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Goedgekeurd Directieteam : 01.10.14 

 

 

Deze procedure is geldig voor alle zorgvormen die worden aangeboden door 

dienstencentrum ’t Klavertje (wonen, dagcentrum, begeleid werk). 

 

Verwante documenten en hulpmiddelen 

N/gebruikers/intake/procedure en documenten intake 

 

Document met vermelding van relevante opnamecriteria 

Intakeformulier OpStap 

Intakefiche (korte voorstelling ifv. keuze uit verschillende  kandidaten) 

Voorstelling nieuwe gebruiker (voor op teams) 

Document voor de bewonersadministratie “opnameformulier”  

Checklist nieuwe gebruiker  

Document plaatsbeschrijving 

Evaluatie proefperiode richtvragen 

 

Wie is verantwoordelijk voor deze procedure? 

 

De maatschappelijk assistent is verantwoordelijk voor de intake en is contactpersoon 

voor de Centrale Registratie Zorgvragen, voor heel het Dienstencentrum. 

 

  



 

 

 

 

4.F.1 DE INTAKE  
 

 
Schematische voorstelling intakeprocedure. 

 

 

aanmelding: criteria? 

 

 

 

nee   ja: onderzoek   contactpersoon? 

stop       aanvraag VAPH/PTB/PVC 

       registratie CRZ 

 

 

 

nee door gebruiker  ja door gebruiker 

OF    EN 

nee door voorziening  ja door voorziening 

stop 

 

 

 

 binnen klassieke erkenning via persoonsvolgend budget (PAB, PVC, 

verzekering) of RTH 

 

     

 

geen open plaats open plaats 

opvolging via CRZ opname via regels zorgregie 

 

       kostprijsberekening / raming RTH 

       bespreking op directie 

        

 

 

 

 

  

  geen (fysieke) plaats      wel 

(fysieke) plaats 

  zoeken naar plaats   

 

 

 

 

 

gebruiker akkoord       gebruiker niet akkoord 

opname        stop 
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Beschrijving intakeprocedure. 

De intakeprocedure voor begeleid werk is gelijklopend aan de algemene 

intakeprocedure. De coördinatie gebeurt dan niet door de maatschappelijk 

assistent, maar door het team @work dat maandelijks samenkomt. De jobcoaches 

hebben hier een centrale rol in. 

 

Aanmelding 

 

Een persoon kan worden aangemeld via telefonisch contact, via een bezoek of via 

een doorverwijzer. Tijdens de aanmelding wordt er een korte bevraging gedaan. Er 

wordt nagegaan of de persoon in aanmerking kan komen voor een opname (zie 

‘document met vermelding van relevante opnamecriteria’). Informatie die op dat 

moment verzameld wordt, wordt doorgegeven aan de maatschappelijk assistent. 

De verantwoordelijke of maatschappelijk assistent geeft relevante informatie over 

de voorziening en over de opnameprocedure. De folders van de voorziening 

worden bezorgd, als de persoon dit wenst. Wanneer de gebruiker of familie het 

wenst kan er een vrijblijvend kennismakingsbezoek worden georganiseerd. 

Een aanmelding kan eveneens gebeuren van de ene afdeling naar de andere 

afdeling (bv. een vraag naar dagbesteding vanuit een bewoner van de woonvorm, 

een vraag naar wonen vanuit een gebruiker van het dagcentrum, een vraag naar 

een ander dagcentrum,…). 

Indien de persoon niet beantwoordt aan de relevante opnamecriteria van 

Dienstencentrum ‘t Klavertje, wordt er op dat moment doorverwezen. Er wordt dan, 

indien gewenst, gezocht naar alternatieven (zie verder). 

 

Onderzoek. 

 

Indien de persoon wel in aanmerking kan komen voor een opname, wordt er 

verdere informatie ingewonnen. Er wordt een kennismakingsbezoek/ intakegesprek 

gepland aan de dagcentra of de woonvormen, met de kandidaat-gebruiker en 

relevante betrokkenen. Eventueel kan er ook een huisbezoek worden gedaan.  

Via het onderzoek wordt nagegaan wat de inhoudelijke zorgvraag is van de 

kandidaat, of de juiste PEC-beslissing er is, of de persoon een persoonsvolgend 

budget heeft (PAB, PVC, verzekering,…), of de persoon een contactpersoon heeft 

voor de CRZ enz. Indien nodig worden er aanvragen ingediend. 

