
- Investeringen die in de begroting zijn 

opgenomen  
- Overzichtslijst van de gebouwen en 

beschrijving afstemming op de eigenheid 
en veiligheid van de gebruiker  

 

Uitrusting 

 

Doelen Visie/Beleid Aanverwante documenten en hulpmiddelen 

1. De organisatie en elke 

medewerker hebben het 

nodige materiaal voor een 

vlotte werking van de dienst, 

groep of opdracht  

- We streven er naar dat iedereen het nodige materiaal 
ter beschikking heeft om een voldoende kwaliteitsvolle 
werking te kunnen garanderen.  

- Er bestaat een systeem van bestellingen en aanvragen 
van materialen op alle niveaus in de werking 

- Link naar luik: financiën 

-
 uitrusting IT-burelen 

 

2. De uitrusting is aangepast - We streven naar een inspelen op de vragen naar - tilliften 
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aan de veiligheid en 

gezondheid van gebruiker en 

personeel 

ergonomische aanpassingen waar nodig 
- Elke medewerker kan hierover suggesties doen 
 

- liften (traplift, lift in bussen)  
- brandpreventieplan,  blusapparatuur, 

branddekens 
- EHBO-kits in verschillende lokalen  
- Jaaractieplan V&P  

3. De uitrusting is aangepast 

aan de eigenheid van de 

gebruiker 

- De nodige materialen kunnen in overleg aangekocht 

worden 
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Geldbeheer 

Toepassingsgebied  
Cliënten die woonondersteuning inkopen 

Werkwijze/ Procedure 
 

Cliënten of hun vertegenwoordiger die woonondersteuning inkopen, kunnen een overeenkomst 

afsluiten met de voorziening om een beperkt bedrag in bewaring te nemen. Dit is echter te allen 

tijde onder toezicht van de cliënt of hun vertegenwoordiger.   

Indien hier nood aan is, worden de afspraken hieromtrent als een bijlage opgenomen en mee 

ondertekend bij het IDO.  

Aanverwante hulpmiddelen en documenten 
Document Bijlage IDO ‘Beheer persoonlijke gelden’ 

Document KHB ‘Zelfevaluatie’ 

Registratie / archivering 
 

Wat Wie Waar Bewaartermijn 

Beheer persoonlijke gelden WAB/DAB Cliëndossier 20 jaar 
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Facturatie aan de gebruiker 

Toepassingsgebied  
Elke cliënt die in Eindelijk start 
 

Werkwijze/ Procedure 
Met het IDO wordt de actuele prijslijst voor woon- en leefkosten per ondersteuningsvorm 

meegedeeld. Cliënten die met RTH ondersteuning inkopen, hebben eigen bijdragen, vastgelegd 

door het VAPH. Ook deze lijst wordt als bijlage meegegeven bij het protocol verblijf, behandeling 

en begeleiding.  

Financiële regeling zorg en ondersteuning 

De cliënt of zijn vertegenwoordiger kan kiezen voor voucher, cash vanuit het PVB, eigen middelen 

of RTH.  

In geval van persoonsvolgend budget of eigen middelen:  

De financiële overeenkomst is vastgelegd in een persoonlijke menukaart, gebaseerd op de 
zorgzwaarte. 

Er wordt jaarlijks door het VAPH een omslagsleutel vastgelegd om punten om te zetten in cash.  

In geval van RTH gelden volgende tarieven:  

Ondersteuning Puntenwaarde 
Begeleiding: ambulant (per sessie) 0,155 
Begeleiding: mobiel (per sessie) 0,220 
Groepsbegeleiding (per sessie) 0,087 
Dagopvang (per dag) 0,087 
Verblijf (per nacht) 0,130 
 

Facturatie zorg en ondersteuning in cash 

In geval er zorg en ondersteuning in cash wordt betaald, wordt er een voorschot gevraagd.  Het 
voorschot bedraagt maximaal de kost voor een maand zorg en ondersteuning. 

De budgethouder kiest voor betaling met domiciliëring. 

De facturatie gebeurt maandelijks met een betalingstermijn van 30 dagen volgend op de 
factuurdatum. Indien er een betalingsherinnering wordt gestuurd, kan de zorgaanbieder hiervoor 
€ 10 administratieve kosten aanrekenen. 

Indien er niet betaald wordt binnen de  2 maanden na facturatie zal de zorgaanbieder de wettelijke 
nalatigheidsinterest aanrekenen zonder dat er een ingebrekestelling vereist is. 

Er is nalatigheidsinterest verschuldigd vanaf de 3de maand vanaf facturatie. 

Wanneer na evaluatie via een ministerieel besluit het budget in cash geïndexeerd wordt, zal de 

kostprijs voor de afgesproken zorg en ondersteuning hieraan aangepast worden. 

De budgethouder zal schriftelijk op de hoogte gebracht worden van de nieuwe prijs. 

Alle prijzen en bedragen vermeld kunnen jaarlijks aangepast en geïndexeerd worden op 1 januari.  
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Woon- en leefkosten 

Wijzigingen in de tarifering van woon- en leefkosten worden besproken op het collectief 
overlegorgaan en vooraf gecommuniceerd aan de budgethouders met vermelding van de 
ingangsdatum van de wijziging. Indexaanpassing wordt jaarlijks op 1 januari doorgevoerd.  

Financiële regeling woon- en leefkosten 

De gedetailleerde afrekening van de woon- en leefkosten is een onderdeel van de maandelijkse 
facturatie. 

De budgethouder kiest voor de betaling met domiciliëring. De maandelijkse factuur moet betaald 
binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.  

Indien er niet betaald wordt binnen de 2 maanden  na facturatie, zal de zorgaanbieder de 
wettelijke nalatigheidsinterest aanrekenen zonder dat er een ingebrekestelling vereist is. Er is 
nalatigheidsinterest verschuldigd vanaf de 3de maand vanaf facturatie. 

Bij geschillen omtrent niet-betaling is de Rechtbank Dendermonde bevoegd. 

 

Aanverwante hulpmiddelen en documenten 
Jaarverslag met: 

- Personeelsbestand 

- Budget 

- Balans- en resultatenrekening 
Document KHB ‘Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie, geschreven referentiekader’ 

Document KHB ‘Zelfevaluatie’ 

Registratie / archivering 
 

Wat Wie Waar Bewaartermijn 

Jaarverslag: activiteiten Algemeen beleid Server Onbeperkt 

Jaarverslag: financieel Algemeen beleid Server 20 jaar 

Facturen Administratie / 

Boekhouding 

Map ‘Aankoopfacturen’ 10 jaar 

Verzekeringspolissen Administratie Map ‘Verzekeringen’ 10 jaar na verval 

Menukaarten Sociale dienst / Algemeen 

beleid 

Cliëntdossier 20 jaar 

IDO Sociale dienst / Algemeen 

beleid 

Cliëntdossier 20 jaar 
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Eindelijk & z’n 

medewerkers 
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Beheerder van het hoofdstuk 

Procedure opgemaakt 

door Dienst Algemeen 

Beleid in combinatie met 

Dienst Teamcoach, 

goedkeuring door Raad 

van Bestuur.  

 

Periode & wijze van evaluatie 

 Trimestrieel 
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De kernwaarden van onze organisatie zijn vanzelfsprekend de waarden die we ook in ons 

medewerkersbeleid willen uitdragen.  

- Verbondenheid 

Verbondenheid is wat een mens ‘mens’ maakt. De zorgverlening is gekenmerkt door een 

grond van vertrouwen en integriteit en wordt door een open, eerlijke en aangepaste 

communicatie opgebouwd. Verdraagzaamheid en solidariteit naar elkaar toe leiden tot een 

harmonieuze samenleving (binnen de organisatie, maar ook daarbuiten).  

 

- Kwaliteitsvolle zorg en expertise 

Kwaliteitsvolle zorg, gebaseerd op deskundigheid en expertise in de doelgroep niet-

aangeboren hersenletsels, is essentieel om tot zelfredzaamheid te komen. Deze expertise 

wordt op verschillende domeinen uitgebouwd door de organisatie, bij medewerkers maar 

ook doorgetrokken naar cliënten en hun netwerk. Ook zij bevatten belangrijke 

ervaringsexpertise die een mooie aanvulling biedt aan de expertise van de medewerkers. 

Het sensibiliseren en het delen van expertise binnen en buiten de organisatie leidt tot een 

groter bereik van personen met een NAH en het bereiken van zelfredzaamheid, ook buiten 

onze organisatie.  

 

- Innovatie  
De medische wereld staat niet stil. Telkens weer worden nieuwe concepten, methodieken,… 

onderzocht om revalidatie van hersenletsels te bewerkstelligen. Wij willen als voorziening 

hier mee het voortouw nemen. Door innoverende projecten, ondersteunen van 

wetenschappelijk onderzoek willen wij onze bijdrage leveren. 

 

- Evenwaardigheid 

Onontbeerlijk is enerzijds het respect voor de eigenheid van de cliënt, zonder hem te 

discrimineren op vlak van sociale status, etnische afkomst, seksuele geaardheid, politieke, 

godsdienstige of ideologische overtuiging, mentaal niveau, gedrag of attitudes. Anderzijds 

is er ook het respect voor de problematiek van NAH met de daaraan gekoppelde 

stoornissen, handicaps en beperkingen én evenzeer met respect voor de resterende 

mogelijkheden en gericht op een maximale zelfontplooiing. Elke cliënt, medewerker,… zijn 

evenwaardig aan elkaar. 

 

- Samenspraak 

Het vierluik van cliënt, zijn netwerk, medewerkers en organisatie werkt nauw samen om de 

cliënt tot zelfredzaamheid te brengen. Daarnaast worden ook alle partijen betrokken bij de 

opbouw van de organisatie, omdat het perspectief van alle stakeholders belangrijk is om de 

missie van de organisatie na te streven. 

 

- Kleinschaligheid 

Personen met een niet-aangeboren hersenletsel hebben nood aan geborgenheid en 

vertrouwen. Om dit te bekomen is duurzaamheid, duidelijkheid, ordelijkheid en structuur 

essentieel in de zorgverlening.  

Kleinschaligheid en een familiale sfeer is daarom zeer belangrijk in onze organisatie zodat 

cliënten én medewerkers zich veilig willen voelen een stabiele omgeving krijgen. 
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Medewerkersbeleid 

Toepassingsgebied 
 

Alle personeelsleden, met inbegrip van de dienst Algemeen Beleid, die bijdragen tot de 

zorgverlening van de cliënten. 

Werkwijze / procedure 
 

Deze procedure valt onder de bevoegdheid van de dienst Algemeen Beleid in samenspraak met 

een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur (verder RvB genoemd). 

De selectie van de dienst Algemeen Beleid valt onder de bevoegdheid van de RvB, die haar eigen 

procedure uitwerkt. 

Selectie en aanwerving 

Het selecteren en aanwerven 

Van een personeelslid 

De dienst Algemeen Beleid neemt de beslissing tot selectie naar aanleiding van een vervanging 

van een personeelslid, een uitbreiding of eventueel een interne reorganisatie. 

De dienst Algemeen Beleid verwittigt telefonisch de voorzitter de RvB van deze vacante plaats(en). 

De opstelling van de functiebeschrijving met takenpakket gebeurt door de dienst Algemeen Beleid. 

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling vrouwen-mannen en oudere en jongere 

leeftijden. 

Op de eerste plaats worden goed beoordeelde ex-stagiairs of interims of personen werkzaam 

(geweest) in het WEP-plus statuut gecontacteerd in geval zij beantwoorden aan de 

functiebeschrijving. Bij een positief antwoord kan eventueel onmiddellijk tot aanwerving 

overgegaan worden en hoeven geen verdere sollicitaties meer te gebeuren.  

Indien er geen directe aanwerving van ex-stagiairs, interims of WEPpers plaats heeft, dan kan deze 

vacante betrekking bekend gemaakt worden via het Vlaams Welzijnsverbond (per mail), via de 

WIS-computer van de VDAB of via de vacaturedatabanken van hogescholen en/of universiteiten. 

De kandidaten kunnen schriftelijk/per mail solliciteren. 

De dienst Algemeen Beleid maakt een eerste selectie uit deze sollicitatiebrieven en uit de spontane 

sollicitaties die werden verzameld in de eigen wervingsreserve. Deze selectie gebeurt op basis van 

een vergelijking met het uitgeschreven functieprofiel. 

Al deze geselecteerden worden uitgenodigd voor een individueel interview bij de dienst Algemeen 

Beleid en indien opportuun bij een vertegenwoordiger van de RvB. Van dit sollicitatiegesprek wordt 

een kort verslag gemaakt. 
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Indien er heel veel kandidaten zijn, kan het interview eventueel worden voorafgegaan door een 

schriftelijke proef. 

In overleg met de dienst Algemeen Beleid en de voorzitter van de RvB wordt de uiteindelijke 

selectie gemaakt. 

Bij twijfel tussen verschillende kandidaten kunnen deze eventueel opnieuw uitgenodigd worden bij 

ofwel de voorzitter van de RvB, ofwel bij een of meerdere ondersteunende diensten, ofwel bij een 

collega voor een specifieke discipline (vb. logopedie). 

Na het inwinnen van het advies van alle beoordelaars wordt door de dienst Algemeen Beleid de 

uiteindelijke keuze gemaakt. 

De geselecteerde kandidaat dient, voorafgaand aan de aanwerving, een Bewijs van goed gedrag 

en zeden te bezorgen (kadert binnen de procedure ‘Voorkomen, detecteren van en gepast 

reageren op grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van cliënten’). 

De dienst Algemeen Beleid deelt de beslissing van de selectieprocedure mee aan de RvB.  

De niet-geselecteerde kandidaten worden telefonisch en/of schriftelijk op de hoogte gebracht door 

de administratie. 

Van de dienst Algemeen Beleid 

De RvB bekijkt of voor deze functie binnen de voorziening kandidaten aanwezig zijn die aan de 

functieomschrijving voldoen. Indien dit zo is, worden deze personen gevraagd om te kandideren. 

Er wordt een keuze gemaakt op basis van anciënniteit, bekwaamheid, inzet en capaciteiten. 

De procedure en de beslissing valt onder de bevoegdheid van de RvB. 

Bij gebrek aan geschikte interne kandidaten wordt de vacature opengesteld via het Vlaams 

Welzijnsverbond (per mail), via de kranten of via de WIS-computer van de VDAB. De kandidaten 

kunnen schrifteljk solliciteren.  

De procedure en de beslissing valt onder de bevoegdheid van de RvB. 

Het introduceren 

De introductie van een nieuw personeelslid gebeurt door de dienst Algemeen Beleid aan de hand 

van een checklist volgens het onthaabeleid. 

Bij de introductie zijn volgende elementen aan de orde:  

- Toelichting bij het contract en het arbeidsreglement  

- Toelichting bij de functiebeschrijving 

- Toelichting bij de organisatiestructuur 

- Toelichting bij het aanbod 

- Toelichting bij de missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie 

- Toelichting bij  

- het geschreven referentiekader 

- de instructie: ‘Omgangsvormen betreffende personen met NAH 

- de instructie: ‘Basisregels bij de etensbegeleiding van personen met een slikstoornis’ 

- de instructie: ‘Concrete aandachtspunten per cliënt’ 
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- de instructie: ‘Leefregels cliënten’ 

- Toelichting bij cliëntdossiers, map: cliëntobservaties 

- Toelichting bij intern overleg, Zorgonline 

- Toelichting bij het kwaliteitsbeleid en de voor handen zijnde procedures, inzonderheid de 
procedure betreffende ‘Het voorkomen, detecteren van en gepast reageren op 
grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van cliënten’ 

- Bepalen van de opleidingsbehoeftes van het nieuwe personeelslid 

- Mededeling waar welke informatie te vinden is (vb Kwaliteitshandboek, cliëntdossiers) 

- Toelichting bij veiligheid, gezondheid en preventie, o.a. informatie over noodplan 

- Praktische afspraken: sleutel, alarm,telefoon,... 

- Kennismaking met de collega’s door een rondleiding. 
 

Elk nieuw personeelslid krijgt een meter of peter toegewezen. Deze fungeert als aanspreekpunt 

dat het nieuwe personeelslid opvangt, wegwijs maakt en gedurende de eerste werkweek dit 

personeelslid op sleeptouw neemt (meeloopweek).  

Er is voor nieuw personeel een infomap ter inzage met belangrijke basisdocumenten over de 

werking van het dagcentrum (missie / visie, aandachtspunten per cliënt, allerhande instructies, 

arbeidsreglement, …). 

In de loop van de eerste maanden wordt een workshop of gesprekken georganiseerd bij de 

respectievelijke verantwoordelijken voor specifieke domeinen. 

 

Vorming, training en opleiding 
Vorming, training en opleiding zijn belangrijk in het uitwerken van een kwaliteitsvolle werking. 

Bovendien stimuleert dit het personeel en geeft dit kans tot het ontdekken of ontwikkelen van 

(nieuwe) talenten. Vorming, training en opleiding draagt bij tot een grotere tevredenheid van het 

personeel. 

Soorten 

Hierna volgt een opsomming van de soorten vorming, training en opleiding waardoor kennis 

inzake de ontwikkelingen in de zorgverlening geactualiseerd wordt: 

Intramurale vorming, training en opleiding 

Teamworkshops  
Organisatie/frequentie:  

Deze workshops gaan door op regelmatige basis en dit volgens de 

noodwendigheden.   

Deelnemers:  

alle noodzakelijke therapeuten / stagiairs of eventueel vrijwilligers 

Inhoud:  

- theoretische en praktische opleiding in de concepten en methodieken. 

- bespreken, evalueren en uitwerken van thema’s uit externe opleidingen 

Verwijzingen 

Server/ kwaliteit/ VTO/ 
VTO Jaaractieplannen 
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- bespreking van concrete problemen in de therapeutische begeleiding aangebracht door de 
therapeuten 

- technieken, principes uit de verschillende disciplines zoals logopedie, kinesitherapie, 
orthopedagogie, neuropsychologie, creatieve therapie, …  

Familieworkshops  
 

Organisatie/frequentie:  

Deze workshops gaan door op vraag van cliënt of zijn familie of op vraag van het team.  

Deelnemers:  

De cliënt en zijn familie en alle therapeuten/stagiairs in zoverre dit door de zorg- of 

teamondersteunende dienst zinvol geacht wordt. 

Inhoud:  

In rechtstreekse interactie met de cliënt/familie en de therapeuten:   

- verschaffen van inzicht in de specifieke problematiek van de cliënt 

- aanleren van technieken, bvb. transfers om de dagelijkse omgang met de cliënt te 
vergemakkelijken. 

 
Coaching  
 

Om ons specifiek zorgverleningsconcept efficiënt in de dagelijkse omgang met personen met NAH 

te kunnen toepassen, is het noodzakelijk dat de individuele therapeut beroep kan doen op de 

deskundigheid van een meer ervaren therapeut onder de vorm van coaching. 

Deze coaching kan zowel georganiseerd gebeuren via geplande co-therapieën in het therapieplan 

als incidenteel bij het optreden van problemen, gemeld door de betreffende therapeut of 

geobserveerd door de teamondersteunende dienst of andere therapeuten.  

Indien noodzakelijk kunnen uit deze coaching ook thema’s voor interne workshops gedistilleerd 

worden. 

Elke individuele therapeut kan de teamondersteunende dienst steeds persoonlijk aanspreken en/of 

zijn wensen noteren in Zorgonline. 

 

 

Vakliteratuur  
 

Er wordt gewerkt aan de uitbouw van een bibliotheek met voornamelijk NAH-gerelateerde werken 

of abonnementen op tijdschriften. 

Voorstellen tot aankopen van bepaalde werken worden gericht aan de dienst Algemeen Beleid.  
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Eventueel na raadpleging van de ondersteunende diensten over de noodwendigheid van de 

aankoop, beslist de dienst Algemeen Beleid al dan niet tot aankoop, rekening houdend met de 

budgettering. 

Verlengen of opzeggen van abonnementen gebeurt na overleg met het team door directie en 

administratie. 

Extramurale vorming, training en opleiding  

- Studiedagen 

- Opleidingen 

- Intervisiegroepen (zie extern overleg) 

- Studiebezoeken. 
 

Opleidingsbehoeften 

- Jaarlijks wordt het personeel tijdens het functioneringsgesprek door de dienst Algemeen Beleid 
expliciet bevraagd naar hun opleidingsbehoeften. 

- Informeel kan individueel bij de dienst Algemeen Beleid of de teamondersteunende dienst of 
tijdens de briefing ook melding gemaakt worden van een opleidingssuggestie of –behoefte. 

- Het marktaanbod aan vorming en opleiding wordt telkens door Dienst Kwaliteit aan het 
personeel meegedeeld tijdens de briefing en getoetst aan hun behoeften. Via Zorgonline 
wordt elke mededeling dienaangaande geregistreerd. 

 

Organisatie 

- De inschrijving, betaling en registratie in het jaarplan van deze vorming gebeuren door de 
administratie. 
De voorziening draagt geheel of gedeeltelijk de kosten van de vorming. 

- De concrete mededeling/planning van de VTO - momenten gebeurt Zorgonline. 

