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1. Missie, visie en waarden van Dienstencentrum ’t Klavertje 

Wij bieden levenslange ondersteuning aan volwassen personen met een fysieke beperking en/of 

NAH; met als doel een zo goed mogelijke levenskwaliteit op alle aspecten van het leven. We ver-

trekken vanuit de persoon en laten de regie zoveel als mogelijk in eigen handen. Onze zorg is har-

telijk, warm en persoonlijk.  

 

We zijn sterk in huiselijke woonopvang en bieden een ruim aanbod aan dagbesteding en werk. We 

stimuleren gebruikers om hun talenten te ontwikkelen en bieden veel inspraak, zowel individueel als 

in groep. We zoeken mee naar vrijwilligers, zij geven extra kleur aan het leven. 

 

Het personeel is betrokken en communiceert op een open manier. De teams zijn een goede mix 

van talent, ervaring en cultuur. Ze hebben een grote autonomie, maken gebruik van elkaars talen-

ten en spelen in op de vragen van de gebruikers. Het personeel is deskundig. We stimuleren verdere 

individuele ontwikkeling door middel van coaching en vorming. We houden rekening met de fysie-

ke en psychische gezondheid en het evenwicht tussen werk en privéleven.  

 

Binnen de snel veranderende omgeving zijn wij een betrouwbare én dynamische organisatie. We 

staan voor een vlotte en creatieve aanpak. We hebben veel aandacht voor een goede commu-

nicatie met alle betrokkenen. We maken actief deel uit van het netwerk vzw Stijn. 

 

2. Missie van vzw Stijn 

Dienstencentrum ’t Klavertje maakt deel uit van vzw Stijn en onderschrijft de missie van de vzw. 

Zie Kompas. 

 

3. Doelstellingen en strategie  Dienstencentrum ’t Klavertje. 

De strategie en de doelstellingen staan beschreven in een strategiekaart. Daarin staat ook be-

schreven op welke manier  wij de doelstellingen willen bereiken, via de hefbomen. Om de vijf jaar 

worden de doelstellingen en de strategie herbekeken en aangepast. De volledige strategiekaart 

kan op eenvoudige vraag aan een directielid verkregen worden. 

 

DOELSTELLING 1 

We gaan actief aan de slag met de toenemende vragen naar vrijetijdsbesteding. We breiden ons 

eigen vrije- tijdsaanbod uit en we ondersteunen de gebruikers bij externe vrijetijdsbesteding. 

 

DOELSTELLING 2 

We blijven inzetten op kwaliteit van leven van de gebruikers, door levenslang warme zorg te bie-

den. We stemmen onze organisatie af op de vragen van de gebruikers. 

 

DOELSTELLING 3 

We werken aan een goede vrijwilligerswerking. Vrijwilligers betekenen veel voor gebruikers en bij 

steunacties. 

 
DOELSTELLING 4 

We zetten in op een open en verbindende communicatie en dit binnen én tussen alle geledingen. 

We werken aan een transparant beleid. 
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DOELSTELLING 5 

We zoeken naar een goed evenwicht tussen het welzijn van de gebruikers en dat van het perso-

neel. We willen voldoen aan de vraag en de wensen van de gebruikers, én houden rekening met 

de grenzen van het personeel. We hebben aandacht voor de werkbelasting, zowel fysiek als psy-

chisch, en voor de stijgende leeftijd van personeelsleden. We willen het ziekte- verzuim (en de ge-

volgen ervan) zo laag mogelijk houden. 

 
DOELSTELLING 6 

We verhogen onze expertise met betrekking tot technologische ontwikkelingen. We zetten deze 

technologieën actief in en stellen onze expertise ter beschikking aan de gebruikers. 

 
DOELSTELLING 7  

Als dynamische organisatie gaan we voor vernieuwing. We willen creatief denken met de neus 

naar de toekomst. We durven nieuwe uitdagingen aan en laten dat ook zien aan de buitenwereld. 

 

DOELSTELLING 8 

We behouden onze platte organisatiestructuur en de autonomie van de afdelingen, ook wanneer 

we als organisatie groeien. We werken aan een grote betrokkenheid en behouden een lage 

drempel tussen directie, personeel en gebruikers.  

 
DOELSTELLING 9 

We zijn binnen Limburg gekend voor onze expertise rond NAH. Zowel personen met NAH als organi-

saties kunnen bij ons terecht. We breiden onze deskundigheid uit en delen die met anderen.  

 
DOELSTELLING 10  

We werken aan een betere mobiliteit voor onze gebruikers. We zoeken naar oplossingen op maat. 