Aan de hand van het intakeformulier wordt relevante informatie gevraagd en 

gegeven. (zie ‘Intakeformulier’). Bij een ‘interne aanmelding’ kan de informatie 

worden doorgegeven aan de nieuwe afdeling, als de gebruiker daarmee akkoord 

gaat. 

Er wordt samen bekeken of het aanbod en de dienstverlening passend is voor 

diegene die de opname wenst. Hierbij wordt er rekening gehouden met de vragen, 

wensen, mogelijkheden en beperkingen van de kandidaat-gebruiker. 

 

Wanneer de persoon of zijn/haar familie niet kiest voor een opname binnen 

Dienstencentrum ’t Klavertje, stopt de intakeprocedure. Er wordt dan, indien 

gewenst, gezocht naar alternatieven (zie verder). 

Indien niet duidelijk is of een persoon in aanmerking komt voor een opname, om 

minder duidelijke redenen dan vermeld in de relevante opnamecriteria (zie 

document met vermelding van de relevante opnamecriteria), wordt de situatie 

besproken binnen het directieteam. De maatschappelijk assistent geeft de nodige 

informatie op het directieteam. Het directieteam neemt een beslissing en motiveert 
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deze. Verslag hiervan wordt gedaan in het verslag van de directievergadering. Er 

mag geenszins iemand geweigerd worden omwille van ideologie, filosofie, 

godsdienst, etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale 

achtergrond of financieel onvermogen. 

De maatschappelijk assistent geeft de beslissing en de motivatie door aan de 

persoon en zijn/haar familie. Er wordt, indien gewenst, gezocht naar alternatieven 

(zie verder). 

 

Binnen klassieke erkenning. 

 

Wanneer de persoon in aanmerking komt voor een opname, maar er is geen open 

plaats binnen het dienstencentrum, wordt er doorverwezen naar de Centrale 

Registratie Zorgvragen. Als de persoon al geregistreerd staat op de CRZ, wordt het 

antwoord meegedeeld aan de desbetreffende contactpersoon. Indien de persoon 

nog niet geregistreerd is op de CRZ, neemt de maatschappelijk assistent de rol op 

van contactpersoon.  

De maatschappelijk assistent is contactpersoon bij de CRZ voor alle kandidaat-

gebruikers van Dienstencentrum ’t Klavertje. Hij/zij geeft de nodige gegevens door 

aan de CRZ en staat ervoor in dat de kandidaat-gebruiker wordt geregistreerd op 

de CRZ. De maatschappelijk assistent volgt hierbij de richtlijnen van de zorgregie. 

 

In het geval van een open plaats binnen Dienstencentrum ’t Klavertje, meldt de 

maatschappelijk assistent deze plaats aan de CRZ. Via de webapplicatie van de 

zorgregie worden andere contactpersonen verwittigd en hebben zij de kans om 

kandidaat-gebruikers voor te dragen. Binnen het directieteam worden – in 

aanwezigheid van de maatschappelijk assistent – de mogelijke kandidaten 

besproken, en er wordt een standpunt ingenomen over wie de meest geschikte 

kandidaat is voor opname (zie ‘intakefiche’). Hierbij worden de richtlijnen van de 

zorgregie in acht genomen. Daarnaast wordt er gekeken naar de regio, de tijd dat 

men geregistreerd staat op de CRZ, de ernst van de situatie,… Het ‘gekend zijn’ 

binnen de voorziening geeft niet sowieso recht op voorrang tegenover externen, 

maar kan bij een gelijkaardige inschatting van de situatie wel de reden zijn om 

voorrang te krijgen tot opname. 

De keuze van het directieteam en de motivering hiervoor worden opgenomen in het 

verslag van het directieteam.  

De maatschappelijk assistent deelt de beslissing mee aan de betrokken kandidaten 

en eventuele contactpersonen. 

 

Via persoonsvolgend budget (PAB, PVC, verzekering, zelf betalend) of via RTH. 