- De informatie over de concrete organisatie/frequentie, deelnemers en inhoud van 
vormingsinitiatieven wordt genoteerd in het ‘Jaarplan vorming, training, opleiding’ 

- Een opsomming van de vormingsmomenten (extramurale vorming en interne workshops) 
staat vermeld in het jaarverslag 
 

Ondersteuning en begeleiding  
 

Om een goede kwaliteit van werken en een goede werksfeer te realiseren, dient het personeel 

ondersteund en begeleid door middel van functioneringsgesprekken, teambuildingsactiviteiten en 

door oog en oor te hebben voor de gezondheid en de psychosociale aspecten. 

Functioneringsgesprekken 

Een functioneringsgesprek beoogt het in kaart brengen van alles wat het functioneren van een 

personeelslid bevordert of belemmert in zijn werksituatie, van alle aspecten van de werkomgeving 

zelf en van zijn relatie tot de andere teamleden en tot de leidinggevenden. 

Functioneringsgesprekken bieden aan elk personeelslid de kans om op een gestructureerde wijze 

zijn visie op de werking en zijn deelaspecten weer te geven.  
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Voor de dienst Algemeen Beleid en de ondersteunende diensten is een functioneringsgesprek 

belangrijk om zodoende informatie te verwerven over het personeelslid zelf, het team en de 

werking. 

Evaluatie van alle functioneringsgesprekken van alle personeelsleden en het op basis daarvan 

bijsturen van de werking zou moeten leiden tot kwaliteitsverbetering.  

Naast de geplande functioneringsgesprekken zijn ook evaluatie- en bijsturingsgesprekken mogelijk 

in het kader van het disfunctioneren van personeelsleden. 

Procedure 

Deze procedure valt onder de bevoegdheid van de dienst Algemeen Beleid en de 

ondersteunende diensten.  

Alle personeelsleden worden jaarlijks uitgenodigd voor een functioneringsgesprek hetzij bij de 

dienst Algemeen Beleid hetzij bij de teamondersteunende dienst en tweejaarlijks alternerend bij de 

therapieondersteunende dienst en de zorgondersteunende dienst. 

Deze gesprekken evenals alle aanverwante werk- of evaluatievergaderingen worden gepland via 

Zorgonline. 

Elke ondersteunende dienst heeft zijn eigen domein en leidraad van te bespreken punten. 

Ter voorbereiding van het gesprek met de dienst Algemeen Beleid krijgen de personeelsleden een 

vragenlijst betreffende de hierna opgesomde items. Een personeelslid kan ook eigen 

agendapunten, los van de vragenlijst, aanbrengen. 

Tijdens het functioneringsgesprek wordt verslag opgemaakt door de dienst Algemeen Beleid / 

ondersteunende dienst. 

Voor het functioneringsgesprek met de dienst Algemeen Beleid bezorgt het personeelslid ook zijn 

eigen schriftelijke voorbereiding aan de dienst Algemeen Beleid. 

De dienst Algemeen Beleid/ ondersteunende dienst maakt een samenvattend verslag en distilleert 

mogelijke werk- en verbeteringspunten. 

Bij de zelfevaluatie van het kwaliteitsbeleid worden conclusies getrokken uit alle 

functioneringsgesprekken van alle personeelsleden.  

Deze conclusies worden besproken met het team hetzij op een personeelsvergadering, hetzij op de 

jaarlijkse evaluatievergadering, hetzij op de bespreking van het jaarverslag.  

Concrete actiepunten of verbeterpunten worden overlegd met de bedoeling om een aantal 

aspecten van de werking te verbeteren. Eventueel kunnen hiervoor extra werkvergaderingen 

gepland worden. Van deze evaluatievergadering of werkvergaderingen wordt verslag opgemaakt. 

Indien opportuun worden deze conclusies en de voorhanden zijnde uitgewerkte voorstellen tot 

verbetering van de werking ter kennisname voorgelegd op de Raad van Bestuur (verder RvB 

genoemd).  

Ook hun advies kan bijdragen tot het optimaliseren van de werking.  
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In het jaarverslag wordt in het hoofdstuk ‘Zelfevaluatie van het kwaliteitsbeleid’ de analyse van de 

functioneringsgesprekken vermeld. Dit jaarverslag wordt besproken op de interne overlegorganen: 

de Algemene Vergadering, het cliëntenoverleg, een personeelsvergadering. 

Uiteraard staan de diensten, buiten de geplande functioneringsgesprekken ook altijd ter 

beschikking voor het personeel. Een informeel gesprek of een gepland gesprek via Zorgonline kan 

op elke beschikbare moment.  

Bij het disfunctioneren van een personeelslid wordt een evaluatiegesprek en/of 

bijsturingsgesprek(ken) gepland door dienst Teamcoach. 

De evaluatie van werknemers in het artikel 60-statuut gebeurt samen met en op initiatief van het 

OCMW. 
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Inhoudelijk 
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Gezondheids- en psychosociale aspecten 

Algemeen 

- In samenwerking en onder controle van de Externe medische dienst Mediwet 
(Opvoedingsstraat 143, 9000 Gent) wordt het personeel opgevolgd qua gezondheid en 
functioneren op het werk. 

- Volgende aspecten zijn aan de orde: 

- (Jaarlijkse) onderzoeken bij de arbeidsgeneesheer 

- Inentingen (Hepatitis, tuberculose,…), 

- Risicoanalyse en preventie (vb. beeldschermwerk, ….) 

- Opvolging door bedrijfsbezoeken  

- Maandverslagen en jaaractieplan 

- De 5 A’s zijn richtinggevend voor de risicoanalyse en het preventiebeleid 

- Arbeidsinhoud: complexiteit, variatie in taken, emotionele belasting, …. 

- Arbeidsomstandigheden: inrichting van de arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen, …. 

- Arbeidsvoorwaarden: werkrooster, loopbaanbeheer, evaluatieprocedures,… 

- Arbeidsverhoudingen: interne relaties met collega’s, hiërarchische lijn, kwaliteit van de 
relaties (samenwerking) 

- Arbeidsorganisatie: structuur, procedures, managementstijl, … 
 

Gezondheidsaspecten 

Volgende aspecten zijn belangrijk in het beleid van preventie en opvolging van de gezondheid van 

het personeel: 

- Rughygiëne 

- Beeldschermwerk 

- Inentingen 

- Hygiëne 

- Moederschapsbescherming 

- Noodplan (brand, evacuatie, noodsituatie ….) 

- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)  

- Arbeidsongevallen 

- Veilige omgang met cliënten 

- Pesterijen, geweld, ongewenst seksueel gedrag 

- Gebruik van alcohol- en middelengebruik 

- Gebruik medicatie, apotheekkast en –koffer 

- Roken 

- Voeding /voedselhygiëne / HACCP 

- Gebruik van linnen, was en strijk 

- Besmettelijke ziekten 
 

Deze komen aan bod in: 

- De brochure: ‘Aandachtspunten, richtlijnen en regels ivm Veiligheid, Gezondheid, Preventie, 
Hygiëne’ die bij aanwerving wordt voorgelegd endie telkens ter inzage blijft voor het 
personeel 

- De week van de handhygiëne 

- De week van de rug en hef- en tiltechieken 

- EHBO infosessies 
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Verloning, extra voordelen en arbeidsvoorwaarden 

- De arbeids- en loonvoorwaarden worden omschreven in het arbeidscontract, het 
arbeidsreglement met bijlagen en de huishoudelijke regels. 

- De verloning gebeurt volgens de barema’s van het VAPH. Anciënniteit wordt mee verrekend. 

- Tevens komt de vzw jaarlijks tussen in een hospitalisatieverzekering 

- In onderling overleg worden de mogelijkheden besproken tot het nemen van tijdskrediet, 
onbetaald verlof en educatief verlof.  

- Momenteel wordt er nog gewerkt in een 40u stelsel. Waar mogelijk worden de uurroosters en 
het verlof aangepast en geregeld in functie van de gezinssituatie / kinderen. 
 

Teambuildingsactiviteiten 

Om een goede werksfeer te bekomen / behouden is het prettig dat het personeel mekaar in 

totaal andere omstandigheden dan het werk ontmoet. Hiertoe hebben we een ‘animatieteam’ 

dat activiteiten kan organiseren:  

- Een etentje 

- Een ontbijt op het werk 

- Sportactiviteit 

- Toneel of andere voorstelling 

- … 
Psychosociale aspecten 

 

Psychosociale aspecten 
 

Bedoeling van het psychosociaal welzijnsbeleid 
 

De Raad van Bestuur en de medewerkers van VZW Eindelijk, Projecten NAH onderschrijven het 

belang van psychosociaal welzijn. Ze erkennen daarbij dat de huidige werkdruk reëel is.  

In de eerste plaats is er een wettelijke verplichting die elke onderneming heeft om een 

psychosociaal welzijnsbeleid te voeren.  

In de tweede plaats is er ook een financieel voordeel. Door een goed preventiebeleid is er minder 

verloop en minder verzuim, maar ook een hogere productiviteit op de werkvloer.  

Een derde belangrijke reden is dat medewerkers die zich goed voelen, meer doen dan van hen 

verwacht wordt. Ze zijn proactief, nemen meer initiatief en komen creatief en innovatief uit de hoek.  

Het psychosociaal welzijnsbeleid heeft betrekking op alle personeelsleden van VZW Eindelijk, 

Projecten NAH.  

De functies van het psychosociaal welzijnsbeleid zijn:  

6. Informerende en sensibiliserende functie 

We willen de aandacht voor psychosociale risico’s en alarmtekens vergroten bij de werknemers. 

Alle werknemers worden door workshops op de hoogte gesteld van wat mogelijke risico’s en 
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gevolgen kunnen zijn inzake psychosociaal welzijn, zodat ze zich meer bewust zijn van signalen bij 

zowel zichzelf, als naaste collega’s.  

7. Evaluatieve functie 

Het opstellen van een psychosociaal welzijnsbeleid maakt dat we het thema “psychosociaal welzijn” 

in onze organisatie kunnen evalueren naar aanpak, mogelijke hulpbronnen en haalbaarheid van 

de taakinhoud op de werkvloer.  

Er zijn beperkingen aan het huidige psychosociaal welzijnsbeleidsplan. Dit is een tweede volledig 

uitgewerkte versie, gebaseerd op de eerste (2017), en zal als dusdanig ook beschouwd moeten 

worden. Door het werken met dit plan kunnen verschillende beperkingen van het plan naar boven 

komen. Deze zullen op continue basis aangepast worden, om zo tot een nog beter geheel te 

komen. 

Het plan zal tussentijds geëvalueerd worden in januari 2022.  

 

Gevolgde werkwijze om tot het plan te komen en gebruikstoelichting 
Het psychosociaal welzijnsbeleid is opgesteld door de teamcoach (Nel Van Sande) van onze 

organisatie. Voor vragen, opmerkingen, bedenkingen ed. kan je steeds bij haar of bij het 

afdelingshoofd terecht. Vanuit het afdelingshoofd is de opdracht gekomen om het psychosociaal 

welzijnsplan te herwerken.  

Tijdens het ontwikkelingsproces werd een voorstel naar voor gebracht door het afdelingshoofd en 

werd dit besproken met de teamcoach. Na het opstarten van het woonproject ’t Eigennest werden 

er meerdere personen betrokken in het opstellen van een definitief psychosociaal 

welzijnsbeleidsplan: 1 woonbegeleider, 1 therapeut en de teamcoach. Nadien is het beleidsplan 

nogmaals kritisch doorgenomen door het afdelingshoofd. 

Het psychosociaal welzijnsbeleidsplan richt zich tot alle werknemers en zal dan ook in de 

personeelsmap te vinden zijn, evenals op de map “Personeel” op de SERVER.  
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Strategische uitgangspunten 

Omschrijving van psychosociaal welzijn 

Psychosociale risico's op het werk omvatten professionele risico's die zowel schade berokkenen aan 
de mentale als de lichamelijke gezondheid van de werknemers en werkneemsters en die een 
impact hebben op de goede werking en de prestaties van de ondernemingen, evenals op de 
veiligheid. 

Psychosociale risico's op het werk worden gedefinieerd als “de kans dat een of meerdere 
werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke 
schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de 
arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties 
op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden”. 

Stress, pesterijen, burn-out, conflicten, zelfmoord, alcohol- en drugsmisbruik zijn de meest bekende 
uitingen van psychosociale risico's. 

Stappenplan  

Er zullen 6 stappen gevolgd worden in het opstellen van een psychosociaal welzijnsbeleid.  

1. Draagvlak creëren 

Een psychosociaal welzijnsbeleid heeft maar kans op slagen als het gedragen wordt door de 

werknemers in de voorziening. Het bevragen en betrekken van elke werknemer in de organisatie 

geeft richting aan de uitgangspunten en visie voor een psychosociaal welzijnsbeleid. 

2. Overlegstructuren opzetten 

De diverse doelgroepen binnen werknemers worden betrokken in het opstellen van het 

psychosociaal welzijnsbeleidsplan. 

3. Risico-inventarisatie en –analyse 

Aan de hand van een vragenlijst worden vragen gesteld aan wedewerkers rond risicofactoren en 

hoeveelheid werkdruk. Het actief betrekken van medewerkers is noodzakelijk om een gedragen 

beleid uit te werken.  

Bij de inventarisatie en analyse van de risico’s op vlak van psychosociaal welzijn, worden de 5A’s 

bevraagd:  

- Arbeidsinhoud: complexiteit, variatie in taken, emotionele belasting, …. 

- Arbeidsomstandigheden: inrichting van de arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen, …. 

- Arbeidsvoorwaarden: werkrooster, loopbaanbeheer, evaluatieprocedures,… 

- Arbeidsverhoudingen: interne relaties met collega’s, hiërarchische lijn, kwaliteit van de 
relaties (samenwerking) 

- Arbeidsorganisatie: structuur, procedures, managementstijl, … 
Aan de hand van de 5 W’s methode wordt op basis hiervan in de overlegstructuren een visie 

uitgewerkt op psychosociaal welzijn. 

Wat zijn de belangrijkste problemen binnen onze organisatie aangaande psychosociaal welzijn, 
stress en burn-out?  

Wie wordt er vooral mee geconfronteerd en wie ondervindt hier gevolgen van? 
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Waar doen de problemen zich vooral voor? 
Wanneer doen de problemen zich vooral voor? 

Waarom doen de problemen zich voor zoals ze zich voordoen en waarom ontstaan deze 
problemen? 

 
4. Operationeel psychosociaal welzijnsbeleidsplan ontwikkelen 

Op basis van de resultaten van de risico-inventarisatie en –analyse wordt jaarlijks samen een 

operationeel psychosociaal welzijnsbeleidsplan opgesteld.  

5. Operationeel psychosociaal welzijnsbeleidsplan uitvoeren 

Na de goedkeuring van het afdelingshoofd en de Raad van Bestuur gaat iedereen op zijn niveau 

aan de slag. 

6. Evalueren 

De actieplannen worden regelmatig opgevolgd door de teamcoach, de stand van zaken 

besproken en bijgestuurd. Van dit alles worden verslagen bijgehouden, zodat het beleid kan 

worden geëvalueerd en aangepast indien nodig.  

 

 

Aanverwante hulpmiddelen en documenten 
 

Onthaalbeleid aanwerving nieuw personeel 

Functiebeschrijvingen 

Contract 

Arbeidsreglement en bijlagen (o.a. psychosociale aspecten) 

Huishoudelijk regelement  

Bewijs van goed gedrag en zeden 

Typebrief voor niet-weerhouden sollicitanten 

 

Alle documenten van het kwaliteitshandboek 

Infomap personeel met o.a.: 

- Document KHB: ‘Missie, visie, waarden, objectieven, geschreven referentiekader’ 

- Instructie: ‘Omgangsvormen betreffende personen met NAH 

- Instructie: ‘Basisregels bij de etensbegeleiding van personen met een slikstoornis’ 

- Instructie: ‘Concrete aandachtspunten per cliënt’ 

- Instructie: ‘Leefregels cliënten’ 

- Instructie: ‘Richtlijnen en aandachtspunten ivm preventie’ 
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- Instructie: ‘Afspraken onderhoud en bijzondere taken’ 

- Arbeidsreglement 

- Bijlage bij het arbeidsreglement: bescherming tegen psychosociale risico’s op het werk met 
inbegrip van stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 

- Preventiebeleid ivm grensoverschrijdend gedrag en pesten op het werk: waarden en hun 
concretisering 

- Brochure: ‘Aandachtspunten, richtlijnen en regels ivm Veiligheid, Gezondheid, Preventie, 
Hygiëne’ 

 

Registratie / archivering 
 

Wat Wie Waar Bewaartermijn 

Verslag van het 

sollicitatiegesprek 

Teamcoach Personeelsdossier 10 jaar na einde 

tewerkstelling 

Sollicitatiebrief  

Curriculum vitae 

Administratieve inlichtingen 

Diploma’s, getuigschriften 

Vroegere tewerkstelling 

Andere …. 

Administratief 

medewerker 

Personeelsdossier 10 jaar na einde 

tewerkstelling 

Arbeidscontract + bijlagen 

+ huishoudelijk reglement 

 

Administratief 

medewerker 

Map ‘Contacten 

personeel’ 

10 jaar na einde 

tewerkstelling 

Sollicitatiebrieven van de niet-

gekozen kandidaten 

Teamcoach Wervingsreserve per 

functie 

2 jaar na sollicitatie 

Checklist Aanwerven 

personeel 

Teamcoach Personeelsdossier 10 jaar na einde 

tewerkstelling 

Jaarplan vorming, training, 

opleiding 

Dienst Kwaliteit 

 

Sever 5 jaar 

Planning in Zorgonline 

- workshops 

- werkvergaderingen  

- externe vorming 

initiatiefnemer Zorgonline 2 jaar 
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Evaluatie VTO: externe 

vorming 

deelnemer Server  5 jaar 

Teamverslag betreffende 

workshop VTO (facultatief) 

Aangeduide 

verslaggever 

Server  

 

5 jaar 

Persoonlijke notities deelnemer Niet van toepassing Niet van toepassing 

Cliëntverslag  

van familieworkshop 

Team- of 

zorgondersteunend

e dienst / dienst 

Algemeen Beleid of 

verantwoordelijke 

therapeut 

Zorgonline 5 jaar na 

beëindiging van de 

zorgverlening 

Opsomming van 

vormingsactiviteiten 

dienst Algemeen 

Beleid 

Jaarverslag Onbeperkt 

Vormingsbudget Dienst Algemeen 

Beleid 

Raad van Bestuur 

Jaarverslag: budget Onbeperkt 

Verslag 

functioneringsgesprek 

Teamcoach Server  5 jaar 

Teamverslag 

evaluatievergadering 

Teamcoach Server  5 jaar 

Teamverslag 

werkvergadering 

Aangeduide 

verslaggever 

Zorgonline 5 jaar 

Jaarverslag: opsomming:  

- aanwervingen personeel 
en personeelsbeleid 

- vormingsactiviteiten 

Teamcoach Server  Onbeperkt 

Zelfevaluatie Teamcoach Server   
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Cliëntengerichte  

processen 
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90 | P a g i n a  
Versie laatst aangepast op 17/06/2021 

 

 

  

 

Opstart in 

Eindelijk 
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  Beheerder van het hoofdstuk 

Procedure opgemaakt 

door SP Aanmeldingen in 

combinatie met Dienst 

Kwaliteit en Dienst 

Algemeen Beleid. 

 

Periode & wijze van evaluatie 

 Trimesterieel 
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Toepassingsgebied 
Alle aanvragen van kandidaat-cliënten voor dag- of woonondersteuning, of individuele 

begeleidingen met een NAH. 

Werkwijze / procedure 
De intakeprocedure gebeurt door de werkgroep aanmeldingen. 

Elke interventie (cliëntbespreking of cliënt/familiegesprek) wordt gepland via ZOL en wordt in 

verslag omgezet.  

De communicatie wordt afgestemd op de eigenheid van de cliënt / familie door bv. op vraag van 

de cliënt samen formulieren in te vullen, door in een individueel gesprek een aangepast 

(eenvoudig) taalgebruik te hanteren, door het toepassen van ‘totaalcommunicatie’ met 

klankinductie, letters spellen, woorden of zinnen schrijven of gebaren maken (vb duim omhoog of 

omlaag) bij personen met afasie, door herhalingen, notities, reminders bij personen met 

geheugenproblemen.  

 
De fases van de intakeprocedure zijn de volgende: de telefonische aanmelding, een verkennend 
gesprek, een intakegesprek indien een effectieve start in de nabije toekomst kan, de 
cliëntbespreking na de intake, de proefperiode, de cliëntbespreking(en) ter evaluatie van de 
proefperiode (één na 10 dagen en één na 6 maanden), het cliënt / familiegesprek ter evaluatie van 
de proefperiode.  
 
In elke fase kan de procedure stopgezet worden op vraag van de cliënt / familie en kan er worden 

doorverwezen naar andere voorzieningen.  

 

Aanmelding 

Modaliteit:   

- door de cliënt / familie zelf of door een verwijzende instantie  
- Telefonisch, per mail of mondeling. 

 
Werkwijze:         

- korte verkenning van de ondersteuningsvraag van de cliënt / schets van het zorgaanbod.  
- exclusie op basis van:  

- leeftijd: > 65 jaar en < 18 jaar  
- problematiek: geen aanverwante doelgroepen als MS, ‘klassiek’ CVA en dementie 

op jonge leeftijd 
- regio: woonachtig buiten een straal van 20 km en niet zelf voor vervoer kunnen 

zorgen. 
- bij exclusie verwijzen naar andere voorzieningen.  
- noteren van de coördinaten van de cliënt en/of de verwijzer in het verslag  
- maken van een afspraak voor een verkennend gesprek / bezoek.  
- eventueel gaat de aanmelding over in een verkennend gesprek.  

