
  

 
 
 

 

Overzicht van het personeel. 

Hierbij verwijzen wij naar het laatste ‘Jaarverslag werking Dienstencentrum ’t Klavertje’. 

 

Dienstencentrum ’t Klavertje is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met 

een Handicap en is gehouden aan deze reglementering. 

 

Het Instrument Personeelsverdeling van vzw Stijn (afgekort IPS) is een instrument dat  toe-

laat om de bestaande personeelspool van de voorzieningen, aangesloten bij vzw Stijn, te 

verdelen op basis van parameters die in een directe relatie staan tot de zorgzwaarte van 

personen met een handicap. Bij het bepalen van de zorgzwaarte wordt er rekening ge-

houden met de elementaire zelfredzaamheid, probleemgedrag en paramedische noden 

van de personen met een handicap. Het IPS vertrekt van de hoeveelheid personeel die 

de verschillende voorzieningen ter beschikking hebben voor het toewijzingsproces. 

De personeelsverdeling binnen vzw Stijn wordt jaarlijks besproken in de Centrale Onder-

steuningscel werknemers, het Coördinatieteam en het directieteam van Dienstencentrum 

‘t Klavertje. 

             

Financiële middelen. 

Hierbij verwijzen wij naar het laatste ‘Financieel Jaarverslag Dienstencentrum ’t Klavertje’. 

Wij zijn erkend door het VAPH en zijn gehouden aan deze reglementering. 

 

De oorsprong van de middelen: 

- Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap  

- Bijdragen van de cliënten 

- Giften van derden 

- Steunfonds of Vriendenkring ‘t Klavertje 

- Leningen bij financiële instellingen 

- Opbrengsten activiteiten ingericht door het dienstencentrum 

- Huuropbrengsten  

- Verzekeringsmiddelen 

 

Gebouwen en inrichting.  

Dienstencentrum ‘t Klavertje heeft 5 locaties: 

- Dagcentrum de Piste te Houthalen, Oudstrijderslaan 44F. 

- Crea-atelier en winkel de Botermijn te Beringen, Hoogstraat 10. 

- Atelier de Werkmix, gebouw Wegwijs, Donkweg 49 te Zonhoven 

- Woonvorm Laekerveld te Houthalen, Lakerweg 43. 

- Woonvorm Beukenveld te Paal-Beringen, Beukenstraat 12. 

 

Het gebouw van de Botermijn was de vroegere stadsbibliotheek van Beringen en werd in 

2001 - 2002 volledig verbouwd. Op het gelijkvloers is het dagcentrum ingericht en op de 

eerste verdieping beschikken we over 4 kleine appartementen. Deze appartementen 

worden privé verhuurd, via het Sociaal Verhuur Kantoor. 

Het gebouw hebben wij via een erfpachtovereenkomst met de stad Beringen bekomen. 

Het erfpachtrecht wordt toegekend voor een termijn van 27 jaar en dit vanaf 12.10.1998. 

 

Het gebouw van de Piste is eigendom van vzw Stijn en is een volledige nieuwbouw, in ge-

bruik genomen op 1/04/2018. Boven op het ruime dagcentrum zijn de administratieve 
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ruimtes en 4 appartementen voor personen met een fysieke handicap en/of NAH. De 

dienstverlening gebeurt vanuit Laekerveld. Dit gebouw voldoet aan de BEN normen. 

 

Atelier de Werkmix is gelegen in de gebouwen van Wegwijs. Voorheen waren dit kantoor-

ruimtes en magazijn van de Fortis Bank. In 2008 werd het gebouw aangekocht door vzw 

Stijn. De bureelruimtes worden gebruikt door de ambulante diensten van vzw Stijn; Dienst 

Persoonlijke Assistentie, Dienst Ambulante Begeleiding, Limburgse Stichting Autisme. Het 

magazijn gedeelte werd in 2010 verbouwd tot atelier ruimte voor de Werkmix. Diensten-

centrum ’t Klavertje en Dienstencentrum Sint Gerardus huren deze ruimtes. 

 

Laekerveld 1 bestaat uit 13 studio’s, en 1 zorghotelstudio, met een gemeenschappelijke 

verblijfsruimte, keuken en bergruimten. Tevens is er een volledig aangepaste badkamer. 

De verschillende lokalen zijn d.m.v. een gang met elkaar verbonden. Op eerste verdie-

ping zijn er burelen en een  vergaderruimte. De kelder doet dienst als bergruimte. De stu-

dio’s zijn 45 m2 groot en beschikken over een aangepaste badkamer en kitchenette. Het 

gebouw is volledig aangepast voor rolstoelgebruikers. 

De bouwgrond is eigendom van de gemeente Houthalen-Helchteren. De gemeente 

heeft ons hierbij recht van opstal verleend. Het recht van opstal werd toegekend voor 

een termijn van 50 jaar, met ingang vanaf 01.01.2000. 

 

Laekerveld 2 bestaat uit 15 appartementen en 1 zorghotelstudio, een aantal gemeen-

schappelijke ruimten, die we ook terugvinden bij Laekerveld 1.  Dit gebouw werd ge-

bouwd door de sociale huisvestingsmaatschappij Het Kempisch Tehuis en wordt door een 

verhuurovereenkomst aan ons ter beschikking gesteld. Het gebouw sluit aan bij Laeker-

veld 1. 

 

De 14 appartementen en 1 zorghotelstudio in Beukenveld hebben een eigen badkamer, 

een kitchenette en terras. Tevens zijn er enkele gemeenschappelijke ruimtes zoals een zit- 

en leefruimte, een keuken, grote aangepaste badkamer, tuin en terras. Daarnaast bouwt 

De Kantonale Bouwmaatschappij Beringen nog 6 aangepaste appartementen.  