 

Wanneer een persoon zich kandidaat stelt om met een persoonsvolgend budget 

naar ’t Klavertje te komen, wordt er een kostprijsberekening gemaakt. Dit is een 

raming van de zorg die de persoon nodig heeft en de kost die deze zorg met zich 

meebrengt. Er wordt gekeken of het persoonsvolgend budget voldoende is om de 

kostprijs van de gevraagde zorg te dekken. Er wordt onderhandeld met de 

kandidaat over de dienstverlening die hij/zij wenst. 

Wanneer de persoon voldoende middelen heeft om de kost van de zorg te dragen, 

wordt er verder onderhandeld met de kandidaat en zijn/haar familie. De vraag 

wordt bekeken op directie. 

Wanneer een persoon via RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp) naar ’t Klavertje wil 

komen, wordt geraamd hoeveel begeleidingen/dagdelen deze persoon nodig 
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heeft, hoeveel begeleidingen hij/zij ter beschikking heeft en hoeveel punten er nog 

beschikbaar zijn binnen vzw Stijn. 

 

Als er fysieke plaats is om de kandidaat via een persoonsvolgend budget op te 

nemen binnen ’t Klavertje, en de kandidaat gaat akkoord met de voorwaarden van 

de kostprijsberekening, volgt er een opname. 

Als er op dat moment geen fysieke plaats ter beschikking is, zal hier naar worden 

gezocht. Dit gebeurt door het directieteam. Wanneer er geen fysieke plaats wordt 

gevonden, of de kandidaat-gebruiker gaat niet akkoord, stopt de intakeprocedure. 

Er kan worden gezocht naar alternatieven (zie verder). 

 

 

De eigenlijke opname. 

 

Bij de eigenlijke opname zijn heel wat mensen betrokken. De maatschappelijk 

assistente coördineert dit en volgt op. 

Wanneer het een opname voor wonen betreft, worden er praktische afspraken 

gemaakt rond de studio. Er gebeurt een plaatsbeschrijving van de studio en de 

praktische afspraken (sleutel, meterstanden,…) worden op papier gezet (zie 

document plaatsbeschrijving). Voordat de gebruiker de sleutel van de studio krijgt, 

wordt dit document ondertekend. Dit wordt gedaan door de logistiek 

verantwoordelijke. 

 

Wanneer het een opname voor wonen betreft, via een persoonsvolgend budget, 

moet er een woonovereenkomst worden opgesteld. Hiervoor is de directeur 

verantwoordelijk. De woonovereenkomst wordt ondertekend op het moment van 

overhandiging van de sleutel. 

 

Bij een opname via persoonsvolgend budget, wordt er op basis van de 

kostprijsberekening een Individuele Dienstverleningsovereenkomst opgesteld. Hierin 

wordt bepaald welke dienstverlening de persoon krijgt voor zijn/haar budget. Het 

Protocol voor Verblijf, Behandeling of Begeleiding zit vervat in de 

dienstverleningsovereenkomst. De directeur is hiervoor verantwoordelijk. Daarnaast 

wordt het Charter Collectieve Rechten en Plichten besproken en ondertekend. 

Bij de opname binnen erkenning worden het Charter Collectieve Rechten en 

Plichten en het Protocol van Verblijf, Behandeling of Begeleiding besproken en 

ondertekend. 

 

De maatschappelijk assistent geeft de nodige informatie aan de nieuwe gebruiker 

(zie checklist nieuwe gebruiker), en verzamelt de nodige gegevens voor de 

bewonersadministratie (zie document voor de bewonersadministratie). 

De verdere afspraken in verband met de opname worden overlopen en genoteerd 

in het logboek en/of het intakeformulier.  

Bij een opname van een gebruiker uit een andere afdeling, wordt gebruik gemaakt 

van de expertise die er al bestaat rond deze gebruiker, binnen de andere afdeling. 

De nodige informatie wordt – mits akkoord van de gebruiker – doorgegeven aan de 

nieuwe afdeling. Verder kunnen er concrete samenwerkingsafspraken worden 

gemaakt (bv. uitleg op een teamoverleg, de overgang mee begeleiden, …). Er is 

aandacht voor een kennnismakingsbezoek. 