 

Verkennend gesprek  

Modaliteit:  
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- gesprek met de cliënt en/of familie en/of verwijzer.  
- bij voorkeur in Eindelijk zelf. 

 
Werkwijze:   

- bespreking van:  
- de ondersteuningsvraag van de cliënt / familie.  
- ons aanbod, missie, visie, zorgverleningsconcept.   

- bevraging van de administratieve aspecten:  
- inschrijving in het VAPH /  
- RTH, eigen middelen, PVB, wachtlijst (procedure PVB reeds gestart?) 

- indien de cliënt dit wenst, wordt hij geregistreerd op de interne wachtlijst  en/of verwezen 
naar andere voorzieningen.  

- overhandigen van documentatie:  
- de algemene folder  
- beschikbare VAPH brochures  

- rondgang in de voorziening 
 

Intakegesprek(ken) 

Deze fase kan pas gepland worden bij een vacante plaats in de voorziening. 

De wachtlijst wordt zodanig ingedeeld dat er gewichten aan specifieke feiten worden toegekend 

(bv afstand, datum aanmelding, PVB/RTH, draagkracht netwerk,…). Voorafgaandelijk wordt door de 

werkgroep aanmeldingen bepaald welke kandidaat-cliënt mag opstarten. De parameters die in 

overweging genomen worden zijn: aanmeldingsdatum, combinatie met andere zorgverleners, 

budgettoekenning, woonplaats, oorzaak NAH, leeftijd bij aanmelding, draagkracht gezin, 

geestesgezondheid/gevaar op incidenten, motivatie & wilskracht, evaluatie na proefdag. 

Daarnaast wordt ook de bezetting en de capaciteit van de verschillende ondersteuningsvormen 

meegenomen om te bepalen welke kandidaat-cliënt kan opstarten.  

Modaliteit:   

- gesprek(ken) met de cliënt en/of familie en eventueel de verwijzer  
- bij voorkeur bij vzw Eindelijk 

 
Werkwijze: 

Bij wijze van inleiding worden de achtereenvolgende stappen van de intakeprocedure 

overlopen. Er wordt een voorbereidend document naar de families gestuurd, zodat het gesprek 

efficiënt en een inhoudelijke focus gelegd kan worden. 

- persoonlijke gegevens  
- medische gegevens (inclusief medicatielijst en verslag van medische 

bijzonderheden) 
- functiestoornissen en -beperkingen t.g.v. hersenletsel + restmogelijkheden + 

aandachtspunten op vlak van veiligheid en gezondheid (vb. medicatie) of op vlak 
van communicatie  

- behoeften, wensen, noden en toekomstperspectief van de cliënt 
 

Bij het ondertekenen van het IDO worden volgende gegevens mee gegeven aan de familie: 
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- de leefregels 
- de woon- en leefkosten of de eigen bijdragen in geval van RTH 
- de organisatiestructuur 
- de klachtenprocedure  
- de privacyverklaring 
- het cliëntenoverleg  
- de procedure betreffende de beëindiging van de zorgverlening  
- de wederzijdse rechten en plichten o.a. het respecteren van de ideologische, filosofische 

en godsdienstige overtuiging) de toepassing van de privacy-wet e.a.) 
 

Cliëntbespreking vóór de opstart  

Modaliteit: 

- intern overleg: cliëntbespreking en/of briefing.  
 

Werkwijze: 

- bespreking van de reeds voorhanden zijnde informatie:  
- het intakeformulier 
- de verslagen van derden (verwijzer, artsen, ziekenhuizen, revalidatiedienst,…)  
- belangrijke aandachtspunten o.a. op vlak van veiligheid en gezondheid (vb. 

medicatie, gedrag) en op vlak van communicatie  
- eventueel inschakelen van derden indien niet kan voorzien worden in bepaalde behoeften 

van de cliënt.  
- afspreken van een startdatum (met team en cliënt) 
- vastleggen van cliëntbesprekingen door sterpunt trajectbegeleiding:  

- één na ca 10 aanwezigheidsdagen 
- één op het einde van de proefperiode (na ongeveer 6 maanden) 

 

Onthaal 

Modaliteit: 

- door WAB/DAB 
 

Werkwijze: 

- onthaal van de cliënt door de WAB/DAB 
- kort briefingmoment met de familie/chauffeur 
- herhaling uitleg verloop eerste dag 
- kennismaking met cliënten en medewerkers 
- na de eerste dag:  

o overlegmoment met cliënt 
o overlegmoment met familie (fysiek, indien niet mogelijk telefonisch)  

 

Proefperiode 

Modaliteit:   

- 6 maanden. 
 
Werkwijze: 
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- de cliënt wordt op de afgesproken dagen geïntegreerd in het therapieplan en wordt door 
de therapeuten geobserveerd, behandeld en begeleid in ADL-situaties met extra aandacht 
voor zijn functioneren en welbevinden én voor zijn veiligheid en gezondheid (vb. 
medicatiegebruik, verzorging,…). 

- belangrijke bevindingen, observaties en mededelingen van cliënt of familie worden telkens 
gemeld via Zorgonline. 

- indien nodig wordt de aanpak en begeleiding onmiddellijk bijgestuurd of worden 
maatregelen getroffen in het kader van de veiligheid en gezondheid (vb; wegloopgedrag, 
agressie,…) . Hiervoor kunnen ook extra cliëntbesprekingen of cliënt/familiegesprekken 
gepland worden. 

- plannen en uitvoeren van gestandaardiseerd onderzoek en observatie door 
kinesitherapeut, ergotherapeut, logopedist en psycholoog. 

- opmaken van een cliëntdossier 
- bij voortijdige beëindiging van de proefperiode: 

- volgen van de procedure van beëindiging van de zorgverlening. 
 
   

Cliëntbespreking(en): evaluatie proefperiode 

Modaliteit: 

- intern overleg: cliëntbespreking  
- 1ste bespreking: na ongeveer 10 aanwezigheidsdagen tijdens de proefperiode 
- 2de bespreking: op het einde van de proefperiode (na ongeveer 6 maanden) 

 

Werkwijze: 

- bespreking van:  
- de proefperiode a.d.h.v.  

- cliëntregistraties 
- de verslagen van tussentijdse cliëntbesprekingen en onderzoeken 
- informatie van familie/cliënt uit formele en informele gesprekken 

- de verslagen van derden (artsen, ziekenhuizen, revalidatiecentra,…) 
- de afstemming van de zorgnoden en het aanbod, en hierbij aansluitend de IDO 

- Het team evalueert of Eindelijk kan voldoen aan de ondersteuningsvraag van de cliënt of 
het voldoende garanties naar veiligheid en gezondheid kan bieden en evalueert de 
haalbaarheid (individuele zorgbehoevendheid gerelateerd aan de zwaarte van de groep) 
Het team beslist of de zorgverlening van de cliënt al dan niet kan worden verder gezet: 

- bij beëindiging van de zorgverlening: 
- volgen van de procedure van beëindiging van de zorgverlening  

- bij verder zetten van de zorgverlening:  
- na 1ste evaluatie (na ongeveer 10 aanwezigheidsdagen): 

- opstellen van het zorgverleningsplan  
- Opstellen IDO 
- integreren van de doelstellingen in het basistherapieplan  
- eventueel inschakelen van derden indien niet kan voorzien worden in 

bepaalde behoeften van de cliënt  .                                                    
- eventueel plannen van onderzoek (intern of extern) en/of observaties  
- aanduiden van de verantwoordelijke therapeut die zijn functie opneemt. 
- de afstemming van de zorgnoden en het aanbod, en hierbij aansluitend de 

IDO 
- na 2de evaluatie (op het einde van de proefperiode: na ongeveer 6 maanden) 

- evalueren van het zorgverleningsplan 
- evalueren IDO 
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- indien nodig bijsturen van het basistherapieplan 
- actief zoeken naar het inschakelen van derden indien niet kan voorzien 

worden in bepaalde behoeften van de cliënt.  
- de afstemming van de zorgnoden en het aanbod, en hierbij aansluitend de 

IDO 

 

Cliënt/familiegesprek(ken): evaluatie proefperiode 

Modaliteit:   

- gesprek met de cliënt en/of de familie  
- bij voorkeur in de voorziening  
- 1ste bespreking: na ongeveer 10 aanwezigheidsdagen tijdens de proefperiode 
- 2de bespreking: op het einde van de proefperiode (na ongeveer 6 maanden) 

 

Werkwijze: 

- bespreking van de proefperiode 
- meedelen van de beslissing van het team inzake het al dan niet verderzetten van de 

zorgverlening  
- de cliënt/familie beslist of de zorgverlening van de cliënt wordt verder gezet, na positief 

advies door het team: 
- bij beëindiging van de zorgverlening:  

- volgen van de procedure van beëindiging van de zorgverlening 
- bij verder zetten van de zorgverlening: 

- bespreken van het zorgverleningsplan  
- meedelen van de verantwoordelijke therapeut  
- expliciet bevragen van de tevredenheid, behoeften, wensen, noden en 

toekomstperspectief  
- expliciet bevragen of de frequentie en het aanbod beantwoordt aan de zorgvraag 

+ eventuele wijzigingen die nodig zijn in de IDO.  
- bespreken van het voorstel van de inschakeling van derden in de zorgverlening + 

toestemming cliënt  
 

 

Aanverwante hulpmiddelen en documenten 
Startbundel met: 

- Folder Eindelijk 
- Beschikbare VAPH brochures  
- Leefregels cliënten 
- Blanco briefjes om afwezigheid te staven. 
- Formulier ‘Medische gegevens’ 

Lijst en documentatiemap van andere voorzieningen en diensten 

Zorgonline 

Basistherapieplan  

Zorgverleningsplan 

Interne database: 
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- interne wachtlijst cliënten 
Online VAPH ISIS 

Document KHB ‘Het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van het zorgverleningsplan’ 

Document KHB ‘Het beëindigen van de zorgverlening’ 

Registratie / archivering 
Wat Wie Waar Bewaartermijn 

Cliëntobservaties Elke therapeut Zorgonline 20 jaar na beëindigen 

van de zorgverlening 

Cliëntverslag van: 

- cliënt/familiegesprek bij: 

     - aanmelding 

     - verkennend gesprek 

     - evaluatie proefperiode 

- cliëntbesprekingen 

Dienst Algemeen 

Beleid / 

zorgondersteunen

de dienst 

Zorgonline - Zonder opname:  

2 jaar na aanmelding  

- Met opname: 

5 jaar na beëindiging 

van de zorgverlening 

Intakeformulier DAB/WAB Zorgonline 20 jaar na beëindiging 

van de zorgverlening 

Zorgverleningsplan DAB/WAB Zorgonline 20 jaar na beëindiging 

van de zorgverlening 

Basistherapieplan Therapie- 

ondersteunende 

dienst 

Map 

‘Basistherapieplannen’ 

+ elektronisch 

Tot nodige aanpassing 

Interne wachtlijst cliënten 

 

Sterpunt 

Aanmeldingen 

Interne database 

(elektronisch) 

10 jaar na aanmelding 

Verslagen van externen 

 

DAB/WAB Zorgonline 5 jaar na beëindiging 

van de zorgverlening 
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Het beëindigen van de 

zorgverlening bij vzw Eindelijk, 

projecten NAH 

Einde(lijk) 
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  Beheerder van het hoofdstuk 

Procedure opgemaakt 

door SP Aanmeldingen in 

combinatie met Dienst 

Kwaliteit. Dienst en 

Algemeen Beleid. 

 

Periode & wijze van evaluatie 

 nvt 
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Toepassingsgebied 
Alle vormen van beëindigen van de zorgverlening:  

- tijdens of na de proefperiode 
- hetzij op initiatief van de cliënt, hetzij op initiatief van de voorziening: 

- op vrijwillig initiatief van de cliënt of zijn familie  
(bvb. omwille van onopgeloste klachten of omwille van gewijzigd toekomstperspectief) 

- bij overlijden van de cliënt 
- bij het niet meer voldoen aan de bijzondere opnemingsvoorwaarden  

(bv verhuis > straal van 15 km en niet beschikken over eigen vervoer)  

- indien de lichamelijke of geestelijke toestand van de cliënt zich dermate wijzigt dat 
het zorgaanbod van de voorziening niet meer kan beantwoorden aan de noden 
en zorgvragen van de cliënt of niet meer kan instaan voor zijn veiligheid en 
gezondheid  
(bvb. het ontstaan van extreme agressie, het zich installeren van oncontroleerbare epilepsie)  

- indien de cliënt de verplichtingen opgenomen in het Charter van collectieve 
rechten en plichten en het protocol van verblijf, behandeling en begeleiding niet 
naleeft 
(bvb. wanbetaling, ernstige inbreuken op het Charter, het protocol of de leefregels)  

- om redenen van overmacht of hoogdringendheid  
(bvb. wegvallen van de mantelzorg bij de cliënt, vernieling van het gebouw van het 

dagcentrum) 

- om redenen voortvloeiend uit de beslissing tot tenlasteneming van het VAPH. 
(bvb. Wegvallen van de erkenning van het dagcentrum). 

Werkwijze / procedure 
De procedure tot beëindigen van de zorgverlening valt hoofdzakelijk onder de bevoegdheid van 

de dienst Algemeen Beleid. Indien aangewezen wordt ook de zorgondersteunende dienst en/of 

de verantwoordelijke therapeut ingeschakeld. 

Elke interventie (cliëntbespreking of cliënt/familiegesprek) wordt gepland via Zorgonline. Van elk 

overleg is er een neerslag in een cliëntverslag.   

De communicatie wordt afgestemd op de eigenheid van de cliënt / familie door bv. op vraag van 

de cliënt samen een brief op te stellen, door in een individueel gesprek een aangepast (eenvoudig) 

taalgebruik te hanteren, door het toepassen van ‘totaalcommunicatie’ met klankinductie, letters 

spellen, woorden of zinnen schrijven of gebaren maken (vb duim omhoog of omlaag) bij personen 

met afasie, door herhalingen, notities, reminders bij personen met geheugenproblemen.  

De afspraken betreffende ontslag, opzeggingstermijn en opzeggingsvergoeding worden tijdens de 

intakeprocedure met de cliënt en zijn familie besproken, goedgekeurd en getekend. Deze afspraken 

staan beschreven in het charter van collectieve rechten en plichten en in het protocol van verblijf, 

behandeling en begeleiding.  

Elk ontslag moet gemotiveerd zijn met een aangetekend schrijven. 
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Een ontslagprocedure, gestart op initiatief van de cliënt, kan door hem op elke moment stopgezet 

worden. 

Ontslag op initiatief van de voorziening 

- De redenen tot ontslag + mogelijke alternatieven worden grondig besproken in een 
cliëntbespreking.  

- Er wordt actief gezocht naar alternatieven door het contacteren van andere voorzieningen en 
diensten.  

- In een cliënt/familiegesprek worden de volgende items besproken:  
- redenen tot ontslag  
- afspraken betreffende opzeggingstermijnen en opzeggingsvergoeding:  

Opzeggingstermijnen: 

- Tijdens de proefperiode: de termijn wordt in onderling overleg bepaald, maar kan nooit de 
duur van de proefperiode (met name 6 maanden) overschrijden. 

- Na de proefperiode: 3 maanden of een andere termijn in wederzijds akkoord 
Opzeggingsvergoeding: 

- Tijdens de proefperiode: maximaal 7 x (het verschil tussen de reglementair 
vastgestelde volledige dagprijs en de verminderde dagprijs). 

- Na de proefperiode: aantal dagen dat men vroeger de voorziening verlaat x (het 
verschil tussen de reglementair vastgestelde volledige dagprijs en de verminderde 
dagprijs) met een maximum termijn van dertig dagen. 

- alternatieve oplossingen.  
- Eindconclusies + advies van deze cliëntbespreking en van het cliënt/familiegesprek worden door 

de zorgondersteunende dienst verwerkt in een eindverslag en toegevoegd aan de ‘Map 
zorgverleningsplan’ met als registratie op de achterflap: ‘Beëindiging zorgverlening’ 

- Het ontslag wordt bevestigd met een aangetekend schrijven van de voorziening naar de cliënt 
en zijn familie.  

- Indien noodzakelijk of gewenst wordt samen met de cliënt en zijn familie een bezoek gebracht 
aan de toekomstige voorziening.  

- De overdracht van relevante informatie :  
- op vraag en/of met toestemming van de cliënt/familie worden het eindverslag + 

eventueel andere relevante verslagen betreffende de zorgverlening verstuurd naar de 
toekomstige voorziening, de huisarts, de geneesheer-specialist, de verwijzer, e.a. 

- eventueel kan een cliëntbespreking gepland worden met de toekomstige voorziening. 
- Administratief gedeelte door administratieve kracht: 

- Online uitschrijven uit de kostenstaten van het VAPH 
- Online uitschrijven uit de cliëntregistratie van het VAPH 
- registreren in de interne database (door het verplaatsen van de ‘actuele cliëntenlijst’ naar 

de ‘cliëntenlijst beëindiging zorgverlening’) 
- dossier klasseren in het archief 
- terugbetaling waarborg minus de eventuele verbrekingsvergoeding 
- Indien nodig de nieuwe zorgvraag online registreren op de zorgregie van het VAPH. 

 

Ontslag op initiatief van de cliënt en zijn familie 

- De melding van het ontslag kan gebeuren via een aangetekend schrijven van de cliënt/familie, 
een telefonisch contact, een formeel of informeel cliënt/familiegesprek. 
 

- In een cliënt/familiegesprek komen volgende aspecten aan bod:  
- de redenen tot ontslag worden toegelicht door de cliënt/familie en grondig bevraagd.  
- de te volgen procedure wordt nog eens overlopen.  
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- Cliëntbespreking of briefing: intern overleg betreffende de:  
- ontslagredenen van de cliënt/familie  
- onderzoek naar ontslagredenen: omstandigheden, betrokkenen, gedane interventies 

en resultaten, … 
- formuleren van een advies: al dan niet akkoord met de beëindiging ZVL 
- formuleren van alternatieven.   

 
- Indien nodig actief zoeken naar alternatieven door het contacteren van andere voorzieningen 

en diensten.  
- Indien opportuun wordt nog een cliënt/familiegesprek gepland. 

De volgende items kunnen hierbij besproken worden:  

- visie van het team op de redenen tot ontslag  
- advies v/h team betreffende het al dan niet beëindigen van de ZVL  
- alternatieve oplossingen.  
- afspraken betreffende opzeggingstermijnen en opzeggingsvergoeding (zoals onder 

punt 2.1 vermeld).  
 

- Eindconclusies + advies van cliëntbespreking(en) en cliënt/familiegesprek(ken) worden door 
de zorgondersteunende dienst verwerkt in een eindverslag en toegevoegd aan de ‘Map 
zorgverleningsplan’ met als registratie op de achterflap: ‘Beëindiging zorgverlening’. 

- Het ontslag wordt bevestigd met een aangetekend schrijven van de cliënt/familie naar de 
voorziening.  
Indien nodig krijgt de cliënt /familie hulp bij het opstellen van het aangetekend schrijven.  

Dit aangetekend schrijven hoeft niet in geval van overlijden of bij overstap naar een andere 

(residentiële) zorgvorm of bij opname in de psychiatrie. 

- Indien noodzakelijk of gewenst wordt samen met de cliënt en zijn familie een bezoek gebracht 
aan de toekomstige voorziening.  

 
- De overdracht van relevante informatie:  

- op vraag en/of met toestemming van de cliënt/familie worden het eindverslag + 
eventueel andere relevante verslagen betreffende de zorgverlening verstuurd naar de 
toekomstige voorziening, de huisarts, de geneesheer-specialist, de verwijzer, e.a. 

- eventueel kan een cliëntbespreking gepland worden met de toekomstige voorziening. 
 
- Administratief gedeelte door administratieve kracht: 

- Online uitschrijven uit de kostenstaten van het VAPH  
- Online uitschrijven uit de cliëntregistratie van het VAPH 
- registreren in de interne database (door het verplaatsen van de ‘actuele cliëntenlijst’ 

naar de ‘cliëntenlijst beëindigde zorgverlening’) 
- dossier klasseren in het archief 
- terugbetaling waarborg minus de eventuele verbrekingsvergoeding  
- Indien nodig de nieuwe zorgvraag online registreren op de zorgregie van het VAPH. 
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Aanverwante hulpmiddelen en documenten 
Zorgverleningsplan  

Cliëntdossier op Zorgonline 

Interne database: - actuele cliëntenlijst 

- cliëntenlijst beëindigde zorgverlening  

Charter van collectieve rechten en plichten 

Protocol van verblijf, behandeling en begeleiding 

Website van het VAPH: cliëntregistratie en kostenstaten 

 

Registratie / archivering 
 

Wat Wie Waar Bewaartermijn 

Cliëntdossier  DAB/WAB. Zorgonline - Zonder opname:  

2 jaar na aanmelding  

- Met opname: 

20 jaar na beëindiging 

van de zorgverlening 

Eindverslag DAB/WAB Cliëntdossier 

(map ‘Zorgverlening’) 

20 jaar na beëindiging 

van de zorgverlening 

Cliëntenlijst ‘beëindigde 

zorgverlening’ 

Administratie Interne database 

(elektronisch) 

5 jaar na beëindiging 

van de zorgverlening 
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Gegevens bij 

Eindelijk 
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  Beheerder van het hoofdstuk 

Procedure opgemaakt 

door SP kwaliteitsvolle zorg 

& SP trajectbegeleiding in 

combinatie met Dienst 

Kwaliteit. Dienst Algemeen 

Beleid geeft finale 

goedkeuring. 

