
 

CONTACTGEGEVENS: 

 

DIENSTENCENTRUM T’ KLAVERTJE 

Oudstrijderslaan 44F 

3530 Houthalen-Helchteren 

info@kla.stijn.be 

Tel: 011 52 61 60  

 

 

 
RENÉ ROEX, DIRECTEUR 

directie@kla.stijn.be 

Tel: 011 52 61 60 

 
 

 

 

 

HILDE SNYERS, SOCIALE DIENST 

socialedienst@kla.stijn.be 

Tel: 011 80 75 61 

 

 

 

 

 

 

 

    Dienstencentrumklavertje 

    www.dienstencentrumklavertje.be 

 

Dienstencentrum ‘t Klavertje maakt 

deel uit van VZW Stijn. www.stijn.be 
 

 

Algemene informatie over persoonsvol-

gende financiering vind je op de website 

van het VAPH : www.vaph.be  

Vergund door 

DIENSTENCENTRUM ’T KLAVERTJE BIEDT DAGBESTEDING EN 

WOONOPVANG AAN VOLWASSEN PERSONEN MET EEN FYSIEKE 

HANDICAP, AL DAN NIET AANGEBOREN,  BINNEN DE REGIO 

MIDDEN– EN WEST LIMBURG.  

 

 

RTH OF BOB?  

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST 

Indien u gebruik wenst te maken van 

onze diensten via RTH of BOB en we 

hebben plaats beschikbaar, kan er 

overgegaan worden tot de onderte-

k e n i n g  v a n  e e n  d i e n s t v e r -

leningsovereenkomst. Hierin staan de 

belangrijkste afspraken en een aantal 

richtlijnen vanuit het VAPH. 

 

SAMENWERKING 

De samenwerking kan nu van start 

gaan. Dienstencentrum ’t Klavertje 

staat voor goede zorg, op maat van 

de zorggebruiker. Dit stopt niet bij de 

ondertekening, maar is een voortdu-

rend proces van dialoog in wederzijds 

respect.  

WE KIJKEN ER ALVAST NAAR UIT! 

 

 

 

 

 

HEEFT U NOG VRAGEN? 

AARZEL NIET OM ONS TE 

CONTACTEREN ! 

Wij helpen je graag verder ! 

 

Wij helpen je graag verder! 



Dit is een beperkte hoeveelheid van verschil-

lende vormen van ondersteuning. Je kan kiezen 

voor één of voor een combinatie van verschil-

lende vormen. Iedere vorm van ondersteuning, 

kost een aantal punten. De combinatie aan ge-

bruik mag niet meer bedragen dan 8 punten. 

Je betaalt als zorggebruiker een persoonlijke 

bijdrage, verschillend per zorgvorm. 

Dienstencentrum ’t Klavertje heeft een ruime 

ervaring in het aanbieden van begeleid wer-

ken, via de dienst @work. (voor meer info: zie 

folder @work). 

Deze zorgvorm valt onder mobiele begeleiding 

en kost dus 0.22 punten. Een begeleiding duurt 

1 uur. 

’t Klavertje heeft twee dagcentra: de Piste in 

Houthalen-Helchteren en Crea-atelier de Boter-

mijn, in Beringen centrum. Daarnaast is er een 

atelier: de Werkmix in Zonhoven. 

Deze ondersteuning kost 0.087 punten/dag, met 

een persoonlijke bijdrage van € 9,93. Het ver-

voer van en naar het dagcentrum is hier niet 

inbegrepen. Indien het dienstencentrum ’t Kla-

vertje het vervoer organiseert, kost dit € 1,00/km 

(kortste route via google Maps.) 

 

 

EN HOE BINNEN ‘T KLAVERTJE? 

Zoals gezegd heeft iedere zorggebruiker die 

nog geen Persoonsvolgend Budget heeft recht 

op 8 punten. Een voorziening wordt erkend voor 

een beperkt aantal punten. ’t Klavertje mag dit 

aantal punten niet overschrijden.  

Binnen ’t Klavertje bieden we binnen RTH vol-

gende ondersteuningsvormen aan: 

 

Voor kortdurende opvang, kan je terecht in Beu-

kenveld, onze woonvorm in Paal-Beringen of in 

woonvorm Laekerveld in Houthalen-Helchteren. 

De woonondersteuning (dit is de avond, de 

nacht en de ochtend) kost 0.13 punten/nacht, 

met een persoonlijke bijdrage van € 24.98/nacht. 

Als je ook overdag verblijft, dan moet je de da-

gondersteuning hierbij optellen. 

 

DAGONDERSTEUNING 

        BEGELEID WERKEN 

 

ZORGHOTEL Iedere persoon met een vermoeden van 

handicap, die nog niet beschikt over een 

Persoons Volgend Budget (niet Rechtstreeks 

Toegankelijke Hulp), heeft recht op 

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) en 

een Basis Ondersteunings Budget (BOB). 

ONDERSTEU-

NINGSVORM 

PUNTENWAARDE PERSOONLIJKE 

BIJDRAGE 

Mobiele begeleiding 

(aan huis) 
0,22 € 0,00 

Ambulante          

begeleiding  

(op dienst) 

0,155 € 0,00 

Dagondersteuning 0,087 € 9,93 

Verblijf 0,13 € 24.98 

Dit is een bedrag van € 300,00/maand, dat 

uitgekeerd wordt aan personen met een handi-

cap, die nog geen gebruik maken van niet-

Rechtstreeks Toegankelijke Zorg. Dit bedrag 

wordt uitgekeerd door de zorgkas. 

EN HOE BINNEN ’T KLAVERTJE? 

Binnen dienstencentrum ’t Klavertje, kun je de-

zelfde diensten inkopen als met RTH. Hier vind je 

een overzicht:  

 

ONDERSTEU-

NINGSVORM 

BEDRAG PERSOONLIJKE 

BIJDRAGE 

Begeleid werken € 179,74 € 0,00 

Dagondersteuning € 68,68 
€ 9,93(zonder 

vervoer) 

Zorghotel € 85,86 
€ 24,98(enkel 

nacht) 

WAT IS EEN BASIS ONDERSTEUNINGS BUDGET ? WAT IS RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP ? 