 

Proefperiode. 
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De kandidaat-gebruiker start met een proefperiode van drie maanden. Tegen het 

einde van deze proefperiode wordt er een overleg georganiseerd met de gebruiker 

en zijn/haar familie, door de maatschappelijk assistent, de zorgconsulent en een 

vertegenwoordiging uit het team (zie document ‘Evaluatie proefperiode 

richtvragen). Hier wordt al dan niet gekozen voor een definitieve opname. Wanneer 

het team om een of andere reden niet wil overgaan tot opname, en de gebruiker 

dat wel wil, wordt de vraag doorgestuurd naar het directieteam. Het directieteam 

neemt in dat geval de beslissing. 

Bij een opname van een gebruiker van een andere afdeling, wordt het begeleidend 

team van de andere afdeling mee op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 

 

Het zoeken naar alternatieven. 
 

 Wanneer er niet kan worden overgegaan tot opname, neemt de voorziening het 

initiatief om – indien de kandidaat gebruiker dit wenst – op zoek te gaan naar 

alternatieven. 

 De maatschappelijk assistent gaat op zoek naar concrete alternatieven voor de 

kandidaat gebruiker. Hierbij maakt hij gebruik van de website vzw Stijn, de sociale 

kaart, de Centrale Registratie Zorgvragen, folders van voorzieningen, 

ziekenhuizen, revalidatiecentra, eigen kennis van de voorzieningen. In functie 

van de concrete zorgvraag wordt het meest passende alternatief gezocht. 

 ’t Klavertje maakt deel uit van de dienst OpStap binnen vzw Stijn. Hier wordt 

actief gezocht voor kandidaten die nog geen antwoord hebben gekregen op 

hun zorgvraag. 

 De maatschappelijk assistent geeft de nodige en specifieke informatie (adres, 

telefoonnummer, contactpersoon) betreffende de alternatieve hulpvorm(en) 

door aan de kandidaat-gebruiker. Op vraag van de kandidaat-gebruiker neemt 

de maatschappelijk assistent contact op met de alternatieve dienstverlening. 

 De relevante informatie betreffende de kandidaat gebruiker wordt – mits 

akkoord van de kandidaat-gebruiker en/of zijn familie – doorgegeven aan de 

alternatieve dienstverleningsvorm. 
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Registraties 

 

Registratie wie indexering bewaartermi

jn 

Intakeformulier van niet-

weerhouden kandidaten 

Maatschappe

lijk assistent 

N/gebruikers/intake/inta

kedossiers  

Min. 5 jaar na 

onderzoek tot 

opname 

Intakeformulier van 

weerhouden kandidaten 

 

Maatschappe

lijk assistent  

N/gebruikers/handelings

planning/dossiers en 

handelingsplannen/(afd

eling)/(naam 

gebruiker)/intake  

Min. 5 jaar na 

het einde van 

de opname.  

Charter Collectieve Rechten en 

Plichten 

Verantwoorde

lijke/ 

Maatschappe

lijk assistent 

N/gebruikers/handelings

planning/dossiers en 

handelingsplannen/(afd

eling)/(naam 

gebruiker)/intake 

Min. 5 jaar na 

het einde van 

de opname 

Protocol van Verblijf, 

Behandeling of Begeleiding  

Verantwoorde

lijke/ 

Maatschappe

lijk assistent  

N/gebruikers/handelings

planning/dossiers en 

handelingsplannen/(afd

eling)/(naam 

gebruiker)/intake 

Min. 5 jaar na 

het einde van 

de opname. 

Checklist nieuwe gebruiker 

(ingevuld) 

Directeur/ 

Maatschappe

lijk assistent 

N/gebruikers/handelings

planning/dossiers en 

handelingsplannen/(afd

eling)/(naam 

gebruiker)/intake 

 

Woonovereenkomst  

Individuele 

Dienstverleningsovereenkomst 

Huurwaarborg 

Plaatsbeschrijving 

Directeur Map 

woonovereenkomsten,  

alfabetisch 

Min. 5 jaar na 

het einde van 

de opname. 

Verslag evaluatie proefperiode Maatschappe

lijk assistent 

N/gebruikers/handelings

planning/dossiers en 

handelingsplannen/(afd

eling)/(naam 

gebruiker)/intake 

min. 5 jaar na 

het einde van 

de opname 

Verslagen directieteams Directeur N/personeel/vergaderin

gen/vergaderingen ‘t 

Klavertje 

 

Verslagen teamvergaderingen Verantwoorde

lijken 

N/personeel/vergaderin

gen/vergaderingen ‘t 

Klavertje 

 

 