 

Periode & wijze van evaluatie 

 test 
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Zorgverleningsplan & cliëntdossier 

Toepassingsgebied 
Het zorgverleningsplan van elke cliënt.  

Werkwijze / procedure 
Elke interventie (cliëntbespreking of cliënt/familiegesprek) wordt 

gepland door de sterpunt trajectbegeleiding.  

In het Zorgonline-dossier wordt verslag opgemaakt van de 

bespreking van het zorgverleningsplan.  

De communicatie wordt afgestemd op de eigenheid van de cliënt / familie door bv. op vraag van 

de cliënt samen formulieren in te vullen, door het dagboek, door in een individueel gesprek of in de 

gespreksgroepen een aangepast (eenvoudig) taalgebruik te hanteren, door het toepassen van 

‘totaalcommunicatie’ met klankinductie, letters spellen, woorden of zinnen schrijven of gebaren 

maken (vb duim omhoog of omlaag) bij personen met afasie, door herhalingen, notities, reminders 

bij personen met geheugenproblemen.  

De sterpunt trajectbegeleiding is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze procedure in 

nauwe samenwerking met de DAB/WAB/MAB.  

 

Opstellen 

Tijdens de proefperiode (cfr intakeprocedure) (= na ongeveer 10 aanwezigheidsdagen) wordt het 

zorgverleningsplan opgesteld. Hierbij worden volgende stappen gevolgd: 

- tijdens de cliëntbespreking stelt het team het zorgverleningsplan op, op basis van de in 
2.1.2.1 genoemde informatiebronnen . 

- dit zorgverleningsplan wordt met de cliënt/familie besproken en eventueel bijgestuurd 
tijdens het cliënt/familiegesprek. Dit gesprek wordt teruggekoppeld naar het team door de 
DAB/WAB. 

- Alle gegevens worden in Zorgonline ingegeven in het cliëntdossier door de DAB/WAB. 
- Hier wordt ook een ICF – schema, opgesteld door de DAB/WAB, evenals doelstellingen voor 

het komende jaar, opgesteld. Dit schema wordt jaarlijks bijgewerkt, zodat steeds concrete 
doelstellingen kunnen opgemaakt worden.  

- Van alle voorafgaande cliëntbespreking(en) + cliënt/familiegesprek(ken) tijdens dit gedeelte 
van de proefperiode wordt door de DAB/WAB een samenvattend verslag opgemaakt en in 
Zorgonline geplaatst.  

 

De inhoud van dit zorgverleningsplan omvat een profielbepaling 

van de cliënt, een opsomming van de behoeften, wensen en noden 

van de cliënt, een formulering van zijn toekomstperspectief, concrete 

doelen en aandachtspunten om aan te werken en een rubriek voor 

het dateren van de evaluatiemomenten. 

De profielbepaling van de cliënt is gebaseerd op volgende 

informatiebronnen: 

Verwijzingen 

Server/ kwaliteit/ 
trajectbegeleiding 

Cliëntdossier op 
Zorgonline 

Verwijzingen 

Server/ kwaliteit/ 
kwaliteitsprocedures en 
visieteksten/ 
dossierbeheer 



 

107 | P a g i n a  
Versie laatst aangepast op 17/06/2021 

- het intakeformulier waarin volgende items beschreven staan:  
- persoonlijke gegevens  
- medische gegevens 
- functiestoornissen en – beperkingen t.g.v. hersenletsel + restmogelijkheden 

- de verslagen van derden (verwijzer, artsen, ziekenhuizen, revalidatiediensten,…)  
- de cliëntbespreking waarin de proefperiode geëvalueerd werd a.d.h.v.:  

- observaties en behandeling van de cliënt in ADL-situaties, activiteiten en therapieën. 
- eventueel gestandaardiseerd onderzoek en observatie aan de hand van taaltests, 

neuropsychologisch onderzoek, zelfredzaamheidsschalen, … 
- ICF schema 

- de verslagen van de diverse cliënt- en familiegesprekken tijdens de intakeprocedure. 
  

De profielbepaling omvat een status praesens betreffende de domeinen zoals opgesteld in de 

international classification of function:  

- diagnose 
- functies 
- activiteiten en participatie 
- interne factoren 
- externe factoren 

 

De behoeften, wensen en noden worden expliciet bevraagd bij de cliënt in het intakegesprek bij 

het invullen van het intakeformulier. Ook in de de andere cliënt/familiegesprekken tijdens de 

intakeprocedure wordt steeds goed geluisterd en gepeild naar deze behoeften.  

Deze behoeften, wensen en noden kunnen zich o.a. op volgende domeinen situeren:  

- zinvolle dagbesteding 
- sociaal contact en relaties 
- revalidatie op vlak van motoriek, taal/spraak/communicatie, neuropsychologische functies 
- ontspanningsactiviteiten 
- ontplooien van vaardigheden en interesses 
- integratie in het maatschappelijke leven 
- mobiliteit  
- familiebegeleiding 
- begeleiding van de professionele thuiszorg 
- administratieve en / of budgetbegeleiding 
- samenwerking met derden (andere zorgvormen,  hulpverleners of diensten) 
- ... 

 

Onder toekomstperspectief verstaan we de gewenste invulling van het bestaan van de cliënt, 

gezien vanuit de cliënt/familie en vanuit de voorziening.  

Dit perspectief op langere termijn wordt expliciet bevraagd bij de cliënt in het intakegesprek bij het 

invullen van het intakeformulier. Ook in de andere cliënt/familiegesprekken tijdens de 

intakeprocedure wordt steeds goed geluisterd en er naar gepeild.  

Vanuit de kennis van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt bekijkt de voorziening of het 

toekomstperspectief van de cliënt realistisch is.  

Dit toekomstperspectief kan zich o.a. op volgende domeinen situeren: 
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- Wonen: 
- alleen wonen of gaan samen wonen 
- zelfstandig of begeleid wonen met of zonder een goed uitgebouwde professionele 

hulp en mantelzorg 
- residentiële opname in een tehuis niet werkenden (bezigheidshome of nursing) 
- kortverblijf 
- logeerfunctie 
- ... 

- Dagbesteding of arbeid: 
- in een dagcentrum (voltijds of deeltijds) 
- begeleid werk 
- beschutte werkplaats 
- professionele reïntegratie in het gewoon arbeidscircuit 
- ... 

- Persoonlijke assistentie 
 

De combinatie van verschillende perspectieven en zorgvragen is mogelijk. 

We concretiseren prioritaire doelen (dit zijn na te streven vaardigheden of situaties) op termijn:  

- op korte en middellange termijn: concrete doelstellingen 
- op lange(re) termijn. 

 
Hierbij wordt steeds rekening gehouden met:  

- de behoeften, wensen, noden van de cliënt  
- het toekomstperspectief van de cliënt  
- de in het profiel beschreven mogelijkheden en beperkingen van de cliënt (en van zijn familie)  
- zijn veiligheid en gezondheid  
- zijn maatschappelijke integratie  
- zijn ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging.  

 
Indien ons zorgaanbod niet voldoet aan de behoeften, wensen, noden en toekomstperspectief van 

de cliënt, wordt er actief gestreefd naar het inschakelen van en het samenwerken met derden 

(professionelen of vrijwilligers).  

Tevens worden individuele aandachtspunten genoteerd betreffende bijvoorbeeld:  

- therapeutische principes met betrekking tot het zorgverleningsconcept  
- therapeutische omgang: bv. negeren, time out, eisen en verwachtingen 
- veiligheid en gezondheid (o.a. medicatie) 
- afstemmen van de communicatie 
- … 

 

Het uitvoeren, evalueren en bijsturen  

Uitvoeren 

In het basistherapieplan worden de nodige specifieke therapiesessies vastgelegd om te garanderen 

dat er aan de vooropgestelde doelstellingen van het zorgverleningsplan volgens de afgesproken 

frequentie wordt gewerkt.  

Dit basistherapieplan vormt de leidraad voor het dagelijks opstellen van het therapieplan.  
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Er wordt rekening gehouden met de aandachtspunten op vlak van veiligheid en gezondheid en 

op vlak van het afstemmen van de communicatie. 

Op vraag van de cliënt en zijn familie wordt op regelmatige basis via het dagboek van Zorgonline 

inhoudelijke informatie gegeven omtrent de therapie-inhoud, de cliënt.   

Belangrijke observaties en mededelingen van de cliënt tijdens de therapiesessies en tijdens het 

dagdagelijks gebeuren worden geregistreerd in Zorgonline. Deze worden eveneens kort 

besproken in de briefing of uitgebreider in een geplande cliëntbespreking.  

In cliënt/familiegesprekken of in –workshops kunnen o.a. de uitvoering van het zorgverleningsplan 

of het zorgverleningsconcept of het functioneren van de cliënt worden besproken, eventueel 

gedemonstreerd of geoefend,… 

De WAB/DAB bewaakt of de afspraken van het zorgverleningsplan worden gepland en 

uitgevoerd; en plant via Zorgonline tussentijdse cliëntbesprekingen bij opvallende wijzigingen of 

moeilijkheden.  

Evalueren 

De eerste evaluatie van het zorgverleningsplan gebeurt op het einde van de proefperiode (= na 6 

maanden) (cfr. de procedure KHB ‘Het opstarten van de zorgverlening: de intake’)  

Daarna wordt het zorgverleningsplan jaarlijks geëvalueerd in één of meerdere cliëntgesprekken, in 

een cliëntbespreking en in één of twee cliënt/familiegesprekken (voor en/of na de 

cliëntbespreking).  

Deze evaluaties worden door de WAB/DAB op jaarbasis gepland via Zorgonline.   

Tijdens de briefing wordt het team verwittigd welke cliëntbespreking kortelings gepland is en 

kunnen de therapeuten, inzonderheid de ‘WAB/DAB’, zich voorbereiden.  

De voorbereiding van de cliëntbespreking omvat het volgende: 

- de WAB/DAB plant een individueel gesprek met de cliënt en overloopt een aantal thema’s  
  

Tijdens de cliëntbespreking met alle betrokken therapeuten wordt er geëvalueerd of er zich 

wijzigingen voordoen in:  

- het profiel  

- de behoeften, wensen en noden 

- het toekomstperspectief van de cliënt. 

- de tevredenheid van de cliënt / familie  
Daarnaast wordt er geëvalueerd in welke mate de vooropgestelde doelstellingen al dan niet bereikt 

zijn en wat de effectiviteit van de individuele aandachtspunten is.  

De nodige aanpassingen in het basistherapieplan worden uitgevoerd door de 

therapieondersteunende dienst.  

Na de cliëntbespreking gebeurt een evaluatie van de zorgverlening in een cliënt / familiegesprek. 

Hierbij is de WAB/DAB aanwezig. Tijdens dit gesprek wordt ook nog eens expliciet de tevredenheid 

bevraagd.  
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Van elke jaarlijkse evaluatie en bijsturing van het zorgverleningsplan in zijn totaliteit  

(cliëntbespreking(en) + cliënt/familiegesprek(ken) ) wordt door de WAB/DAB een samenvattend 

verslag opgemaakt op het formulier ‘Evaluatie zorgverleningsplan’ en toegevoegd aan de ‘Map 

zorgverleningsplan’ met registratie ervan op de achterflap. Ook het ICF-schema wordt jaarlijks 

aangepast en aan deze map toegevoegd.  

Indien noodzakelijk worden, hetzij door de WAB/DAB hetzij door de WAB/DAB via Zorgonline, 

tussentijdse evaluaties gepland naar aanleiding van:  

- opvallende wijzigingen in het functioneren van de cliënt 

- vragen, opmerkingen, klachten van de cliënt en/of zijn familie 

- vragen, opmerkingen, probleemstellingen vanwege een therapeut.  
 

Zowel de betrokken therapeuten die met de cliënt werken als de WAB/DAB als de WAB/DAB 

hebben een specifieke inhoud die ze evalueren. 

De WAB/DAB bevraagt in een of meerdere voorafgaandelijke cliëntgesprekken: 

- de inhoud van het therapieplan (welke activiteiten) 

- de omgang andere cliënten 

- de dag- en weekindeling (thuis / DC / vrije tijd / hobby’ s / …) 

- de tevredenheid. Eventueel de opmerkingen uit het tevredenheidsonderzoek 

- bevragen van nood aan (familie)workshops  

- vaststellingen / wijzigingen op vlak van behoeften, wensen en noden: dagbesteding, sociaal 
contact en relaties, revalidatie, ontspanningsactiviteiten, ontplooien van vaardigheden en 
interesses, integratie in het maatschappelijke leven, mobiliteit, …   

- vaststellingen / wijzigingen op vlak van toekomstperspectief 
 

Aan de hand van de methodiek ‘Hooi op je vork’ worden een of meerdere levensdomeinen 

besproken:  

- Uiterlijk 

- Gezondheid (Psychisch of fysisch) 

- Seksualiteit 

- Familie en relaties 

- Werk 

- Vrijetijdsbesteding 

- Financiën 

- Sociale contacten 

- Woonomgeving en huishouden 

- Toekomstzekerheid 

- (On)afhankelijkheid 

- Zingeving 
 

Ingeval van ernstige afasie en/of geheugenproblemen baseert ment zich voornamelijk op 

observaties. 

Na de cliëntbespreking met de betrokken therapeuten zal de WAB/DAB een cliënt/familiegesprek 

plannen om alle voornoemde punten te bespreken en te evalueren en bij te sturen indien nodig. 

De WAB/DAB bespreekt met de familie haar draagkracht en specifiek het functioneren van de 

cliënt thuis. 

Bijzondere taken i.f.v.  cliëntbesprekingen of cliënt/familiegesprekken: 

- Tijdens de cliëntbespreking en het cliënt / familiegesprek noteert de WAB/DAB 
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- Efficiënt verloop door een goede timing, het vermijden van herhalingen  en door enkel de 
wijzigingen te overlopen. 

 

Bijsturen 
Bij de jaarlijkse evaluatie van het zorgverleningsplan wordt het zorgverleningsplan bijgestuurd 

rekening houdend met:  

- de eventueel gewijzigde behoeften, wensen, noden van de cliënt  
- het eventueel gewijzigde toekomstperspectief van de cliënt   
- de in het profiel beschreven mogelijkheden en beperkingen van de cliënt (en van zijn familie) 

die mogelijks geëvolueerd zijn  
- de doelstellingen opgesteld adhv het ICF-schema 
- de tevredenheid van de cliënt / familie  
- zijn veiligheid en gezondheid  
- zijn maatschappelijke integratie  
- zijn ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging.  
- de observaties en bijsturingen gedurende het jaar 

 
Op basis hiervan worden de vroegere doelstellingen, therapeutische interventies en 

aandachtspunten ofwel gecontinueerd ofwel worden er nieuwe geconcretiseerd.  

Tevens is het dagdagelijks bijsturen van de therapiesessies noodzakelijk, om zodoende af te 

stemmen op de cliënt of op de werking.  

Indien ons zorgaanbod niet meer voldoet aan de gewijzigde behoeften, wensen, noden en 

toekomstperspectief van de cliënt of indien de veiligheid en de gezondheid van de cliënt niet meer 

kan gegarandeerd worden, wordt er ofwel actief gestreefd naar het inschakelen van en het 

samenwerken met derden (professionelen of vrijwilligers)  ofwel wordt de cliënt doorverwezen 

naar een andere voorziening (cfr. procedure ‘Het beëindigen van de zorgverlening’).  

Aanverwante hulpmiddelen en documenten 
Intakeformulier 

Cliëntverslagen van: - de cliënt/familiegesprekken 

- de cliëntbesprekingen 

Verslagen van derden 

Zorgonline 

(Basis)therapieplan 

Functiebeschrijving: ‘WAB/DAB’  
 
KHB 

 

Registratie / archivering 
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Wat Wie Waar Bewaartermijn 

Cliëntobservaties Therapeut Zorgonline registraties 20 jaar na beëindiging 

van de zorgverlening 

Zorgverleningsplan WAB/DAB Cliëntdossier 

 

20 jaar na beëindiging 

van de zorgverlening 

Opstellen 

zorgverleningsplan 

WAB/DAB 

 

Cliëntdossier 20 jaar na beëindiging 

van de zorgverlening 

Evaluatie 

zorgverleningsplan 

WAB/DAB 

 

Cliëntdossier 20 jaar na beëindiging 

van de zorgverlening 

Basistherapieplan Sterpunt planning Dataschijf 

‘Basistherapieplannen’ 

Wordt telkens na een 

update vernietigd 

Therapieplan Sterpunt planning Map ‘Therapieplannen’ 2 jaar 

Dagboek Therapeut of 

begeleider 

Zorgonline 20 jaar na beëindiging 

van de zorgverlening 

Verslagen van derden Administratie Dienst 

Algemeen Beleid  

WAB/DAB 

 

Cliëntdossier in de daartoe 

bestemde map: 

- Administratie 

- Therapie  

- Medisch 

- Juridisch/verzekeringen 

5 jaar na beëindiging 

van de zorgverlening 
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Gegevensbescherming 
Om een goede werking te kunnen verzekeren, heeft vzw Eindelijk, 

Projecten NAH nood aan heel wat gegevens van de cliënten, 

ouders en / of hun wettelijk vertegenwoordigers. In vzw Eindelijk, 

Projecten NAH vinden we het belangrijk om op een veilige en 

vertrouwelijke manier om te gaan met de persoonsgegevens die 

worden verzameld.  

vzw Eindelijk, Projecten NAH is de Verantwoordelijke voor de 

verwerking van de persoonsgegevens, vzw Eindelijk, projecten 

NAH verklaart dat zij als Verantwoordelijke voor de Verwerking de 

Belgische Privacywetgeving naleeft evenals de bepalingen van de Europese Algemene 

Verordening Gegevensbescherming en dit vanaf haar inwerkingtreding.  

Naar aanleiding van de wetgeving rond privacy (GDPR-wet) hebben we vanuit vzw Eindelijk, 

projecten NAH een ‘privacyverklaring- Verklaring van de bescherming van de persoonsgegevens 

binnen Eindelijk, projecten NAH vzw’ opgesteld. 

Hierin staat omschreven hoe vzw Eindelijk, projecten NAH alles in het werk stelt om jullie 

persoonsgegevens te beschermen.  

De volledige privacyverklaring is terug te vinden via de verwijzing, de belangrijkste aspecten zijn 

hieronder terug te vinden. 

Wat zijn uw rechten als ‘gebruiker’? 
- Recht op toegang en inzage 

Je beschikt over een recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, 

alsook van het gebruik dat wij ervan maken. 

- Recht op verbetering, verwijdering en beperking 

Eindelijk, projecten NAH engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Je 

bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons, tenzij ze strikt noodzakelijk zijn 

voor de geboden ondersteuning, de administratieve verwerking en de wettelijke verplichtingen. Je 

kan ons steeds verzoeken om onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren, aan 

te vullen of te verwijderen.  

- Recht van verzet 

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om 

ernstige en legitieme redenen.  

- Recht van vrije gegevensoverdracht 

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in 

gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere 

verantwoordelijken over te dragen. 

- Recht van intrekking van de toestemming 

Verwijzingen 

Server/ Veiligheid en 
preventie/ GDPR/ 
privacyverklaringen 
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Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het 

recht om die toestemming in te trekken voor zover dit de afgesproken geboden ondersteuning van 

de gebruiker niet in de weg staat. 

- Uitoefening van uw rechten 

Je kan jouw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de directie van Eindelijk, Projecten 

NAH of dienst kwaliteit . 

Het centrale telefoonnummer van Eindelijk, Projecten NAH is 052/47 46 14. 

- Recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie 

Je kan bij discussie steeds bij je trajectbegeleider of directie terecht. Zij zullen je vragen zo goed als 

mogelijk beantwoorden. Blijf je echter ontevreden, heb je als ‘gebruiker’ het recht om een klacht in 

te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 

Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-

mail:  commission@privacycommission.be.  

 

Doorgifte aan derden 
 

a. Zie onder 3 voor de wettelijke verplichtingen en externe partners in de zorg. 

b. De beschrijving in deze verklaring is gebaseerd op de huidige toestand van Eindelijk, 

Projecten NAH als organisatie. Bij wijzigingen van de activiteiten van vzw Eindelijk, Projecten NAH, 

kan zulks betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden geheel of gedeeltelijk 

worden overgedragen. Eindelijk, Projecten NAH zal je in deze situatie van tevoren op de hoogte te 

stellen. 

 

c. Eindelijk, Projecten NAH zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, 

verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand 

beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming. Je kan je als ‘gebruiker’ ten allen tijde 

kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien 

Eindelijk, Projecten NAH je persoonsgegevens verwerkt op basis van een niet-legitiem doel of 

wanneer de persoonsgegevens verkregen werden met het oog op directe marketing. 

 

d. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij je persoonsgegevens ingevolge een 
gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. 
Eindelijk, Projecten NAH zal in redelijkheid pogen je van tevoren hierover te informeren, tenzij een 
en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. 
 