Het vervoer is betaalbaar, veilig en efficiënt georganiseerd.   
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4. Geschreven referentiekader: waar staan wij voor binnen Dienstencentrum ’t Klavertje? 

 

Mensen met een handicap zijn mensen zoals u en ik. Ze hebben elk hun eigen mogelijkheden, ei-

gen persoonlijkheid, eigen waarden en normen. Ze hebben, net als andere mensen, rechten en 

plichten. Iedere mens draagt dan ook een stuk verantwoordelijkheid, voor zichzelf en voor de an-

dere. Iedere mens heeft het recht zijn of haar eigen leven vorm te geven.  

 

Binnen dienstencentrum ’t Klavertje gaan we op een gelijkwaardige manier om met elkaar. We ver-

trekken vanuit wederzijds respect, voor ieder mens, met of zonder handicap. “Respectvolle om-

gang” is dan ook een competentie die voor elk personeelslid binnen dienstencentrum ’t Klavertje 

noodzakelijk is. 

 

‘Gelijkwaardig’ is niet hetzelfde als ‘gelijk’. Doorheen de respectvolle omgang wordt rekening ge-

houden met de mogelijkheden en beperkingen van de personen met een handicap. We streven 

naar het maximaal benutten van de mogelijkheden, en komen waar nodig tegemoet aan de be-

perkingen. We hebben respect voor de eigenheid van elke persoon, voor ieders integriteit. We blij-

ven voortdurend in dialoog met de persoon. 

Mensen met een handicap zijn vaak afhankelijk van anderen. Net daarom is het extra belangrijk 

dat de omgang op een respectvolle en gelijkwaardige manier gebeurt. De begeleiding neemt een 

ondersteunende en coachende rol aan.  

 

Om een gelijkwaardige relatie uit te bouwen, is het noodzakelijk dat gebruikers inspraak hebben. 

Hiervoor wordt op regelmatige basis gebruikersoverleg georganiseerd en zijn er de officiële gebrui-

kersraden. We streven naar een open communicatie tussen gebruikers en personeel. Er wordt in-

formatie doorgegeven en de mening van de gebruikers wordt gevraagd. De mening van gebrui-

kers is zeer waardevol en wordt telkens meegenomen in de besluitvorming. 

We maken een onderscheid tussen informatierecht, adviesrecht en beslissingsrecht. 

Waar mogelijk, wordt er gestreefd naar adviesrecht op collectief vlak. Op het individuele vlak kie-

zen we ervoor de gebruiker zoveel als mogelijk zelf zijn/haar leven te laten bepalen, dit is beslissings-

recht.  

 

Communicatie is een complex gegeven. We kiezen voor open communicatie. De gebruiker wordt 

betrokken bij nagenoeg alle communicatie die op hem/haar betrekking heeft.  

 

Een gelijkwaardige omgang houdt in dat er goede afspraken worden gemaakt en dat deze we-

derzijds worden nageleefd. Duidelijkheid is belangrijk: wat moet er gebeuren, wanneer, wat kan nu 

of moet later, om welke reden gebeuren dingen (niet),… De gebruiker krijgt de ondersteuning die 

hij of zij nodig heeft, maar het is geen verhaal van ‘u vraagt, wij draaien’. Soms zijn er beperkingen 

omwille van de organiseerbaarheid van de werking. Hiervoor wordt begrip gevraagd. Samen wordt 

gezocht naar een goed antwoord op de vragen van de gebruiker.  

 

Er is aandacht voor de privacy van de gebruikers. Privacy is een persoonlijk gebeuren. Iedere mens 

hecht aan andere zaken belang. Hiermee wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden. 

Om de gepaste ondersteuning te kunnen bieden aan de gebruikers, is het vaak nodig dat er heel 

wat informatie wordt gedeeld. De informatie wordt verzameld in het dossier van de gebruiker. De 

gebruiker heeft inspraak in de samenstelling van het dossier. Relevante informatie wordt gedeeld 

aan de mensen van het eigen team. Ieder personeelslid is gebonden aan het beroepsgeheim en 

wordt gevraagd om bewust en discreet om te gaan met gevoelige informatie. 

De relatie tussen gebruiker en begeleider blijft een professionele relatie. Er kan vertrouwelijke infor-

matie worden gedeeld met een begeleider, maar dit blijft niet in een strikt persoonlijke sfeer. 