 

Deze gebouwen zijn voldoende aangepast voor rolstoelgebruikers, met oog voor de vei-

ligheid en de gezondheid van de gebruiker. 

We streven naar een maximale integratie van personen met een handicap. 

De ligging van de Piste en Laekerveld sluit aan bij een bestaande woonomgeving en is 

niet ver afgelegen van de dorpskern. De Botermijn ligt in het centrum van de stad Berin-

gen en biedt hierdoor heel wat gelegenheid voor het leggen van sociale contacten. 

 

Uitrusting. 

De doelgroep van Dienstencentrum ’t Klavertje bestaat voornamelijk uit personen met 

een zeer beperkte mobiliteit. Uiteraard is het dan ook belangrijk dat de gebouwen volle-

dig toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.  

In de dagcentra beschikt men over: 

-  aangepaste minibussen voor het vervoer, 

- aangepaste toiletten, 

- tilhulptoestellen, 

- aangepaste materialen voor de verschillende activiteiten 

- … 

 

In de woonvormen beschikt men over: 

-     een aangepaste minibus 



  

 

- tilhulptoestellen, 

- elektronische hoog-laagbaden, 

- aangepaste keuken, 

- aangepaste toiletten, 

- personenalarm, 

- aangepaste materialen voor de verschillende activiteiten 

- … 

 

Technieken en methoden. 

 

Binnen dienstencentrum ’t Klavertje stellen we als doel voorop dat de gebruikers zich ‘wel’ 

voelen in hun zijn (zie procedure Missie, visie, waarden, …). We streven naar een zo goed 

mogelijke kwaliteit van leven door een dialoog aan te gaan met iedere zorggebruiker. 

Het proces van individuele zorg- of handelingsplanning is voor ons de methodiek bij uitstek 

om deze dialoog zo optimaal mogelijk te voeren. Wij zien de methode van de individuele 

handelingsplanning dan ook als overkoepelende manier van werken binnen ons dien-

stencentrum. 

Het proces van handelingsplanning is een continu proces dat erop gericht is de meest ge-

schikte antwoorden te bieden op de zorgvragen van onze zorggebruikers. Soms zijn die 

eenvoudig, soms zeer complex.  

Binnen onze werking bestaat handelingsplanning uit twee grote elementen. Deze zijn het 

individuele handelingsplan enerzijds en de continue planning van ons handelen ander-

zijds. 

De methodiek van handelingsplanning zoals die binnen ons dienstencentrum concreet 

wordt toegepast is uitgebreid beschreven in de procedure  4.f.2 Het opstellen, uitvoeren, 

evalueren en bijsturen van de individuele dienstverleningsovereenkomst. Deze manier van 

werken is gebaseerd op een aantal verschillende technieken en methoden uit de zorg 

voor personen met een handicap: Persoonlijke Toekomstplanning, Zelfevaluatie-instrument 

Individuele Zorgplannen, referentiekader zorgplanning vzw. Stijn, checklist zorgplanning 

vzw. Stijn, Hooi op je vork (P. Van Belle), PATH, kwaliteit van leven, … Deze methodiek is 

dus m.a.w. het resultaat van een integrationistisch proces.  

Ook qua technieken en methoden die gebruikt worden om de in het handelingsplan be-

schreven doelstellingen te bereiken gaan we integrationistisch te werk. Uit kennis van en 

vorming rond deze technieken en methoden wordt een manier van werken gedestilleerd 

die nauw aansluit bij de noden, wensen en vragen van de individuele gebruikers. Aange-

zien deze technieken en methoden zeer individueel verschillend zijn en afhankelijk zijn van 

het perspectief dat in het handelingsplan voor een bepaalde gebruiker vooropgesteld 

wordt, is het onmogelijk hier een opsomming van deze methoden en technieken te ma-

ken. 

Volgende opsomming van technieken en methoden die als achtergrond gebruikt kunnen 

worden, is dus illustratief:  

- op het vlak van veiligheid en gezondheid: voedingsbegeleiding bij personen met 

slikproblemen, EHBO, hef- en tiltechnieken, hygiëne, Affolter,… 

- op het vlak van activiteiten: computer (inclusief aanpassingen voor personen met 

een handicap, educatieve programma’s, gebruik van internet,…), creatieve tech-

nieken, sensopathische activiteiten, trainen naar zelfstandigheid, sport voor perso-

nen met een motorische handicap,… 

- op het vlak van het omgaan met de gebruikers en hun familie: omgaan met per-

sonen met een NAH volgens de methode Hooi op je vork (P. Van Belle Kusse), spe-

cifieke communicatiemethodes (bv. SMOG, foto’s), neuropsychologie, omgaan 

met moeilijk gedrag, psychische problemen, communicatie met familie, respectvol-



  

 

le bejegening van personen met een handicap, seksualiteit en relaties, het eman-

cipatorisch methodisch denkkader,… 

- op het vlak van zorgvraagdetectie: ‘de methode van ontdekkend kijken’ van J. 

Heijkoop. 

- op het vlak van ‘werken’ (binnen de werkvorm begeleid werk): de methode sup-

ported employment met daarin een verkenningsfase (intake, cliëntanalyse, jobfin-

ding, jobanalyse), een trainingsfase (proefperiode met evaluatie) en de opvolging 

(nazorg, jaarlijks evaluatiegesprek). 

 

Vanuit het dienstencentrum streven er naar om  bij het aanwenden van de vermelde 

middelen zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen en de noden van de ge-

bruikers. 

 

 
 