Veiligheid en vertrouwelijkheid 
Eindelijk, Projecten NAH heeft op technisch en organisatorisch vlak de nodige 

veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, 

de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van je 

persoonsgegevens te vermijden, alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze 

gegevens. (bijvoorbeeld door: aangepaste lees-en schrijfrechten op het intranet, back-ups, veilige 

software, antivirusdetectie, afspraken over afsluiten van computer) 
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Google Analytics  
Eindelijk, Projecten NAH kan via Google Analytics nagaan hoeveel cliënten welke delen van de 

website bezoeken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe 

wettelijk verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 

Eindelijk, Projecten NAH heeft op dit laatste geen invloed. 
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Medische 

richtlijnen  
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  Beheerder van het hoofdstuk 

Procedure opgemaakt 

door het Medisch Team in 

combinatie met Dienst 

Kwaliteit. Dienst Algemeen 

Beleid geeft finale 

goedkeuring. 

 

Periode & wijze van evaluatie 

 trimestrieel 
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Medische opvolging van cliënten 

Toepassingsgebied 
Deze procedures zijn van toepassing op alle cliënten van Eindelijk.  

 

Werkwijze/procedures 

Vooraf geplande consultaties en opnames cliënten 

Wie Afhankelijk van het document Medische fiche worden de consultaties door cliënt, 
familie of vzw Eindelijk, projecten NAH gepland en opgevolgd. De consultaties 
gepland door vzw Eindelijk, projecten NAH worden georganiseerd door het medisch 
team.  

Richtlijn Vzw Eindelijk, projecten NAH zal via het medisch team de consultaties en opnames 
indien gewenst plannen en organiseren.  
Voor externe consultaties zal een Consultatiefiche ingevuld worden.  
Het medisch team zal de consultatie registreren via ZOL in het cliëntdossier, net als het 
registreren van het resultaat van de consultatie.  
Consultaties worden bij afspraken gepland op ZOL, gekoppeld aan de cliënt.  
 

 

Dringende consultaties 

Wie De medische dienst zal telkens ingeschakeld worden voor de organisatie van 
dringende consultaties.  

Richtlijn 
Bij plotse ziekte, NIET levensbedreigend 
Cliënten met woonondersteuning: Cliënten mogen afspraken zelf maken, eventueel 
met ondersteuning van een woonbegeleider/medisch team. Indien de cliënt deze 
afspraak niet zelfstandig kan maken, zal de medische dienst in samenspraak met de 
externe verpleegdienst (voor het interpreteren van de parameters) deze afspraak 
maken.  
 
Cliënten dagondersteuning/ MAB: contacteren netwerk en in samenspraak huisarts 
verwittigen of na expliciete toestemming van cliënt of cliënt neemt dit zelfstandig op. 

Bij plotse ziekte, WEL levensbedreigend 
Cliënten met woonondersteuning: Neem map URGENTIE uit Medische kast. 
Onmiddellijk zelf contactname met huisarts/ hulpdiensten.  Steeds ook verpleging en 
netwerk verwittigen. 
 
Cliënten dagondersteuning/ MAB: Neem map URGENTIE uit Medische kast. 
Onmiddellijk zelf contactname met huisarts/ hulpdiensten. Steeds ook netwerk 
verwittigen 
 

Informatie aan hulpverleners bij Urgentie 

Wie Cliëntgegevens doorgeven aan spoeddiensten 

Richtlijn Indien informatie gedeeld moet worden met spoeddiensten, mag de essentiële 
cliëntinformatie gedeeld worden. Deze is terug te vinden in de medische kast (map 
‘mee te nemen naar ziekenhuis’). Dit moet aangevuld worden met de actuele 
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medische info (waaronder ook medicatiefiche). 
 

Keuze (huis)arts 

Wie Cliënten hebben vrije keuze van (huis)arts.  

Richtlijn Cliënten mogen vooraf de keuze van hun arts aanduiden. Bij het plannen van 
consultaties zal hiermee rekening gehouden worden. Daarnaast wordt ook bevraagd 
of er bij medische urgentie de artsen verbonden aan vzw Eindelijk, projecten NAH 
geraadpleegd mogen worden. 
De gegevens bij urgentie zijn terug te vinden op ZOL en in de map URGENTIE in de 
medische kast.  

  

Toediening van lichamelijke, hygiënische zorgen en oog hebben voor noodzakelijke medische 

zorgen 

Wie Woonbegeleiders/ therapeuten 

Richtlijn Woonbegeleiders/therapeuten staan in voor de gewone dagelijkse hygiënische 
verzorging. Tijdens de verzorging houden we in het oog of er geen letsels zijn die 
extra zorgen nodig hebben. Indien er twijfel is omtrent extra zorgen, zal het advies 
ingeroepen worden van een interne/externe verpleegkundige of arts. 
Verpleegkundige handelingen zullen enkel uitgevoerd worden door interne/externe 
verpleegkundigen. De lijst van deze technische handelingen is raadpleegbaar. Voor 
nagelverzorging wordt een pedicure/manicure ingeschakeld.  

Toedienen van zorgen bij letsels of pijn, niet levensbedreigend 

Wie Afhankelijk van de mogelijkheden van de cliënt, zal de cliënt de zorgen zelf opnemen 
of zal de begeleiding de zorgen toedienen. Iedereen die zorgen verstrekt, wordt 
verondersteld de basiskennis van de EHBO te kennen. 
Stagiairs, vrijwilligers, bezoekers dienen GEEN zorgen toe.  

Richtlijn Zonder expliciete opdracht van een huisarts, kunnen begeleiders slechts zeer beperkte 
zorgen toedienen, zoals kleine wondverzorging, verbandje aanleggen, koorts nemen, 
hot of coldpack aanleggen, rust bieden, water laten drinken. Bij enige twijfel, zal er 
steeds een dokter of interne/externe verpleging om advies gevraagd worden.  

Hulp bieden in geval van nood (levensbedreigend) 

Wie Iedereen 

Richtlijn Iedereen is bij wet verplicht hulp te bieden aan een mens in nood volgens eigen 
vermogen en kennis. 

 

Etensbegeleidingen bij personen met dysfagie 

Wie Verpleegkundige in combinatie met logopedist staat in de voor correcte 
voedseltoediening bij personen met dysfagie.  

Richtlijn Medewerkers mogen enkel etensbegeleiding geven aan personen met dysfagie NA 
het volgen van de bijhorende VTO. Richtlijnen omtrent etensbegeleiding worden strikt 
nageleefd. Deze richtlijnen worden opgesteld door de verpleegkundige in combinatie 
met de logopedist. 
 

Beheren van persoonlijke medicatie cliënten (op naam voorgeschreven) 

Wie Afhankelijk van het document ‘Beheer Eigen Medicatie’ wordt de medicatie door de 
cliënt, door vzw Eindelijk, projecten NAH of door anderen beheerd. 
Stagiairs, vrijwilligers en bezoekers mogen GEEN taak hierin opnemen. 
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Richtlijn Vzw Eindelijk, projecten NAH werkt samen met een plaatselijke apotheek voor het 
beheer van de medicatie. Deze apotheek bewaart de medicatie, beheert de 
voorschriften, bestelt de medicatie en legt deze klaar in de persoonlijke medicatietoren, 
gekenmerkt met de naam van de cliënt. De medische dienst van vzw Eindelijk, 
projecten NAH staat in voor het correct doorgeven van wijzigingen en aanleveren 
van voorschriften.  

 

Bewaren van persoonlijke medicatie cliënten (op naam voorgeschreven) 

Wie Afhankelijk van het document ‘Beheer Eigen Medicatie’ wordt de medicatie door de 
cliënt, door vzw Eindelijk, projecten NAH of anderen bewaard. 
Stagiairs, vrijwilligers en bezoekers mogen GEEN taak hierin opnemen.  

Richtlijn Vzw Eindelijk, projecten NAH bewaart de medicatie volgens voorgeschreven wijze 
(frigo, kamertemperatuur). In de gesloten Medische kast wordt de medicatie op naam 
van de cliënt bewaard. Enkel bevoegden mogen deze gesloten kast openen. 
Medicatie/producten die in de koelkast bewaard moeten worden, zullen terug te 
vinden zijn in de koelkast van de permanentieruimte.  

 

Bewaren eigen huisapotheek cliënten 

Wie Afhankelijk van het document Beheer Huisapotheek wordt de huisapotheek door de 
cliënt of door vzw Eindelijk, projecten NAH bewaard. 

Richtlijn Vzw Eindelijk, projecten NAH bewaart de persoonlijke huisapotheek in de gesloten 
Medische kast op naam van de cliënt. Hierin zit een register waarop alle inkomende 
en uitgaande medicatie geregistreerd wordt.  

Controle medicatie 

Wie Apotheek, verpleegkundige, medewerkers 

Richtlijn De medicatie wordt beheerd door de apotheker verbonden aan vzw Eindelijk, 
projecten NAH. Bij aankomst wordt de medicatie gecontroleerd door de interne 
verpleegkundige. Bij iedere toediening van medicatie zal de medewerker het aantal 
comprimés medicatie controleren conform de medicatiefiche. 

Innemen/ Toedienen van medicatie (op naam voorgeschreven) 

Wie Afhankelijk van het document ‘Beheer Eigen Medicatie’ wordt de medicatie door de 
cliënt of door de begeleiding ingenomen/toegediend. 
Stagiairs, vrijwilligers en bezoekers dienen GEEN medicatie toe. 

Richtlijn Vzw Eindelijk, projecten NAH volgt de richtlijnen altijd strikt op: duurtijd, tijdstip, 
hoeveelheid, wijze van inname,… Alles staat genoteerd op de medicatiefiche.  
De onthaalbalie duidt een personeelslid aan die instaat voor het bedelen, toedienen 
én aftekenen van de medicatie, voor alle cliënten van vzw Eindelijk, projecten NAH.  
In opdracht van een arts/verpleegkundige mag medicatie rondgedeeld worden door 
medewerkers van vzw Eindelijk, projecten NAH. Andere gespecialiseerde 
verzorgingen zijn voorbehouden voor verpleegkundigen. De arts zal bepalen of de 
interventie door de medewerkers of door interne/externe verpleging uitgevoerd zal 
worden.  

 

Innemen eigen huisapotheek cliënten 

Wie Afhankelijk van het document Beheer Huisapotheek wordt de medicatie/producten 
uit de huisapotheek ingenomen/toegediend door de cliënt of door vzw Eindelijk, 
projecten NAH. 
 

Richtlijn Vzw Eindelijk, projecten NAH dient medicatie/producten toe na specifieke vraag van 
de cliënt of na toestemming van de familie. Hierin zit een register waarop alle 
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ingenomen medicatie/ toediening van de producten geregistreerd wordt. 

 

Medicatie- en medische incidenten en bijna-incidenten 

Wie Iedereen is verplicht om (bijna) fouten bij medicatie en medische handelingen te 
melden 

Richtlijn Iedereen moet de fouten melden via ZorgOnline bij registraties/medicatie en 
medische fout (2luiken!). Zowel naar Dienst Algemeen Beleid en Dienst Kwaliteit moet 
er een systeembericht gestuurd worden. 
Ieder personeelslid moet ook handelen voor het welzijn van de cliënt.  
Apotheek bellen voor informatie medicatie.  
De huisarts en/of verpleging wordt gecontacteerd om de fout te melden en op te 
volgen. Familie wordt geïnformeerd. Indien er opvolging noodzakelijk is, wordt deze 
geregistreerd onder medische informatie. 
Alle (bijna) medicatie- en medische incidenten worden besproken in het medisch 
team ter preventie. 

 

Bijhouden medische gegevens 
Wie Iedereen  

Richtlijn Vzw Eindelijk, projecten NAH bewaart de medische gegevens op ZorgOnline in het 
cliëntendossier. Belangrijke zaken worden geregistreerd zoals medisch, medicatie, 
noodmedicatie, medicatie en medische fouten,… In de Medische kast zullen enkel 
gegeven omtrent hun medicatie/producten liggen en persoonlijke/medische 
gegevens voor urgentie bewaard worden.  

Medische opvolging, registratie 
Wie Iedereen, WAB & DAB en medische dienst 

Richtlijn Iedereen registreert belangrijke informatie via ZOL. Deze informatie is onmiddellijk 
raadpleegbaar door de vooraf opgegeven personen van het familie/netwerk en de 
medewerkers.  Attesten en documenten kunnen opgeslagen worden onder 
documenten op ZOL.  
De WAB of DAB is algemene dossierbeheerder. 
De medische dienst staat in voor de communicatie tussen arts/verpleging en 
medewerkers.  

Doorgeven informatie aan derden 
Wie WAB/DAB, medische dienst 

Richtlijn Indien noodzakelijk, kan medicatie- of medische informatie doorgegeven worden aan 
derden mits schriftelijk akkoord van de cliënt en familie. Document is verkrijgbaar bij 
Dienst Algemeen Beleid of Dienst Kwaliteit.  
Bij het delen van informatie in geval van urgentie aan spoeddiensten is toegestaan. 

Geven van vorming aan personeelsleden 
Wie Dienst Kwaliteit  

Richtlijn Dienst Kwaliteit staat in voor de planning en opvolging van de interne Vormingen, 
Trainingen en Opleidingen. Ook een opleiding omtrent het medische zal jaarlijks 
gepland worden, conform de opleidingen vanuit veiligheid en preventie. Indien er 
nood in aan bijkomende opleidingen, mogen alle medewerkers van Eindelijk dit 
melden aan Dienst Kwaliteit en zal het ingepland worden. De uitvoering van de 
opleiding zal door een deskundige (interne of externe) gegeven worden. 
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Uitvoeren technische verpleegkundige handelingen 

Wie Verpleging (extern/intern) 

Richtlijn Wanneer een cliënt nood heeft aan de uitvoer van technische verpleegkundige 
handeling bij zichzelf, zal er een externe verpleegdienst ingeschakeld worden. De 
cliënt heeft vrije keuze in de externe verpleegdienst.  
Bij aanwezigheid van de interne gediplomeerde verpleegkundige, mag ook zij 
technische handelingen uitvoeren en opdrachten doorgeven.  
Lijst van technische handelingen uitvoerbaar door verpleging of zorgkundige en 
anderen is raadpleegbaar. 

 

Negatieve wilsverklaring 

Wie Cliënt laat dit (in combinatie met familie) opmaken bij de behandelende arts. Eens de 
documenten overgemaakt zijn aan vzw Eindelijk, projecten NAH zal de medische 
dienst dit implementeren.  

Richtlijn Vzw Eindelijk, projecten NAH respecteert de wens van de negatieve wilsverklaring. 
Deze worden bewaard in de Medische kast (mapje URGENTIE, wat mee te nemen 
naar ziekenhuis). In noodgeval, zal deze map steeds geraadpleegd worden. Kopie van 
negatieve wilsverklaring staat in het cliëntdossier op ZOL.  
 

Overlijden bij vzw Eindelijk, projecten NAH 

Wie Bij het overlijden van een cliënt bij vzw Eindelijk, projecten NAH zal Dienst Algemeen 
Beleid instaan voor de algemene coördinatie. WAB/DAB begeleiden indien mogelijk 
het proces. 

Richtlijn Bij voorkeur zal de WAB/DAB of Dienst Algemeen Beleid de communicatie voeren 
naar de familie/netwerk toe. 
 
Wanneer de cliënt zich in de fase van levensbeëindiging (verwacht of onverwacht) 
bevindt, zal onmiddellijk (ongeacht het uur) de naaste familie/netwerk verwittigd 
worden. Zij krijgen de keuze om bij de cliënt te blijven. Zowel de wil van de cliënt als 
de familie respecteren we. Als voorziening bieden we aan de familie psychologische 
ondersteuning. 
 
Dienst Algemeen Beleid wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht en zal het proces 
verder begeleiden. Deze dienst zal instaan voor het coördineren van medewerkers en 
maakt het administratieve luik in orde, rapporteert het tijdstip en de omstandigheden 
van het overlijden.  
 
Onmiddellijk zal de behandelende arts gecontacteerd worden, deze zal het overlijden 
officieel vaststellen en zorgen voor een waardig levenseinde. De papieren die hiervoor 
getekend moeten worden, zijn terug te vinden in de medische kast. 
 
Indien er een verpleegdienst gekoppeld is aan de cliënt, zal deze onmiddellijk 
verwittigd worden voor een waardig levenseinde en/of lijktooi. Medewerkers van 
Eindelijk die bereid zijn tot lijktooi, mogen hierbij aansluiten. Na vraag aan de familie, 
mag een begrafenisondernemer gecontacteerd worden (de voorkeur van de familie 
of Begrafenisondernemer Van Damme uit Buggenhout) en voeren zij (in 
combinatie)de lijktooi uit. Indien gewenst mogen de medewerkers van Eindelijk 
aansluiten bij de lijktooi. Families sluiten aan bij lijktooi indien ze hier bewust willen aan 
deelnemen.  
 
Verdere informatie omtrent het protocol van overlijden is terug te vinden in de map 
Urgentie in de medische kast. 
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EHBO-lokaal 

Wie Veiligheid en preventie in combinatie met verpleegkundige Eindelijk (en SP 
kwaliteitsvolle zorg). 

Richtlijn Vzw Eindelijk, projecten NAH beschikt over een EHBO-lokaal volgens de 
voorgeschreven richtlijnen. Dit is centraal in het gebouw gelokaliseerd.  
Op risicovolle plaatsen is een extra materiaal aanwezig voor snelle handelingen. 
Vb: Brancard op bovenverdiep Dagcentrum 
Vb: extra verbandkoffer in grootkeuken 
Vb: extra noodkoffer aan onthaalbalie 
Vb: noodkit aan centrale brandalarmsysteem voor evacuatie. 

 

In orde houden van de Medische kast van Eindelijk 

Wie SP kwaliteitsvolle zorg 

Richtlijn Vzw Eindelijk, projecten NAH beschikt over een Medische kast in het EHBO-lokaal. 
Hierin bevindt zich EHBO-materiaal, de registratie gebruik EHBO-materiaal, de 
huisapotheek indien gewenst van cliënten, de bewaring van persoonlijke medicatie 
van cliënten,  map urgentie, registratie inname medicatie cliënten, noodmedicatie, 
informatie,… Medische dienst staat in voor het onderhoud van deze Medische kast. 
Deze kast is steeds op slot. De sleutel bevindt zich in het sleutelkastje met code naast 
de kast.  

 

Aanverwante hulpmiddelen/documenten 
Vormingsaanbod 

Veiligheid en preventie jaaractieplan 

Formulier medicatietoediening 

Formulier Medische fiche en afspraken 

Formulier Negatieve Wilsverklaring 

 

Registratie / archivering 
Wat Wie Waar Bewaartermijn 

Vormingsaanbod Dienst kwaliteit Server > Jaaractieplan 

Veiligheid en preventie 

onbeperkt 

Medische registraties + 

consultaties 

Medisch Team Zorgonline > cliëntdossier 20 jaar na beëindiging 

van de zorgverlening 

Medicatietoediening 

registraties 

Medisch team Map Medicatie 2 jaar 
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Verbinding 

met Eindelijk 
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Beheerder van het hoofdstuk 

Procedure Dienst 

Algemeen Beleid, 

goedkeuring door Raad 

van Bestuur. 

 

Periode & wijze van evaluatie 

 periodiek 
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Individuele Dienstverleningsovereenkomst 

Toepassingsgebied 
Elke cliënt die ondersteuning inkoopt bij vzw Eindelijk, Projecten NAH 

 

Werkwijze / procedure 

Opstellen van de IDO 

De Individuele Dienstverleningsovereenkomst (IDO) wordt 

opgesteld binnen de maand na de start van de 

ondersteuning door de dienst Algemeen Beleid.   

Het opstellen van de IDO wordt gekoppeld aan de opmaak 

van het zorgverleningsplan, ten einde het aanbod af te 

stemmen op de zorgnoden van de gebruiker. (zie procedure 

Opstart in Eindelijk) 

De voucher die hieraan gekoppeld wordt, wordt bij aanvang 

van de overeenkomst ingegeven in GIR, alsook in het dossier 

van Zorgonline toegevoegd.  

 

Uitvoeren, evalueren en bijsturen van de IDO 

Het ondersteuningsaanbod wordt jaarlijks geëvalueerd met de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger, 

waarbij ook eventuele wijzigingen in dienstverlening kunnen gebeuren. Bij wijziging van het 

gekozen aanbod, wordt door de DAB/WAB die het gesprek met de familie voert een overleg 

gepland met de dienst Algemeen Beleid. Deze stelt een nieuwe menukaart op.  

De wijze van evaluatie wordt besproken in de procedure “Opstellen, evalueren en bijsturen van het 

handelingsplan”. 

De DAB/WAB bespreekt de menukaart met de familie.  

Bij akkoord, wordt een wijziging van IDO opgesteld door de dienst Algemeen Beleid. De 

ondertekening gebeurt door de dienst Algemeen Beleid en de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger. 

 

  

Verwijzingen 

Server/ Administratie/ 
cliëntadministratie/IDO
+ bijlagen 

Ondertekende IDO’s in 
cliëntdossier op ZOL 
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Aanverwante hulpmiddelen en documenten 
IDO 

Zorgonline: Cliëntdossier – Administratieve gegevens 

Document IDO Dagcentrum 

Document IDO Woonondersteuning 

Document Protocol van verblijf, behandeling en begeleiding 

Bijlagen IDO dagondersteuning 

Bijlagen IDO woonondersteuning 

Bijlagen IDO kortverblijf 

 

Registratie / archivering 
Wat Wie Waar Bewaartermijn 

Ondertekend IDO + 

bijlagen 

WAB/DAB Cliëntdossier 20 jaar na beëindiging 

van de zorgverlening 
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Collectieve rechten en plichten 
 

1. De zorgaanbieder waarborgt aan de cliënt de eerbiediging 
van zijn ideologische, filosofische en godsdienstige 
overtuiging, van zijn vrijheid en privacy (overeenkomstig 
zijn mentale en fysieke mogelijkheden).  