Privacy heeft ook een ruimtelijk aspect. Het spreekt voor zich dat de individuele studio van de be-

woners een privé-ruimte is. Anderen gaan er maar binnen na goedkeuring van de bewoner. Maar 

ook binnen de dagcentra, waar het groepsgebeuren meer op de voorgrond staat, is er aandacht 

voor ruimtelijke privacy – bij het toiletbezoek, het rusten, een individueel gesprek,… 
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5. Geschreven referentiekader voor grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers. 

 

Grensoverschrijdend gedrag 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 han-

deling) is grensoverschrijdend omdat de persoon met een handicap dit als grensoverschrijdend be-

leeft, en/of omdat redelijkerwijze kan aangenomen worden dat de handeling of het nalaten van 

een handeling schade kan berokkenen of omdat dit handelen als onethisch wordt beoordeeld. 

Grensoverschrijdend gedrag kan de vorm aannemen van geweld en van seksueel grensoverschrij-

dend gedrag 

 

Geweld is elke vorm van onderdrukkend, kleinerend, angstinducerend gedrag ten aanzien van de 

zorggebruiker (verbaal of niet-verbaal), komende van een zorgverlener, andere medewerker, 

groepsgenoten, derden of familieleden - dat ervaren wordt door de gebruiker zelf en/of door an-

deren als negatief, ongewenst of gedwongen en geenszins kan verantwoord worden vanuit een 

noodzakelijke medische of pedagogische benadering. 

 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van seksueel georiënteerd gedrag - verbaal of 

niet-verbaal, bewust of onbewust, komende van om het even wie - dat ervaren wordt door de ge-

bruiker zelf en/of door anderen (zorgverleners, familie of derden) als negatief, ongewenst of ge-

dwongen en geenszins kan verantwoord worden vanuit een noodzakelijke medische of pedagogi-

sche benadering. 

 

Dienstencentrum ’t Klavertje respecteert steeds de eigenheid van de gebruiker en gaat op een 

respectvolle manier met hem of haar om. Er is expliciet aandacht voor de eigen privacy en integri-

teit. Grensoverschrijdend gedrag heeft hier geen plaats. 

 

Grensoverschrijdend gedrag komt voor. Veel gebruikers zijn extra kwetsbaar op het vlak van grens-

overschrijdend gedrag, door hun grote afhankelijkheid van anderen bij verzorgingsmomenten, door 

ontremd gedrag van zichzelf of anderen, door het moeten samenleven in groep,… Het is van be-

lang om dit te onderkennen en om signalen van grensoverschrijdend gedrag te herkennen. Vaak 

zit dit onderwerp in de taboesfeer, waardoor er het risico bestaat dat mensen niet de hulp krijgen 

die ze nodig hebben. We streven dan ook naar een open houding en een goede registratie. 

 

Vaak worden we geconfronteerd met vermoedens van grensoverschrijdend gedrag, meer dan 

met duidelijke feiten. Het signaleren van een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag dat na 

onderzoek ongegrond blijkt, is geenszins een beroepsfout. Het niet melden van een vermoeden of 

een feit wel. We zijn ons ervan bewust dat er een kans is op onterechte beschuldigingen. Iedereen 

gaat dan ook zorgvuldig om met deze materie. Aandacht voor grensoverschrijdend gedrag mag 

niet tot gevolg hebben dat er een verkrampte houding ontstaat in het begeleiden van de gebrui-

kers, waarbij alle risico uit de weg wordt gegaan en er geen plaats meer is voor affectie of lichame-

lijkheid in de omgang. 

 

Grensoverschrijdend gedrag kan in geen enkele zin getolereerd worden, ook niet in de privésfeer. 

Het gedrag moet zo snel als mogelijk worden gestopt, en de betrokkenen moeten de ondersteu-

ning krijgen die zij nodig hebben. We benadrukken de verantwoordelijkheid van iedereen die wordt 

geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag: er is een morele verplichting om dit te melden, 

en slachtoffers niet in de steek te laten. 

 

6. Visie op seksualiteit. 

 

Dienstencentrum ’t Klavertje is lid van Aditi vzw en onderschrijft de visie op seksualiteit zoals deze 

wordt geformuleerd door Aditi. 

 

“Seksualiteit is fundamenteel verbonden aan het leven van ieder mens. Het is de vanzelfsprekend-

heid, de evidentie, het natuurlijke, één van de basisbehoeften. Zonder seksualiteit geen menselijke 
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soort. Een mens is zijn seksualiteit. Invulling en betekenis geven aan, het leiden van een seksueel le-

ven is een fundamenteel recht van ieder mens. Rechten betreffende seksuele en reproductieve ge-

zondheid van de mens liggen vast in internationale mensenrechtenverdragen. De VN Conventie in-

zake de Rechten voor Personen met een Handicap, geratificeerd door België op 2 juli 2009 vertrekt 

vanuit het principe dat personen met een beperking volwaardige mensen met gelijke rechten zijn. 

