CONTACTGEGEVENS:
DIENSTENCENTRUM T’ KLAVERTJE
Oudstrijderslaan 44F
3530 Houthalen-Helchteren
info@kla.stijn.be
Tel: 011 52 61 60

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST
Indien u akkoord bent met de offerte en
indien er een plaats beschikbaar is, kan
er over gegaan worden tot de ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst. Hierin staan de belangrijkste
afspraken en een aantal richtlijnen vanuit
het VAPH.

DIENSTENCENTRUM ’T KLAVERTJE BIEDT DAGBESTEDING EN
WOONOPVANG AAN VOLWASSEN PERSONEN MET EEN FYSIEKE

RENÉ ROEX, DIRECTEUR
directie@kla.stijn.be
Tel: 011 52 61 60

SAMENWERKING

HILDE SNYERS, SOCIALE DIENST
socialedienst@kla.stijn.be
Tel: 011 80 75 61

De samenwerking kan nu van start gaan.
We vinden goede zorg, op maat van de
zorggebruiker zeer belangrijk. Dit stopt
niet bij de ondertekening van de
dienstverleningsovereenkomst, maar is
een voortdurend proces van dialoog in
wederzijds respect.

WE KIJKEN ER ALVAST NAAR UIT!

Dienstencentrumklavertje
www.dienstencentrumklavertje.be

HEEFT U NOG VRAGEN?

Dienstencentrum ‘t Klavertje maakt
deel uit van VZW Stijn. www.stijn.be

AARZEL NIET OM ONS TE
CONTACTEREN

!
Algemene informatie over persoonsvolgende financiering vind je op de website
van het VAPH : www.vaph.be
Vergund door

HANDICAP, AL DAN NIET AANGEBOREN,

BINNEN DE REGIO

MIDDEN– EN WEST LIMBURG.

PERSOONSVOLGEND BUDGET ?
Wij
Wij helpen
helpen je
je graag
graag verder
verder!!

WIJ LUISTEREN GRAAG NAAR UW VRAAG !
U VRAAGT ?
U heeft zeker al nagedacht over wat u aan ondersteuning nodig heeft. Wij vinden het heel belangrijk dat we een zo duidelijk mogelijk beeld
krijgen van uw vragen. Ze zijn de basis van onze
samenwerking.

Daarnaast zal u waarschijnlijk graag weten, wat
wij kunnen bieden. In de folder van dienstencentrum ‘t Klavertje vindt u daar alvast heel wat informatie over. Maar we werken graag op maat!
Laat het zeker horen, als er specifieke vragen
zijn.
Naast het aanbod is het belangrijk te weten hoe
het financiële plaatje er uit ziet. In deze folder
geven we hier meer informatie over.
U kan zich in de besprekingen laten bijstaan
door een bijstandsorganisatie. Deze informatie
vindt u terug op de website van het VAPH.

ASSISTENTIEKOSTEN
Om een correcte berekening te kunnen maken
van de assistentiekosten, maken we een kostprijsberekening. U ontvangt hiervan een offerte.
De berekening is gebaseerd op uw ingeschaalde B- en P-Waarde. Daarnaast wordt het aantal
dagen dagondersteuning en woonondersteuning, dat u vraagt, in rekening gebracht.
Ofwel gebeurt de financiering via de zichtrekening van de cliënt (Cash) of rechtstreeks van
het VAPH aan het dienstencentrum (Voucher).
De voucher heeft onze voorkeur en is tevens
goedkoper. U kunt kiezen voor een aantal opties:

Voor zorghotel vragen we een vaste prijs per
dag, afhankelijk van de zorgzwaarte.
X Voor B4/ P5 betekent dit 0,134 zorggebonden punten per dag of €123,28 per dag.
Een volledig overzicht vindt u in de folder
zorghotel.

DE OFFERTE BLIJFT DRIE MAANDEN GELDIG.

WOONVORMEN
X individuele uren

X begeleid werken
X dagcentrum

DAGCENTRA
X begeleid werken

X individuele uren
X zorghotel

Belangrijk is een onderscheid te maken tussen
assistentiekosten of personeelskosten enerzijds
en anderzijds de woon– en leefkosten. De assistentiekosten worden betaald vanuit uw Persoonsvolgend Budget. De woon– en leefkosten
vanuit uw (vervangings)inkomen.

ZORGHOTEL

EEN OFFERTE OP UW
MAAT !

WOON– EN LEEFKOSTEN
Binnen ‘t Klavertje kiezen we ervoor om de
zorggebruiker zoveel mogelijk zelf inspraak te
laten en bijgevolg, zo weinig mogelijk all-in
prijzen te hebben. Zo kan je zelf kiezen of je
mee-eet of niet en natuurlijk betaal je enkel
voor de maaltijden die je mee-eet. Hetzelfde
geldt voor de was, of de activiteiten die je
wenst te doen.
Voor een gedetaileerd overzicht, verwijzen
we graag naar de woon– en leefkosten voor:
- dagcentra
- woonvormen
- zorghotel