2. De zorgaanbieder mag bij aanvang van de Ondersteuning  
geen cliënten weigeren op grond van etnische afkomst, 
nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale 
achtergrond, ideologische, filosofische of godsdienstige 
overtuiging of op basis van financieel onvermogen. 

3. Behoudens in contacten met officiële overheden en 
andere instellingen, worden namen of andere 
identificeerbare gegevens niet doorgegeven aan derden 
zonder het voorafgaandelijk akkoord met de cliënt of zijn 
wettelijke vertegenwoordiger. De personeelsleden zijn 
gebonden aan het beroepsgeheim. 

4. De cliënt respecteert het Ondersteuningsconcept en het 
algemeen beleid van de zorgaanbieder dat o.m. de 
volgende domeinen bestrijkt : 

- het medisch/paramedische en orthopedagogisch beleid 

- het personeelsbeleid 

- het financieel en administratief beleid 

- het huishoudelijk en technisch beleid. 
Met vragen, opmerkingen en/of aanbevelingen betreffende dit algemeen beleid, kan men 

steeds bij de directie terecht. 

5. Behoudens in geval van overmacht of hoogdringendheid wordt er tussen de zorgaanbieder 
en de cliënt voorafgaandelijk overleg gepleegd inzake: 

- wijzigingen aan het Ondersteuningsaanbod 

- te treffen maatregelen omwille van de evolutie van de zorgvraag. 

6. De cliënt heeft het recht volledig geïnformeerd te worden over alle aangelegenheden omtrent 
de Ondersteuning die hem rechtstreeks aanbelangt, met inbegrip van informatie omtrent zijn 
persoonlijk dossier. 

7. De cliënt verbindt er zich toe om mee te werken aan het bekomen van of het ter beschikking 
stellen van de nodige gegevens van administratieve, financiële en sociale aard aan de 
zorgaanbieder.  

Deze gegevens dienen ten laatste op het ogenblik van de opname in het bezit te zijn van de 

zorgaanbieder en worden bijgehouden in een administratief dossier. 

8. De cliënt verbindt er zich toe de medische gegevens over te maken hetzij rechtstreeks aan de 
zorgaanbieder, hetzij aan de met het dagcentrum samenwerkende arts opdat zodoende, in 
functie van de dagdagelijkse activiteiten en de therapie, het therapeutisch personeel goed 
geïnformeerd kan worden én over medicatiegebruik én over de actuele gezondheidstoestand 
van de cliënt én over de aard en de gevolgen van het niet-aangeboren hersenletsel. Deze 

Verwijzingen 

Server/ Administratie/ 
cliëntadministratie/IDO 
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gegevens worden bewaard in een medisch dossier. 

9. In geval van een ernstige vorm van epilepsie is de cliënt verplicht een veiligheidshelm te 
dragen. 

10. Afwezigheden  

Afwezigheden dienen steeds tijdig (= minstens 24 u op voorhand) gemeld te worden aan de 

voorziening. Zoniet worden de leefkosten aangerekend.  

11. Om de goede geest in de voorziening te bewaren is het verboden om aan individuele 
personeelsleden fooien te geven. In geval er toch giften gedaan worden, dienen deze best ten 
goede te komen aan de voorziening in zijn geheel. 

Een kleine attentie kan, maar een woordje van dank of appreciatie wordt evenzeer 

geapprecieerd. 

12. Werk en privé van de medewerkers van de voorziening zijn gescheiden. Het persoonlijk adres 
of telefoonnummers van de medewerkers worden niet doorgegeven. Ook persoonlijke 
contacten via facebook zijn niet wenselijk. 
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Procedures bij 

Eindelijk 
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Beheerder van het hoofdstuk 

Dienst Kwaliteit. Dienst in 

combinatie met Dienst 

Algemeen Beleid.  

 

Periode & wijze van evaluatie 

 trimestrieel 
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Grensoverschrijdend gedrag  
 

Toepassingsgebied 
Alle cliënten / families, personeelsleden of andere 

medewerkers (stagiairs, vrijwilligers), derden, … 

Definities 
Met grensoverschrijdend gedrag bedoelen we elk misbruik en 

geweld dat de integriteit van de gebruiker aantast. 

Misbruik 

Misbruik is elke handeling (of het nalaten van een handeling), 

die resulteert in een significante inbreuk op de rechten, de 

lichamelijke of psychische integriteit, de waardigheid of het 

welbevinden van een persoon met een handicap. 

Een handeling (of het nalaten van een handeling) is misbruik 

omdat de persoon met een beperking dit als een misbruik 

beleeft of omdat redelijkerwijze kan aangenomen worden dat de handeling of het nalaten van de 

handeling schade zal berokkenen.  

Misbruik omvat in deze procedure zowel : 

- seksueel misbruik (algemener: seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG)) 
definitie :  seksueel grensoverschrijdend gedrag (definitie Daphne-project) 

- elke vorm van seksueel georiënteerd gedrag – verbaal of niet verbaal, bewust of niet 
bewust - 

- komende van het personeel of andere medewerkers, de eventuele medecliënten, 
derden of familieleden 

- dat ervaren wordt door de cliënt en/of door anderen (hulpverlener en/of collega’s in 
teamverband) 

- als negatief, ongewenst of gedwongen 
- onafhankelijk van de situatie en ongeacht de tijd en de plaats 

- financieel misbruik 

Geweld 

 
Geweld omvat in deze procedure zowel verbaal als niet-verbaal geweld en zowel fysisch als 
psychisch geweld. 

Daders 

Daders van misbruik en geweld kunnen zijn: personeel of andere medewerkers (vrijwilligers, 

stagiairs), andere cliënten, familieleden, derden.  

Slachtoffer 

De cliënt kan het slachtoffer zijn van geweld en misbruik door bovengenoemde mogelijke daders.  

Verwijzingen 

Server/ kwaliteit/ 
kwaliteitsprocedures en 
visieteksten/Referentie-
kader GOG 
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Werkwijze 
Deze procedure valt onder de verantwoordelijkheid van de dienst Algemeen Beleid in overleg met 

de voorzitter van de Raad van Bestuur (verder RvB genoemd).  

Afhankelijk van de situatie kan de dienst Algemeen Beleid bij de procedure andere teamleden 

betrekken en/of derden / experten (vertrouwenscentrum). 

Van alle interventies worden (cliënt)verslagen gemaakt. Omwille van de privacy worden deze 

gegevens bewaard door de dienst Algemeen Beleid 

Preventiebeleid (primaire preventie) 

 

- We vertrekken vanuit werkteksten rond agressie, seksualiteit en middelengebruik bij 
cliënten.  
Personen met een NAH hebben een verhoogde kans om zowel dader als slachtoffer te 
zijn van misbruik en geweld omwille van:  

- impulscontrolestoornissen 
- vervaging van waarden en normen 
- problemen met empathie en inschatting van sociale situaties 
- gebrekkige weerbaarheid. 

- Vergroten van de weerbaarheid van de cliënten door open communicatie, inspraak en 
informatie en therapie(groepen) o.a. creatieve therapie, activ reviewing, …. 

- Stimuleren van het uitbreiden van netwerken van cliënten. 
- Stimuleren van beschermingsstatuut voor handelingsonbekwame cliënten (vnl voor het 

financieel aspect). 
- Vertrouwensrelatie van cliënt met verantwoordelijke therapeut. 
- Vertrouwensrelatie van familie met zorgondersteunende dienst (o.a. via gesprekken 

rond zorgverleningsplannen, tevredenheidsonderzoek, …). 
- Dagelijkse opvolging en coaching: tijdens de briefing wordt elk probleemgedrag of 

incident gemeld, geregistreerd (in Zorgonline) en een actieplan afgesproken. 
- Vorming (aan de hand van externe vorming en interne workshops) en open 

communicatie tussen personeel betreffende: 
- seksualiteitsbeleving van personen met een handicap 
- omgaan met agressie 
- leren (h)erkennen en op gepaste wijze leren omgaan met gevoelens 
- leren (h)erkennen van signalen en risicovolle situaties. 

- Personeelsbeleid: 
- De thematiek van misbruik en geweld dient aan de orde te komen bij de 

aanwerving van nieuw personeel. Er dient aangegeven te worden dat er op dit 
gebied een beleid bestaat waaraan ieder zich te houden heeft. 

- Bewijs van goed gedrag en zeden van elk personeelslid. 
- Arbeidsreglement (ontslag om dringende redenen). 

 
 

Reactiebeleid (secundaire preventie) 

Melding 

 
- Melding van de klacht door cliënt / familie, personeelslid, medewerker (vrijwilliger, 

stagiair) of een derde aan personeelslid en/of dienst Algemeen Beleid. 
- Er is een onmiddellijke meldingsplicht van het personeel en de andere medewerkers 

(vrijwilligers, stagiairs) aan de dienst Algemeen Beleid betreffende klachten van de 
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cliënt, signalen, vermoedens of vaststellingen van elke vorm van grensoverschrijdend 
gedrag.  

- Het eigen aanvoelen, de eigen waarden en normen gelden hierbij als criterium. 
- Het niet melden is ongeoorloofd en wordt beschouwd als een beroepsfout. Men kan 

het beroepsgeheim niet inroepen om geen melding te maken. 
- De melder kan vragen naar geheimhouding van zijn identiteit. De voorziening dient dit 

te respecteren tenzij er spreekplicht is. 
- Aan de melder wordt ook zwijgplicht naar andere teamleden, cliënten, families en 

derden opgelegd, om enerzijds het onderzoek niet in het gedrang te brengen en 
anderzijds zowel de melder als de mogelijke dader te beschermen. 

 
Onderzoek en registratie van klacht 

 
- Basisvoorwaarden: 

- discretie 
- geen bewijsmateriaal verloren laten gaan 
- veiligheid en opvang van het slachtoffer. 

- Beluisteren van de klacht bij het (vermoedelijke) slachtoffer en/of zijn familie. 
- Observatiefase met inbegrip van veiligheidsmaatregelen van het (vermoedelijke) 

slachtoffer. 
- Bevragen van de (vermoedelijke) dader. Directe confrontatie met de vermoedens. 
- Indien opportuun, bevragen van de aparte personeelsleden of van het team 

(cliëntbespreking). 
- Bij beoordeling van de klacht als ongegrond: 

- Officieel aanbieden van excuses aan de verdachte door de dienst Algemeen 
Beleid. 

- Opvolging en begeleiding van de onterecht verdachte. 
- Bij beoordeling van de klacht als gegrond: 

- Regelen van lichamelijk onderzoek van het slachtoffer door arts naar keuze bij 
vermoedens / signalen van fysiek geweld of seksueel misbruik. 

- Onderzoek van financiële toestand en uitgaven bij vermoedens van financieel 
misbruik. 

- Registratie in het klachtenregister door de dienst Algemeen Beleid, na overleg 
met en toestemming van de cliënt. 

 
 
Informeren van de direct betrokkenen 

 
- Informeren van de familie van het (vermoedelijke) slachtoffer. 
- Informeren van voorzitter RvB. 
- Informeren van het team, indien opportuun in deze fase. 
 
 

Actieplan 

 
- Indien nodig het advies inwinnen van een vertrouwenscentrum of inschakelen van een 

expert. 
- Observatie, opvang en begeleiding van het (vermoedelijke) slachtoffer door de dienst 

Algemeen Beleid en/of door een dienst Kwaliteit en/of door het team (in het bijzonder 
door de verantwoordelijke therapeut) en/of door een expert. 
Deze begeleiding wordt geconcretiseerd in het zorgverleningsplan. 

- Confrontatie, observatie, begeleiding en aanpak van de (vermoedelijke) dader door de 
dienst Algemeen Beleid en/of door een expert. 
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o Wanneer de (vermoedelijke) dader een medewerker is: Inschakeling van een 
gespecialiseerde dienst met toepassing van de Belgische wetgeving. Hier geldt 
het arbeidsreglement 

o Wanneer het slachtoffer of (vermoedelijke) dader een gebruiker is:  het 
natuurlijk netwerk/wettelijke vertegenwoordiger van het slachtoffer 
gecontacteerd mits toestemming van de gebruiker. Wanneer deze de 
consequenties niet overziet, bieden we een gepaste ondersteuning aan om 
deze te verduidelijken 

- Indien nodig maatregelen nemen: 
- ter bescherming van het (vermoedelijke) slachtoffer (bv. weerbaarheid stimuleren 

en inzichten geven via psychotherapie, lotgenotencontacten en groepstherapie, 
intensieve samenwerking en begeleiding van families, consequente aanpak 
afspreken in het team op vlak van begeleiding en toezicht) 

- ter voorkoming van herhaling van het grensoverschrijdend gedrag. (bv. mondeling 
werkpunten afspreken met de cliënt, afspraken schriftelijk vastleggen in een 
overeenkomst, gedragstherapeutische technieken a.d.h.v. een observatie – en 
analyseschema, tijdelijke schorsing, doorverwijzing naar psycholoog of 
psychiatrische opname,…) 

- ter verwijdering van de (vermoedelijke) dader  
- Volgen van de klachtenprocedure. 
- In samenspraak met het slachtoffer en/of familie wordt aangifte gedaan bij de politie. 

De verdere bewijslast wordt aan de politie overgelaten. 
- In geval van financieel misbruik: 

- contacteren van vrederechter bij handelingsonbekwame cliënten 
- kans tot vergoeden 
- gerechtelijke procedure om de belangen van het slachtoffer te vrijwaren. 

 
 
Informeren van de ruimere context 

 
- Elk grensoverschrijdend wordt via het geëigende formulier gemeld aan het centraal 

meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag (VAPH). 
- In samenspraak met de voorzitter van de RvB en het slachtoffer  / familie informeren 

van: 
- het voltallig personeel 
- de mede-cliënten / families via cliëntenoverleg 
- de RvB. 

- Afspraken i.v.m. externe communicatie. 
 

Evaluatie 

 
- Na afloop evalueren de dienst Algemeen Beleid en de voorzitter van de RvB het 

verloop van de concrete procedure.  
- Het evaluatieverslag wordt door de dienst Algemeen Beleid bewaard. 

 
 

Corrigerend beleid (tertiaire preventie) 
 

- Tijdens de zelfevaluatie nagaan of er corrigerende maatregelen moeten genomen 
worden om herhaling te voorkomen. 
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Aanverwante hulpmiddelen en documenten 
Klachtenregister 

Charter van collectieve rechten en plichten. 

Zorgonline/registraties 

Formulier VAPH: ‘Melding van grensoverschrijdend gedrag’ 

 

Onthaalbeleid aanwerving nieuw personeel’ 

Instructies: ‘Afspraken stagiairs’ 

Instructies: ‘Omgangsvormen betreffende personen met een niet-aangeboren hersenletsel’ 

 

Document KHB: Het afhandelen van klachten van cliënten’ 

Document KHB: ‘Het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van het zorgverleningsplan’ 

Document KHB: ‘organisatiegerichte processen betreffende het selecteren en aanwerven  

    van het personeel’ 

Document KHB: ‘Zelfevaluatie’ 

Referentiekader Grensoverschrijdend gedrag 
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Registratie / archivering 
 

Wat Wie Waar Bewaartermijn 

Registraties Gedrag of 

GOG Zorgonline 

(Planning 

cliënt/familiegesprekken, 

cliëntbesprekingen, 

werkvergaderingen) 

SP trajectbegeleiding Zorgonline 2 jaar 

Cliëntverslag van 

cliënt/familiegesprek of 

cliëntbespreking 

Dienst Kwaliteit of Dienst 

Algemeen Beleid  

of WAB/DAB 

Zorgonline 5 jaar na beëindiging 

van de zorgverlening 

Evaluatie 

zorgverleningsplan 

Dienst Kwaliteit of Dienst 

Algemeen Beleid 

Zorgonline 20 jaar na einde 

zorgverlening 

Klacht Dienst Algemeen Beleid Klachtenregister Onbeperkt 

Corrigerende en 

preventieve maatregel 

Dienst Algemeen Beleid Server/ evaluatie Onbeperkt 

Evaluatieverslag Dienst Algemeen Beleid server Onbeperkt 

Melding van 

grensoverschrijdend 

gedrag (VAPH) 

Dienst Kwaliteit of Dienst 

Algemeen Beleid 

Directiearchief Onbeperkt 

Formulier “Incident 

GOG” 

Dienst Algemeen Beleid Map “Psychsociaal 

Register” 

20 jaar na einde 

zorgverlening 
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Seksualiteitsbeleid 

Toepassingsgebied 
Alle cliënten van VZW Eindelijk, Projecten NAH 

Definities 
“Seksualiteit is een centraal aspect van het leven van de mens. 

Het omvat seks, genderidentiteit en –rollen, seksuele 

oriëntatie, erotiek, plezier, intimiteit en voortplanting. 

Seksualiteit wordt ervaren en vormgegeven in gedachten, 

fantasieën, verlangens, overtuigingen, attituden, waarden, 

gedrag, handelingen, rollen en relaties. Hoewel seksualiteit al 

deze dimensies kan omvatten, worden deze niet altijd ervaren 

of vormgegeven. Seksualiteit wordt beïnvloed door de 

interactie van biologische, psychologische, sociale, 

economische, politieke, ethische, wettelijke, historische, 

religieuze en spirituele factoren.” (WHO, 2010). 

“De definitie van intimiteit volgens het woordenboek van 
Dalen is vertrouwelijkheid en gezelligheid. Het precies 
definiëren is moeilijk. Vaak wordt intimiteit omschreven als 
een gevoel van verbondenheid, veiligheid, de ruimte hebben 
om al je diepste gedachten en gevoelens te delen met een ander. Het hebben van betekenisvol en 
zingevend contact met iemand anders.” 

Doelen  
- Het verkrijgen en verlenen van informatie over intimiteit en seksualiteit 

- Herkennen van de verschillende fases binnen intimiteit en seksualiteit, met de nodige 

vormingen en voorlichtingen op maat 

- Ondersteunen bij een gezonde ontwikkeling van intimiteit en seksualiteit 

- Seksuele relaties met wederzijdse instemming 

Werkwijze 
Deze werkwijze wordt enkel toegepast op vraag van de cliënt, eventueel familie of van de 

dagaandachtsbegeleider (DAB) of woonaandachtsbegeleider (WAB). De procedure kan op elk 

moment afgebroken/stopgezet worden. Er wordt als volgt te werk gegaan door de 

intimiteitscoach: 

- Er zal een gesprek plaatsvinden met de cliënt als volgende signalen zich voordoen: 

- De signalen zijn anders in het begin van de revalidatiefase dan in de chronische 

fase. 

- De cliënt geeft aan nood te hebben aan intimiteit/seksualiteit vanuit de jaarlijkse 

cliëntgesprekken. 

- Het netwerk geeft aan dat de cliënt nood heeft aan intimiteit/seksualiteit. 

- De hulpverlener (kan zowel extern als intern) geeft aan dat de cliënt nood heeft 

aan intimiteit/seksualiteit. 

Verwijzingen 

Server/ kwaliteit/ 
kwaliteitsprocedures en 
visieteksten/Missie visie 
seksualiteit 
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- Een gesprek kan zich op verschillende niveaus uiten: 

- Woorden: wanneer de cliënt zich verbaal kan uiten zal het gesprek op verbaal 

niveau gevoerd worden. Cliënt kan aangeven welke noden hij/zij heeft. Deze vraag 

wordt meegenomen en bekeken in hoeverre deze realiseerbaar is. 

- Beelden: Wanneer de cliënt zich niet verbaal kan uiten, zal er gewerkt worden met 

statisch beeldmateriaal. Cliënt kan aantonen welke zaken er als fijn worden 

beschouwd en of hij/zij hierop wil verder werken. 

- Bewegende beelden: Wanneer de hulpvraag onvoldoende duidelijk is, zullen er 

bewegende beelden getoond worden. Dit wordt als ‘duidelijker’ beschouwd en 

cliënt geeft aan wat de hulpvraag net inhoudt. 

- Seksuele zorgverlening: Intimiteitscoach neemt eventueel contact op met seksuele 

dienstverlening voor een intakegesprek. 

 

Er wordt gewerkt aan de hulpvraag, waarbij er rekening wordt gehouden met volgende punten: 

- Deontologie 

- Respect voor de privacy 

- Grensoverschrijdend gedrag  

Begeleiding 
Vanuit de voorziening 

Cliënten worden van bij de start in de voorziening op verschillende manieren begeleidt/benaderd 

met het thema seksualiteit. Er worden vormingen gegeven, komt aan bod in therapieën en er is 

een intimiteitscoach waar ze terecht kunnen met al hun vragen. Ieder jaar gebeurt er ook een 

cliëntbespreking. Hierbij wordt telkens het onderwerp ‘seksualiteit’ aangehaald. 

Elke cliënt heeft zijn vertrouwde aanspreekpunten; aandachtsbegeleider, psycholoog, 

intimiteitscoach. Van hieruit wordt gekeken naar de hulpvraag en besproken met de juiste collega 

in de voorziening adhv gedeeld beroepsgeheim. 