Het verdrag strijdt tegen allerlei vooroordelen en bevordert het bewustzijn voor de mogelijkheden 

van personen met een beperking. Voor personen met een beperking blijft seksualiteit echter nog al 

te vaak een taboeonderwerp. Niet zozeer de maatschappelijke erkenning van dit recht, doch het 

erkennen van specifieke en noodzakelijke zorg en ondersteuning vormen nog steeds een drempel. 

De afhankelijkheidspositie van mensen met een beperking, de handelingsverlegenheid en de soms 

beperkte specifieke kennis van het netwerk zijn nog te vaak aanleiding dat seksuele en reproduc-

tieve rechten van mensen met een beperking niet altijd als dusdanig erkend en gerespecteerd 

worden.” 

zie www.aditivzw.be 

 

Dienstencentrum ’t Klavertje wenst op een open en respectvolle manier om te gaan met seksuali-

teit. 

Binnen de handelingsplanning wordt standaard gevraagd naar het thema ‘seksualiteit’. Hierbij 

wordt de nodige openheid én discretie gehanteerd. Indien relevant worden er aparte gesprekken 

gevoerd met de gebruiker en/of het netwerk. Steeds wordt gestreefd naar een consensus tussen de 

cliënt en zijn/haar netwerk. Indien dit onmogelijk blijkt, zal de stem van de gebruiker voorrang krij-

gen. 

 

Omdat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om te spreken over seksualiteit, wordt de keuze 

aan de gebruikers gelaten of en met wie hij of zij hierover spreekt. De pedagoge is aanspreekpunt 

voor gebruikers en voor collega’s die hierin ondersteuning bieden. 

 

Wanneer er een vraag is naar ondersteuning is op het vlak van seksualiteit, zoeken we samen met 

de cliënt naar mogelijkheden. Dit kan o.a. gaan over voorlichting, ondersteuning binnen een rela-

tie, aanbieden van hulpmiddelen, zoeken naar seksuele dienstverlening. Waar nodig wordt extra 

ondersteuning gevraagd van Aditi vzw.  

 

Informatie rond seksualiteit wordt opgenomen in het dossier, voor zover de gebruiker dit wenst. In-

dien nodig wordt meer gedetailleerde informatie apart bewaard, door de pedagoge en de be-

trokken begeleider/contactpersoon. (zie ook procedure 4.f.2 ‘Het opstellen, uitvoeren, evalueren 

en bijsturen van de individuele dienstverleningsovereenkomst). 

 

Binnen de begeleidende teams is er aandacht voor een open communicatie over en een respect-

volle houding ten aanzien van het thema seksualiteit. In het begeleiden van cliënten wordt seksuali-

teit als een vanzelfsprekend deel van het leven meegenomen. Op teamvergaderingen wordt waar 

nodig vorming hierover gegeven en wordt de visie uitgedragen naar alle collega’s. Er wordt reke-

ning gehouden met de eigen grenzen en gevoeligheden van individuele begeleiders, binnen een 

professioneel kader. 

 

 

  

http://www.aditivzw/
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Werkwijze bij het opstellen en wijzigen van missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie en ge-

schreven referentiekader. 

In het kader van de strategische planning van dienstencentrum ’t Klavertje worden de missie en vi-

sie om de vijf jaar beoordeeld. De laatste keer dat dit gebeurde was najaar 2017, binnen de strate-

giegroep. 

Indien nodig worden wijzigingen en aanvullingen aangebracht en worden deze ook besproken op 

de teamvergaderingen, de gebruikersraden en de Raad van Toezicht. De directeur is hiervoor ver-

antwoordelijk en plaatst dit op de agenda van het directieteam (zie jaarplanning directieteam). 

Deze wijzigingen en aanvullingen worden kenbaar gemaakt in het jaarverslag en op de website. 

 

Kenbaar maken  

Bij nieuwe personeelsleden en nieuwe gebruikers wordt bovenstaande tekst meegegeven en toe-

gelicht (zie Registratiedocument onthaal nieuwe personeelsleden en checklist info voor nieuwe ge-

bruikers). Deze is ook terug te vinden op de N-schijf: en op de website 

www.dienstencentrumklavertje.be 

 