Wanneer de stappen vanuit de werkwijze zijn doorlopen en de hulpvraag luidt naar seksuele 

dienstverlening wordt deze opgestart onder toezicht van de intimiteitscoach. 

Er wordt een aanvraag ingediend voor een intakegesprek waar de intimiteitscoach zal aansluiten. 

Dit wordt samen met de cliënt voorbereid, zodat het intakegesprek op een vlotte manier kan 

verlopen. Na de intake wordt er door de voorziening ‘VZW Aditi’ een match gezocht voor de cliënt. 

Wanneer deze op punt staat, neemt VZW Aditi contact op met de intimiteitscoach om een 

kennismakingsgesprek te realiseren tussen cliënt(e) en dienstverlening. 

Na het eerste kennismakingsgesprek wordt er kort overleg gepleegd met de dienstverlening, 

daarna met de cliënt. Wanneer beide partijen een goede klik ervaren, zal de dienstverlening 

opstarten. De eerste afspraak wordt meestal met de intimiteitscoach vastgelegd, nadien neemt de 

cliënt dit zo zelfstandig mogelijk op. 

Er wordt na elke ervaring nagegaan of alles naar wens is voor de cliënt én de dienstverlening. Dit 

wordt mee opgevolgd door de intimiteitscoach. Wanneer één van beide partijen zich niet goed 

voelt bij de situatie of hulpvraag, wordt deze herbekeken. 
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Belangrijk: elk cliëntgesprek rondom seksualiteit wordt geklasseerd. Dit kan op verschillende 

plaatsen: 

- ZOL / Cliënt / Documenten 

- ZOL / Cliënt / Formulieren / Hooi op je vork 

- Map in personeelskast achter gesloten deur 

 

Extra aandacht seksualiteit 

Binnen de voorziening wordt er extra aandacht besteed aan het thema ‘seksualiteit en intimiteit’ op 

volgende manieren: 

- Jaarlijks wordt er een cliëntgesprek gepland waarin het thema aan bod komt. De 

cliënt geeft hier aan wat voor hem comfortabel is. 

- Ieder jaar worden er nieuwe therapieplannen opgesteld naar de wensen en 

noden van de cliënten. Er zijn therapiemomenten die worden gevormd naar 

relaties en seksualiteit. Dit kan op verschillende niveaus plaatsvinden (therapie 

sociale vaardigheden, therapie seksualiteit, …)  

- Binnen het mobiel ambulante team wordt er gewerkt met de intimiteitscoach en 

een psycholoog. Naarmate er opgemerkt wordt dat er hulpvragen zijn rondom 

seksualiteit, worden deze mee onder de loep genomen door ons multidisciplinair 

team. 

- Tweejaarlijks wordt er een vorming gegeven rondom het thema intimiteit en 

seksualiteit, zowel naar de cliënten toe, binnen een therapie, als naar een de 

medewerkers toe met een interne vorming. 

 

Controversiële onderwerpen 

Er zijn duidelijke leefregels omtrent controversiële onderwerpen (zie grensoverschrijdend gedrag). 

Methodieken 

Volgende methodieken komen aan bod: 

- Hooi op je vork 

- Active reviewing 

- Vormingen rondom seksualiteit uitgewerkt in een therapie 

- Interne en externe vormingen 

- Cursus intimiteitscoach 

Wat met medewerkers? 
Medewerkers dienen zich correct te gedragen, zowel naar cliënten, als collega’s, als derden, … Dit 

staat beschreven in het arbeidsreglement: 

“Het stellen van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag of bewust misbruik maken 
van de klachtenprocedure ivm bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 
gedrag (naargelang de ernst en de frequentie van de daden). Zie bijlagen bij het 
arbeidsreglement.” 
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Op regelmatige basis wordt vorming aan medewerkers gegeven, met betrekking tot relaties en bij 
uitbreiding seksualiteit bij personen met een NAH.  

Daarnaast wordt op regelmatige basis GOG bij cliënten ingeschaald (licht, matig of ernstig), waarbij 
telkens de aanpak besproken wordt. Deze besprekingen worden opgenomen in het schema van 
de cliëntbesprekingen.  

Evaluatie 
Na opstart wordt elk proces nauw opgevolgd door de intimiteitscoach, die op zijn beurt de 

aandachtbegeleider op de hoogte houdt.  

Wanneer de jaarlijkse cliëntbespreking plaats vindt, zal de intimiteitscoach toelichten aan het team 

hoe de hulpvraag loopt. Samen met de aandachtsbegeleider, eventueel familie en met de cliënt 

wordt er gekeken of er nog verdere opvolging nodig is. 
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Aanverwante hulpmiddelen en documenten 
Charter van collectieve rechten en plichten 

Leefregels 

Incidentenfiche tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 

Protocolblad Vrijheidsbeperkende en tijdelijke afzonderingsmaatregelen 

Klachtenregister 

Zorgonline 

Functiebeschrijving: WAB/DAB 

 

Onthaalbeleid aanwerving nieuw personeel’ 

Instructies: ‘Afspraken stagiairs’ 

Instructies: ‘Omgangsvormen betreffende personen met een niet-aangeboren hersenletsel’ 

Visieteksten: Omgaan met agressie, Seksualiteit, Middelengebruik 

Document KHB: ‘Het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van het zorgverleningsplan’ 

Registratie / archivering 
Wat Wie Waar Bewaartermijn 

Zorgonline WAB/DAB Dagboek 20 jaar na beëindiging 

van de zorgverlening 

Verslag individuele 

begeleiding 

MAB / Intimiteitscoach Begeleidingsinfo ZOL 20 jaar na beëindiging 

van de zorgverlening 

Missie visie seksualiteit Intimiteitscoach Server/kwaliteit onbeperkt 

Cliëntverslag van 

cliënt/familiegesprek of 

cliëntbespreking 

WAB/DAB Zorgonline/ dagboek 

& dossier 

5 jaar na beëindiging 

van de zorgverlening 

Bijsturen 

zorgverleningsplan 

WAB/DAB Cliëntdossier 

Zorgverleningsmap 

5 jaar na beëindiging 

van de zorgverlening 

 

 



 

144 | P a g i n a  
Versie laatst aangepast op 17/06/2021 

Vrijheidsbeperkende maatregelen 
 
***Deze procedure is in transformatie naar analogie van het reflectie-
instrument ‘bewuster omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen’, 
uitgebracht door Steunpunt Mens en Samenleving in januari  2020. 
 

Doelen 
Deze procedure beschrijft de wijze waarop:. 

- De tijdelijke afzonderingsmaatregel wordt toegepast. 

- De (wettelijke) vertegenwoordiger van de cliënt over die 
tijdelijke afzondering op de hoogte wordt gebracht. 

- Toezicht gehouden wordt op de cliënt tijdens die tijdelijke 
afzondering. 

 

Met deze procedure willen we tegemoet komen aan: 

- de veiligheid en gezondheid van de cliënten en /of de 
medecliënten en/of de medewerkers. 

- aan het recht op informatie van de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger/familie. De 
gesprekken met de cliënt en/of vertegenwoordiger/familie worden gevoerd met aandacht 
voor een aangepaste communicatie. 

 

Toepassingsgebied 
Cliënten die tijdelijk dienen afgezonderd in volgende situaties: 

- het gedrag van de cliënt houdt risico’s in voor zijn eigen fysieke integriteit. 

- het gedrag van de cliënt houdt risico’s in voor de fysieke integriteit van een andere cliënt of 
personeelslid of andere medewerkers (stagiairs en vrijwilligers). 

- de cliënt vernielt materiaal. 

Werkwijze 
- Deze procedure valt onder de verantwoordelijkheid van de dienst Algemeen Beleid in overleg 

met de Dienst kwaliteit, Dienst Algemeen beleid en de (dag/woon)aandachtsbegeleiders.  

- Afhankelijk van de situatie worden bij de procedure andere teamleden betrokken en/of 
derden / experten (vb. psychiatrie). 

- Van alle interventies worden (cliënt)verslagen gemaakt.  

- We bekijken de procedure iets ruimer dan de louter tijdelijke afzonderingsmaatregel en 
beschrijven in deze procedure zowel de interventies t.a.v. de cliënt die ernstig probleemgedrag 
stelt als de interventies t.a.v. het slachtoffer. 

- Zonder schuld inducerend te willen zijn of te verzeilen in juridische terminologie, spreken we 
gemakkelijkheidshalve en naar analogie van procedure 4.6.6 in deze procedure over: 

- ‘dader-cliënt’ om aan te duiden dat het gaat over die cliënt die duidelijk 
grensoverschrijdend gedrag vertoont of heeft vertoond en een derde of zichzelf nadeel 
berokkent. 

- ‘slachtoffer’: dit kan een medecliënt zijn, een personeelslid, een medewerker (stagiair, 
vrijwilliger) of een derde. 

Verwijzingen 

Server/ kwaliteit/ 
kwaliteitsprocedures en 
visieteksten/VBM 
procedure 

Server/ kwaliteit/ 
kwaliteitsprocedures en 
visieteksten/VBM per 
cliënt 
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- Uiteraard is deze procedure onderbouwd vanuit onze missie, onze orthopedagogische visie 
en vanuit de waarden respect, betrokkenheid en privacy. 

 

Preventiebeleid (primaire preventie) 

 

Voorkomen van grensoverschrijdend gedrag van cliënten dat anders zou leiden tot 

vrijheidsbeperkende en tijdelijke afzonderingsmaatregelen: 

- Visieteksten rond omgang met cliënten (o.a. agressie, seksualiteit, middelengebruik,….) 

- Vergroten van de weerbaarheid van de cliënten en verminderen van frustraties  door een 
respectvolle, open communicatie, inspraak en duidelijke informatie. 

- Stimuleren van het uitbreiden van netwerken van cliënten. 

- Vertrouwensrelatie van cliënt met verantwoordelijke therapeut. 

- Vertrouwensrelatie van familie met zorgondersteunende dienst (o.a. via gesprekken rond 
zorgverleningsplannen, tevredenheidsonderzoek, …). 

- Vorming en open communicatie tussen personeel betreffende: 

- seksualiteitsbeleving van personen met een NAH 

- omgaan met agressie 

- leren (h)erkennen en op gepaste wijze leren omgaan met gevoelens 

- leren (h)erkennen van signalen en risicovolle situaties. 
- Duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid door bv. het therapieplan 
- Leefregels die het functioneren en het samenleven in groep reguleren en mogelijk maken. 

De cliënten worden hierover geïnformeerd en krijgen inspraak waar mogelijk. 
- Regelmatig evalueren en kritisch blijven t.o.v. het toepassen van vrijheidsbeperkende 

maatregelen. 
 

Reactie- en corrigerend beleid (secundaire en tertiaire preventie) 

Ten gevolge van een NAH kunnen zich ernstige gedragsproblemen voordoen. 

Ernstig probleemgedrag kan mogelijks leiden tot een vrijheidsbeperkende maatregel of een tijdelijke 

afzonderingsmaatregel. In dit geval zijn volgende criteria van belang: 

- risico voor de veiligheid (fysieke integriteit) van de cliënt zelf 

- risico voor de veiligheid van anderen (cliënten en/of medewerkers) 

- gevaar voor vernieling van materialen 
 

In geval aan geen van bovengenoemde criteria voldaan wordt, is de procedure niet van 

toepassing en blijft het handelen ten aanzien van het probleemgedrag, binnen het 

toepassingsgebied van de procedure van het uitvoeren, evalueren en bijsturen van het 

zorgverleningsplan. 

In geval er minstens 1 criterium positief scoort, start onderhavige procedure.  

Melding 

 

- De melding van ernstig probleemgedrag van een cliënt kan gebeuren door een medecliënt / 
familie, een personeelslid, een andere medewerker (vrijwilliger, stagiair) of een derde.  

- Er is een onmiddellijke meldingsplicht van het personeel en de andere medewerkers 
(vrijwilligers, stagiairs) aan de dienst Algemeen Beleid en/of de ondersteunende diensten 
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betreffende klachten van (een) medecliënt(en), signalen, vermoedens of vaststellingen van 
grensoverschrijdend gedrag.  

- Het eigen aanvoelen, de eigen waarden en normen gelden hierbij als criterium.  

- Het niet melden is ongeoorloofd en wordt voor het personeel beschouwd als een 
beroepsfout. Men kan het beroepsgeheim of privacy niet inroepen om geen melding te 
maken. 

- De melder kan vragen naar geheimhouding van zijn identiteit. De voorziening dient dit te 
respecteren tenzij er spreekplicht is. 

- Van de melder wordt ook discretie verwacht, zeker naar andere cliënten, families en derden, 
om enerzijds het onderzoek niet in het gedrang te brengen en anderzijds zowel de melder als 
de ‘dader-cliënt’ te beschermen. 

 
 
Registratie, onderzoek en analyse 

- Ernstig probleemgedrag wordt steeds geregistreerd via:  

- Zorgonline 

- de incidentenfiche psychosociale risico’s indien het slachtoffer een personeelslid of andere 
medewerker is (stagiair of vrijwilliger) 

- het klachtenregister op vraag van een slachtoffer-cliënt. 
 

- Elk vastgesteld of vermeend grensoverschrijdend gedrag van een dader-cliënt wordt ernstig 
onderzocht en geanalyseerd. 
Belangrijk in deze onderzoeksfase: 

- discretie 
- geen bewijsmateriaal verloren laten gaan 
- veiligheid en opvang van het slachtoffer en van de dader-cliënt zelf. 

 

- Volgende stappen zijn onmiddellijk aangewezen: 
- Beluisteren van de klacht bij het slachtoffer zelf en/of zijn vertegenwoordiger/familie in 

geval van een slachtoffer-cliënt. 
- Bevragen van de dader-cliënt. Directe confrontatie met de vermoedens en de 

vaststellingen. 
- Observatiefase indien nodig. 
- Bij beoordeling van de klacht als ongegrond: 

- Officieel aanbieden van excuses aan de verdachte dader-cliënt door de dienst 
Algemeen Beleid en door het vermeende slachtoffer. 

- Opvolging en begeleiding van de onterecht verdachte dader-cliënt. 
- Opvolging en begeleiding van het vermeende slachtoffer. 

- Bij beoordeling van de klacht als gegrond: 
- Regelen van lichamelijk onderzoek van het slachtoffer door arts naar keuze bij 

vermoedens / signalen van fysiek geweld of seksueel misbruik. 
- Onderzoek van financiële toestand en uitgaven bij vermoedens van financieel 

misbruik. 
 

- Tijdens intern overleg (een spoedoverleg met ondersteunende diensten en dienst Algemeen 
Beleid indien nodig, de briefing en/of cliëntbespreking) wordt het ernstig probleemgedrag 
besproken en geanalyseerd.  

 

- Het probleemgedrag en de analyse wordt door de zorgondersteunende dienst samen met de 
betrokken therapeut en/of de verantwoordelijke therapeut besproken met de dader-cliënt 
en/of zijn vertegenwoordiger/familie. 
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Informeren van de direct betrokkenen 

 

- Ernstige incidenten moeten onmiddellijk geïnformeerd worden naar de direct betrokkenen: 

- de familie van het slachtoffer in overleg met dit slachtoffer 

- de familie van de dader-cliënt 

- het team 

- de voorzitter van de RvB, afhankelijk van de ernst van het incident. 
 

 
Actieplan 

 
T.a.v. de dader-cliënt: 

 

- Observatie, begeleiding en aanpak van de dader-cliënt door het therapeutisch team en/of de 
zorgondersteunende dienst. 

- Soms is het aangewezen om het advies in te winnen van een expert: de behandelende arts, 
psychiater, psychiatrische dienst, CGHZ, … omtrent de oorzaak en aanpak, medicatie, … of kan 
een verdere ambulante of residentiële psychiatrische behandeling aangewezen zijn. 

- Deze begeleiding, aanpak en adviezen worden geconcretiseerd in het zorgverleningsplan.  
 

- Ter voorkoming van herhaling van het grensoverschrijdend gedrag kan door het 
therapeutisch team geopteerd worden voor vrijheidsbeperkende en tijdelijke 
afzonderingsmaatregelen. 

 

- Er wordt onderscheid gemaakt tussen : 

- structurele vrijheidsbeperking: vast stramien / om therapeutische of veiligheidsredenen 

- situationele vrijheidsbeperking: onregelmatig / die situatie vergt die maatregel 

- acute vrijheidsbeperking: in crisis, plots en onverwachts. 
 

- Wanneer beslist wordt om een vrijheidsbeperkende of een tijdelijke afzonderingsmaatregel te 
gebruiken, worden heel duidelijke afspraken gemaakt wat betreft: 

- de vorm en plaats 

- de manier en het tijdstip van het informeren van de vertegenwoordiger/familie 

- de duur 

- de manier waarop toezicht zal worden gehouden 

- de evaluatie (inhoud, tijdstip, deelnemers en frequentie) 

- de registraties 
Deze afspraken zijn terug te vinden in de zorgverleningsmap van de cliënt. 

- Bij een tijdelijke afzonderingsmaatregel wordt steeds het protocol met de 
vertegenwoordiger/familie van de cliënt besproken, ingevuld en ondertekend voor akkoord. 
Eén exemplaar is bestemd voor de cliënt of zijn vertegenwoordiger/familie, het andere wordt 
bewaard in de zorgverleningsmap. 
 

- Volgende vrijheidsbeperkende en tijdelijke afzonderingsmaatregelen zijn mogelijk:  

- Opmerking vooraf: er is geen time-out-ruimte in de voorziening voorzien en de 
schuifdeuren kunnen niet vast.  

- Het beperken van de confrontatie met het slachtoffer door structurele 
vrijheidsbeperkende maatregelen zoals bv. het uit de groep verwijderen, veranderen 
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van de plaats aan tafel, in andere lokalen werken, het veranderen van dagen of van 
frequentie van naar het dagcentrum komen, het aanpassen van het therapieplan, … 

- Fixatie van de cliënt door de remmen van de rolstoel vast te zetten, een fixatieriem of 
een zitbroek voor rolstoelstoelcliënten, een werkplank op de stoel of rolstoel, maar ook 
de toegangscode van de buitendeur, het sluiten van de poorten voor een cliënt met 
wegloopgedrag, … 

- Doorverwijzing voor opname in een psychiatrische setting voor gedragsaanpak, 
gedragsregulerende of andere medicatie. 

- Gedeelde zorg NAH: bespreking en mogelijks tijdelijke opname in een collega-
voorziening. 

- Schorsing. 

- Ontslag uit de voorziening (indien alle middelen uitgeput zijn). 

- Bij een acute crisissituatie, waarbij de interventies van het team niet doeltreffend zijn en 
de cliënt niet tot bedaren komt, kan hetzij de politie, hetzij de spoeddienst (via de 112) 
opgeroepen worden. Deze diensten zullen de cliënt tijdelijk afzonderen. Afhankelijk 
van de aard, de frequentie en de ernst van het grensoverschrijdend gedrag zullen 
deze diensten bepalen of de cliënt al dan niet terug naar huis /het dagcentrum kan 
komen of doorverwezen wordt voor verdere psychiatrische behandeling. 

- … 
 
T.a.v. het slachtoffer 

Cliënt: 
 
- Observatie, opvang en begeleiding van het slachtoffer door de dienst Algemeen Beleid en/of 

door een ondersteunende dienst en/of door het team (in het bijzonder door de 
verantwoordelijke therapeut) en/of door een expert. 

 Deze begeleiding wordt geconcretiseerd in het zorgverleningsplan van het slachtoffer-cliënt. 
- Indien nodig maatregelen nemen ter bescherming van het slachtoffer en ter afzondering / 

verwijdering van de dader-cliënt (bv. op andere dagen laten komen). 
- Volgen van de klachtenprocedure indien deze werd opgestart door een slachtoffer-cliënt. 
- In samenspraak met het slachtoffer en/of familie wordt aangifte gedaan bij de politie. De 

verdere bewijslast wordt aan de politie overgelaten. 
- In geval van financieel misbruik: 

- Contacteren van vrederechter bij handelingsonbekwame slachtoffer-cliënten. 
- Kans tot vergoeden. 
- Gerechtelijke procedure om belangen van het slachtoffer te vrijwaren. 

 
Personeel, andere medewerkers (stagiairs, vrijwilligers), derden 
 
- procedure preventie psychosociale risico’s opstarten met contactname van de externe 

preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA). 
 
De vzw 
- Aanstellen van een expert voor het bepalen van de schade. 
- Vergoeding van de aangerichte schade. 

 
 

Informeren van de ruimere context 

 

- Afhankelijk van de ernst van het incident worden in samenspraak met de voorzitter van de RvB 
en het slachtoffer/familie volgende doelgroepen formeel geïnformeerd: 

- het voltallig personeel 

- de mede-cliënten / families via het cliëntenoverleg 
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- de RvB. 

- Afspraken i.v.m. externe communicatie. 
 

Evaluatie 

 

- Er worden via Zorgonline evaluatiemomenten voorzien. De maatregel wordt geëvalueerd, 
aangevuld met de bevraging naar doeltreffendheid (heeft deze maatregel het gewenste 
effect) en doelmatigheid (is deze maatregel in verhouding met het probleem). 

- De cliënt en/of zijn vertegenwoordiger/familie  wordt mee betrokken bij de evaluatie of 
minstens geïnformeerd over de resultaten van de bespreking. 
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Toevoeging omschakeling nieuwe procedure 
 

BERGIPPEN EN DEFINITIES 
definitie VrijheidsBeperkende Maatregel 
VBM = alle maatregelen die een beperking 
van keuzevrijheid en/of de bewegingsvrijheid en/of contact met de 
buitenwereld van de zorggebruiker inhouden. 

      Hoe toestemming benoemen  

      Eigen vraag het initiatief voor het nemen van een 
vrijheidsbeperkende maatregel gaat uit van de 
zorggebruiker. 

 

      Toestemming het initiatief voor het nemen van een 
vrijheidsbeperkende maatregel gaat uit van de 
hulpverlener en de zorggebruiker stemt hiermee 
in. 

 

 

      Verzet het initiatief voor het nemen van een 
vrijheidsbeperkende maatregel gaat uit van de 
hulpverlener, maar de zorggebruiker 
geeft geen toestemming of verzet zich merkbaar 
(verbaal en/of fysiek) tegen de interventie. 

 

 

      De zorggebruiker kan geen toestemming 
geven en kan zich ook niet verzetten 

 

 

 

      Verschil tussen afzondering, fixeren en afzonderingskamer 

      Afzondering het verblijf van een zorggebruiker in een daartoe 
speciaal voorziene individuele afzonderingskamer, 
hetzij in een andere individuele ruimte, welke de 
zorggebruiker niet zelfstandig kan verlaten, 

 

 

 

vb: time out ruimte, rustruimte, wegstappen met 
cliënt van situatie om agressie te voorkomen,… 

      Fixatie elke handeling of elk gebruik van materiaal of 
medicatie die de bewegingsvrijheid van een 
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persoon beperkt, verhindert of belemmert, 
waarbij de persoon niet zelfstandig zijn 
bewegingsvrijheid kan herwinnen 

 

     

fysieke interventie 
de zorggebruiker door één of meerdere 
hulpverleners op een fysieke wijze vastgehouden 
of geïmmobiliseerd wordt of waarbij de 
zorggebruiker op een fysiek gecontroleerde wijze 
verplaatst wordt of zich laat verplaatsen 

 

 

 

vb1: terugbrengen van persoon die te vroeg naar 
zijn kamer gaat.                                                                 
Vb2: tussenkomst bij agressie en hierdoor de 
persoon fysisch verwijderen van de anderen. 

      Mechanische interventie door middel van het aanwenden van 
mechanische hulpmiddelen bevestigd aan of in de 
directe 
omgeving van de zorggebruiker, welke niet 
zelfstandig door de zorggebruiker kunnen 
verwijderd worden 

  

 vb1: bekkengordel in bed; vb2: code op de deur; 
vb3: remmen opzetten van de RS; … 

      

Medicamenteuze fixatie door middel van het acuut en 
chronisch gebruik van medicatie. 

 

 

 

?Carl?  

 
 

     

Afzonderingskamer Een afzonderingskamer is een specifiek veilig 
ingerichte, hoog beveiligde ruimte, welke de 
zorggebruiker niet zelfstandig kan verlaten  

 

      Soorten VBM (collectief of individueel) 

      Collectieve vrijheidsbeperkende maatr Regels en afspraken die gelden voor de hele groep 

 Leefregels regelen het dagelijkse leven: de dagstructuur, de 
contacten en activiteiten, wat niet mag en wat 
moet om het goede samenleven en het goede 
samenwerken in een voorziening mogelijk te 
maken !Moeten regelmatig geëvalueerd worden 
bij bewoners! 

 

 

 

 

 

vb: leefregels DC, dagstructuur, … 
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 Grensregels ‘minimumregels’ die fundamentele waarden 
beschermen. Ze duiden aan wat ontoelaatbaar is.  

 

 

Vbn: geen fysiek geweld gebruiken, geen dwang 
uitoefenen, zichzelf en anderen geen ernstige 
schade toebrengen  

 
      Individuele VBM Regels, afspraken en maatregelen voor een 

individu genoteerd in IDO en handelingsplan 

 Voorzienbare VBM beperkingen om medische redenen, uit 
veiligheidsoverwegingen of louter ter 
bescherming van de persoon  

 

      

      incidentiële of situationle VBM een reactie op een concrete, acute, 
problematische situatie, een escalatie, een agressie-
incident 

 

 

!Van korte duur! Indien langer van toepassing 
aanpassen naar een voorzienbare VBM  

 
      Preventie maatregel, vroeg-signalering, compartimentering 

      signaleringsplan 
middel voor het vroegtijdig detecteren van 
toenemende emotionele spanning van de 
zorggebruiker, alsook het inventariseren van 
manieren waarop hulpverleners en de 
zorggebruiker best reageren in deze situatie. 
Het wordt opgesteld met oog op vroeg-
signalering, en aldus de preventie van escalatie of 
crisis. 

 
 

 

 

 
vb. via registraties 

      compartimentering het geheel van maatregelen dat genomen wordt 
om een persoon met een handicap binnen een 
afgebakende ruimte (eigen kamer en/of gedeelde 
ruimte) zijn eigen plek te geven. Men kan deze niet 
op eigen initiatief verlaten. Er is wel enige (mogelijk 
zeer minimale) vorm van sociale interactie 
mogelijk. 

 
 

 

 

 
vb. Specifieke zitplaats in de leefruimte met 
afbakening tot andere cliënten 

 
      Soorten maatregelen ifv van tijd (proactief, preventief en reactief) 

      proactieve maatregel anticiperen op mogelijke ontwikkelingen van 
probleemsituaties 
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Vb wensen en noden bevragen vermijd het risico 
op verzet en agressie 

 

vb duidelijke dagstructuur vermijd verwarring 

      Preventieve maatregel een antwoord op een probleem. Ze proberen het 
te voorkomen door iets te doen aan de oorzaak. 

 

 

vb. Cliënt hoofdtelefoon aanbieden om prikkels te 
verminderen die op zijn beurt verbale agressie 
voorkomt. 

 
      Reactieve maatregel ook een reactie op een probleem. Ze 

zijn gericht op het stoppen van het probleem. 

 

 

VB: Naar buiten begeleiden van een cliënt bij 
uitbraak van verbale agressie 

 
  



154 | P a g i n a  
 

  



155 | P a g i n a  
 

Aanverwante hulpmiddelen en documenten 
Charter van collectieve rechten en plichten 

Leefregels 

Incidentenfiche tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 

Protocolblad Vrijheidsbeperkende en tijdelijke afzonderingsmaatregelen 

Klachtenregister 

Zorgonline 

Functiebeschrijving: WAB/DAB 

 

Onthaalbeleid aanwerving nieuw personeel’ 

Instructies: ‘Afspraken stagiairs’ 

Instructies: ‘Omgangsvormen betreffende personen met een niet-aangeboren hersenletsel’ 

Visieteksten: Omgaan met agressie, Seksualiteit, Middelengebruik 

Document KHB: ‘Het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van het zorgverleningsplan’ 

Registratie / archivering 
 

Wat Wie Waar Bewaartermijn 

Incidentenfiche WAB/DAB Map psychosociale 

risico’s 

onbeperkt 

Protocolblad 
Vrijheidsbeperkende  

en tijdelijke 

afzonderingsmaatregelen 

Zorgondersteunende 

dienst of dienst 

Algemeen Beleid 

Cliëntdossier 

Zorgverleningsmap 

5 jaar na beëindiging 

van de zorgverlening 

Zorgonline WAB/DAB Zorgonline/ logboek 2 jaar 

Cliëntverslag van 

cliënt/familiegesprek of 

cliëntbespreking 

WAB/DAB Zorgonline/ dagboek 

& dossier 

5 jaar na beëindiging 

van de zorgverlening 

Bijsturen 

zorgverleningsplan 

WAB/DAB Cliëntdossier 

Zorgverleningsmap 

5 jaar na beëindiging 

van de zorgverlening 
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Klachtenprocedure 

Toepassingsgebied 
Alle mogelijke voorvallen, problemen, vragen, opmerkingen, kritieken of klachten van cliënten en 

hun families met betrekking tot de zorgverlening. 

Klachten in verband met het collectief overleg en het beheer van gelden en goederen van de 

cliënten door beheerders of personeelsleden van de voorziening vallen niet onder deze procedure 

en dienen behandeld door de leidend ambtenaar van het VAPH. 

Werkwijze 
De klachtenprocedure is voornamelijk de bevoegdheid van de dienst kwaliteit.  

Deze waakt over het correcte verloop van de procedure en registreert dit in het formulier 
‘opvolging klacht cliënt’. 
Het is echter enerzijds Dienst Kwaliteit en anderzijds de WAB/DAB als vertrouwens- en 

contactpersonen van respectievelijk de familie en de cliënt, die alert dienen te zijn en adequaat 

dienen om te gaan met voorvallen, vragen, opmerkingen, kritieken en klachten van zijn volgcliënt / 

familie. Zodoende voorkomt men echte klachten. 

De klachtenprocedure staat beschreven in het charter van collectieve rechten en plichten en 

wordt, qua communicatie rekening houdend met de eigenheid van de cliënt / familie, tijdens de 

intakeprocedure besproken en voor ontvangst en akkoord ondertekend door de cliënt / familie. 

 
Het is belangrijk om op jaarbasis te inventariseren hoeveel klachten werden afgehandeld en een 

analyse te maken van het soort klachten. Dit gebeurt trimestrieel bij de zelfevaluatie van het 

kwaliteitsbeleid door de dienst Algemeen Beleid en de ondersteunende diensten.  

Deze informatie wordt verwerkt in het jaarverslag en wordt besproken en indien nodig 

gerapporteerd in de verslagen van de algemene vergadering van de vzw en in het cliëntenoverleg.  

Op basis van de afhandeling van de klachten kunnen er verbeterpunten geïnventariseerd worden 

die kunnen uitgewerkt worden in werkvergaderingen of in cliëntbesprekingen of workshops ( vb. 

evalueren en bijsturen van het individueel zorgverleningsplan). Zodoende wordt een kwaliteitsvolle 

zorgverlening geoptimaliseerd en gegarandeerd. 

 

Behandelen van meldingen van voorvallen, problemen, 

vragen, opmerkingen, kritieken 
Spontane melding 

Wanneer een cliënt, familielid of begeleider een voorval, probleem, vraag, opmerking of kritiek 

meldt bij de verantwoordelijke therapeut (WAB/DAB) of om het even welk ander personeelslid, 

dan wordt de melder verzocht dit vooreerst asap (liefst binnen de week) met de “betrokken” 

persoon te bespreken. Deze persoon kan een andere cliënt, een therapeut, de dienst Algemeen 

Beleid, de verantwoordelijke van de administratie of de logistiek, een stagiair of vrijwilliger zijn. 
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Dit cliënt- of familiegesprek kan doorgaan op informele wijze of formeel gepland worden via 

Zorgonline. Indien nodig, begeleidt de Dienst Kwaliteit of de WAB/DAB dit gesprek en stemt 

zodoende de communicatie af op de eigenheid van de cliënt / familie. 

Een voorval, probleem, vraag, opmerking of kritiek van de cliënt / familie wordt best genoteerd in 

ZOL. De melding hiervan gebeurt ook steeds op de briefing. Het team bespreekt en analyseert deze 

melding en zoekt van haar kant naar oplossingen.  

Ofwel kan op de briefing onmiddellijk een concrete oplossing aangeboden worden ofwel dient er 

binnen de 2 weken een werkvergadering of cliëntbespreking gepland te worden via Zorgonline  

Tijdens de briefing wordt afgesproken wie de oplossing of de verdere timing en werkwijze 

bespreekt met de cliënt / familie. Dit wordt genoteerd in het verslag van de briefing. Het gesprek 

met de cliënt / familie dient binnen de week na deze briefing plaats te vinden. 

Desgevallend kunnen zowel het gesprek met de cliënt/familie en de betrokkene of de briefing een 

aanzet zijn tot: 

- een werkvergadering kaderend in de (trimestriële) zelfevaluatie van het kwaliteitsbeleid.   
- een evaluatie en bijsturing van het individuele zorgverleningsplan van betreffende cliënt  
- het geven van familieworkshop(s) of teamworkshop(s). 

 

In geval het antwoord voldoening schenkt, wordt het gemelde verder niet ‘als klacht’ behandeld.  

In geval het antwoord geen voldoening schenkt, kan een klacht ingediend worden zoals hierna in 

punt 2.2 beschreven. 

Permanente peiling 

Ook wordt er permanent gepeild naar klachten, vragen, opmerkingen, … Tijdens de wekelijkse 

gespreksgroepen worden vragen, opmerkingen, suggesties en klachten expliciet bevraagd en 

genoteerd in het verslag van de gespreksgroep. Er wordt ook vermeld voor wie dit een actiepunt is.  

Het verslag van de gespreksgroep wordt telkens voorgelegd op de briefing met afspraken rond de 

actiepunten. Dit wordt ook gecommuniceerd via ZOL. Het vervolg van de procedure staat 

hierboven beschreven. 

 

Indienen van een klacht  
Dit kan op twee manieren, waarmee we onze communicatie afstemmen op de eigenheid van de 

cliënt / familie:  

schriftelijk  

op de volgende wijzen: 

- een brief gericht aan Dienst Algemeen Beleid 
- een brief in de brievenbus cliënten 

(Desgevallend kan het indienen van een klacht naamloos gebeuren. De indiener dient er in dit 

geval mee rekening te houden dat dit een onderzoek of een oplossing in de weg kan staan.) 
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Mondeling  

door de klacht te formuleren aan Dienst Algemeen Beleid of een personeelslid. Deze laatste dient 

delicate en dringende klachten (die te maken hebben met de bescherming van de integriteit) 

onmiddellijk te melden aan de Dienst Algemeen Beleid en alle andere klachten via Zorgonline.  

Vervolgens zal de cliënt/familie ivm de klacht door de dienst kwaliteit of de dienst Algemeen Beleid 

uitgenodigd worden voor een cliënt/familiegesprek, waarin deze klacht ook schriftelijk vastgelegd 

en ondertekend wordt.  

Indien de indiener een schriftelijk antwoord wenst, dient hij dit te melden. 

In geval het gaat om klachten die te maken hebben met de aantijging van de integriteit van de 

cliënt verwijzen we naar de betreffende specifieke procedures: 

- In geval de dader een personeelslid of andere medewerker (stagiair, vrijwilliger) of een 
derde is: ‘Het voorkomen, detecteren en gepast reageren op grensoverschrijdend gedrag 
t.a.v. cliënten’  

- Ingeval de dader een dader-cliënt is: ‘Vrijheidsbeperkende en tijdelijke 
afzonderingsmaatregelen’. 

 

Afhandeling van de klacht 
Interne afhandeling 

De klacht wordt door de Dienst Kwaliteit of Dienst Algemeen Beleid geregistreerd in het 

genummerd klachtenregister. Elke indiener kan ten allen tijde zijn klacht intrekken en laten 

verwijderen uit het klachtenregister.  

Tevens wordt een formulier ‘Opvolging klacht cliënt’ opgemaakt, waarin ook het nummer van het 

klachtenregister vermeld staat. Dit formulier, dat gedurende het hele verloop van de procedure 

verder wordt aangevuld, bevat alle nuttige/nodige informatie voor een correct verloop en 

opvolging van de procedure.  

 
Dienst Algemeen Beleid onderzoekt en analyseert de klacht en kan hierbij, afhankelijk van de aard 

van de klacht, beroep doen op Dienst Kwaliteit, de WAB/DAB, de andere therapeuten of een 

administratief of logistiek medewerker. Er kan in verband hiermee, via Zorgonline, eventueel een 

werkvergadering gepland worden. Er wordt nagegaan of deze klacht had kunnen vermeden 

worden en of deze of analoge klachten ook in de toekomst kunnen voorkomen worden. In functie 

hiervan wordt eventueel de procedure ‘Zelfevaluatie’ opgestart waarbij preventieve en 

corrigerende maatregelen worden uitgewerkt.  

De dienst Algemeen Beleid geeft binnen de 10 werkdagen een mondeling antwoord aan de 

indiener en binnen de 15 werkdagen een schriftelijk antwoord, indien de indiener dit 

voorafgaandelijk gevraagd had. Dit antwoord kan een voorstel tot oplossing zijn, het starten van 

een onderzoek, een voorstel tot uitwerken van een corrigerende maatregel enz… 

Via Zorgonline wordt hiertoe door de dienst kwaliteit of Dienst Algemeen Beleid een 

cliënt/familiegesprek gepland. Er wordt besproken of het antwoord aan de indiener voldoening 

schenkt en er wordt getracht tot een consensus te komen.  
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De voorziening voert de acties uit zoals aangegeven in het geformuleerde antwoord of zoals 

mondeling overeengekomen met de indiener.  

De dienst kwaliteit evalueert steeds of de stand van zaken, het resultaat en de timing in 

overeenstemming zijn met de gemaakte afspraken. Hierbij wordt, waar nodig, de indiener 

geïnformeerd of geconsulteerd en worden eventueel nieuwe cliënt/familiegesprekken gepland.  

Klachtencommissie  

Indien de afhandeling van de klacht geen voldoening schenkt aan de indiener, kan deze zich 

schriftelijk richten tot de interne klachtencommissie. Op vraag van de cliënt/familie kan hulp 

worden aangeboden bij de opmaak van de brief.  

De klachtencommissie vervult de rol van bemiddelaar en bestaat uit een verkozen lid van het 

cliëntenoverleg en een lid van de Raad van Bestuur van vzw Eindelijk, projecten NAH. 

De indiener van de klacht mag zich laten bijstaan door een onafhankelijke derde en/of de 

bemiddelaar. 

Indien het bovenvermeld lid van het cliëntenoverleg de indiener van de klacht is, wordt binnen het 

cliëntenoverleg een andere vertegenwoordiger voor de klachtencommissie aangeduid. 

De klachtencommissie hoort binnen de 15 werkdagen alle betrokken partijen afzonderlijk en doet 

al het nodige (consulteren van derden, overleg met betrokken partijen enz.) om tot een besluit te 

komen dat alle partijen voldoening schenkt. 

Zij meldt haar besluit schriftelijk aan de betrokken partijen en dit uiterlijk 1 maand na het indienen 

van de klacht aan de klachtencommissie. 

Indien de beide partijen akkoord gaan, voert het dagcentrum de acties uit zoals aangegeven in het 

besluit van de klachtencommissie. 

De dienst kwaliteit evalueert steeds of de stand van zaken, het resultaat en de timing in 

overeenstemming zijn met de gemaakte afspraken. Indien nodig, wordt de indiener geïnformeerd 

of geconsulteerd en worden eventueel extra cliënt/familiegesprekken gepland. 

 
Klacht via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap  

Wanneer het antwoord van de klachtencommissie of de uitvoering van haar besluit geen 

voldoening geeft, kan de indiener zich in laatste instantie ook wenden tot het VAPH. De klacht 

dient dan schriftelijk gericht te worden aan de leidend ambtenaar van het VAPH, die nagaat of de 

voorziening al dan niet de reglementering heeft nageleefd en die, in het laatste geval, de nodige 

maatregelen treft met het oog op de naleving van de reglementering. (cfr. Het besluit van 1 juli 

1994, hoofdstuk 3, artikel 10)  

 

Aanverwante hulpmiddelen en documenten 
Brievenbus cliënten 

Klachtenregister 

Formulier ‘Opvolging klacht cliënt’ 
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Charter van collectieve rechten en plichten 

Zorgonline 

Jaarverslag 

Verslag algemene vergadering vzw Eindelijk, projecten NAH 

Verslag cliëntenoverleg 

 

Kwaliteitshandboek 

‘Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van algemene erkenningsvoorwaarden van 

voorzieningen bedoeld in het decreet van 27 juli 1990 houdende oprichting van een Vlaams 

Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap’ 

‘Besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene 

erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg voor voorzieningen voor opvang, behandeling en 

begeleiding van personen met een handicap. 

 

Registraties / Archivering 
 

Wat Wie Waar Bewaartermijn 

Klachtenregister Cliënt 

Dienst Algemeen 

Beleid 

Dienst kwaliteit 

Klachtenregister  

(in klachtenschuifje in de 

leefruimte) 

Onbeperkt 

Opvolging klacht cliënt Dienst kwaliteit en/of 

dienst Algemeen 

Beleid 

Map ‘Klachten’ 5 jaar 

Cliëntverslag van: 

- cliënt/familiegesprekken 

- cliëntbesprekingen 

Dienst kwaliteit en/of 

dienst Algemeen 

Beleid 

Zorgonline 20 jaar na 

beëindiging van de 

zorgverlening 

Teamverslag van 

werkvergadering 

Aangeduide 

Verslaggever 

Zorgonline 5 jaar 

Zelfevaluatie Dienst Algemeen 

Beleid 

Server / zelfevaluatie Onbeperkt 

Jaarverslag Dienst Algemeen 

Beleid 

Server  Onbeperkt 
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Verslag Algemene 

vergadering vzw Eindelijk, 
projecten NAH 

Evaluatie jaarverslag 

Secretaris van de vzw 

Eindelijk, projecten NAH 

 

Server  Onbeperkt 

Verslag cliëntenoverleg 

Evaluatie jaarverslag 

Dienst kwaliteit en/of 

dienst Algemeen 

Beleid 

Server  Onbeperkt 

 

 

Verwijzingen 

Bijlagen Individuele 
Dienstverlenings-
Overeenkomst / 
klachtenprocedure 

Charter Collectieve 
rechten en plichten 


