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Goedgekeurd Directieteam 15.03.22 

 

Verwante documenten: 
Toepassing IDO (digitaal) 

OpStapdossier via webapplicatie (digitaal) 

Opnameformulier Dienstencentrum ’t Klavertje  

N:\KLA ONDERSTEUNINGSTEAM EN ADMINISTRATIE\1.STANDAARDFORMULIEREN 

OPNAME EN WIJZIGINGEN\Opnameformulier - Voornaam Achternaam - Jaar - 

Maand.docx 

Berekening kostprijs personeel  

N:\KLA DIRECTIE EN ADMINISTRATIE\PVF en RTH\Berekening kostprijs personeel 

dagcentra 2022.01.docx 

N:\KLA DIRECTIE EN ADMINISTRATIE\PVF en RTH\Berekening kostprijs personeel wonen 

2022.01.docx 

Checklist Wonen  

N:\KLA ONDERSTEUNINGSTEAM\INTAKEDOSSIERS\DOC 

INTAKE\OPNAMECHECKLISTEN\CHECKLISTEN WOONVORMEN 

Checklist dagcentra  

N:\KLA ONDERSTEUNINGSTEAM\INTAKEDOSSIERS\DOC 

INTAKE\OPNAMECHECKLISTEN\CHECKLIST DAGCENTRA.docx 

Checklist @work  

N:\KLA ATWORK\DOSSIERS EN HANDELINGSPLANNING\Kandidaten 

BeWe\Checklist\Checklist.dotx 

Folders www.dienstencentrumklavertje.be  

Verslag evaluatie proefperiode  

N:\KLA ONDERSTEUNINGSTEAM\INTAKEDOSSIERS\DOC INTAKE\Verslag evaluatie 

proefperiode 2022.docx  

 

1. Begeleid werken @work. 
Verantwoordelijk: Team @work. 

 

1.1. Aanmelding 

De aanmelding kan komen via doorverwijzers (intern of extern), of via de kandidaat 

zelf. Alle jobcoaches ontvangen aanmeldingen. De jobcoach die de aanmelding 

ontvangt vult de checklist @work in en zet de kandidaat op de aanmeldingslijst. Ook 

het opnameformulier OpStap wordt ingevuld, door de verantwoordelijke @work. 

De aanmeldingslijst wordt besproken op de teamvergadering, wanneer nodig. 

Indien gewenst, wordt er bekeken wie een kennismakingsgesprek zal gaan doen. 

 

1.2. Kennismaking 

Een kennismaking gebeurt met de kandidaat, eventueel het netwerk, school, 

thuisbegeleiding, … Elke jobcoach kan een kennismakingsgesprek doen. Tijdens dit 

gesprek wordt de checklist overlopen. En wordt er info gegeven over @work adhv 

de folders en over de financiering van begeleid werken (via PVB, RTH of AMA - 

arbeidsmatige activiteiten). De jobcoach vult de checklist verder aan. 

 

2. Dagbesteding en wonen. 
Verantwoordelijk: sociale dienst. 

 

2.1. Aanmelding en kennismaking. 
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Een kandidaat meldt zich aan, via telefoon, e-mail of via een bezoek, op eender 

welke afdeling van Dienstencentrum ‘t Klavertje. Dit kan de persoon zelf zijn, een 

familielid of een doorverwijzer. De aanmelding kan gebeuren op de afdeling zelf of 

via de sociale dienst. 

Degene die de aanmelding ontvangt, noteert contactgegevens en andere 

informatie en geeft de nodige uitleg over de zorg binnen Dienstencentrum ’t 

Klavertje. Indien gewenst kan er een vrijblijvend kennismakingsbezoek gebeuren op 

de afdeling, begeleid door de verantwoordelijke of een collega. 

Wanneer er interesse blijkt te zijn voor een eventuele opname binnen 

Dienstencentrum ’t Klavertje, wordt alleszins de sociale dienst betrokken. De 

verzamelde informatie wordt doorgegeven aan de sociale dienst. 

De sociale dienst neemt contact op met de kandidaat en vraagt verdere gegevens. 

Er wordt een OpStapdossier aangemaakt (zie webapplicatie van OpStap van vzw 

Stijn). De sociale dienst schat in of dit een mogelijke kandidaat is voor ’t Klavertje. 

Indien niet, wordt er doorverwezen naar de collega’s binnen vzw Stijn, via OpStap. 

Indien wel, worden er verdere stappen ondernomen. 

 

Bij een vraag naar dagbesteding, worden de verschillende mogelijkheden 

besproken. Vooraf kan er een bezoek of proefdag worden gedaan in de 

verschillende dagcentra. De sociale dienst is hierbij betrokken. Daarna maakt de 

kandidaat een keuze: naar welk dagcentrum wil hij graag gaan, aan welke 

frequentie?  

Bij een vraag naar wonen, wordt er een kennismakingsbezoek georganiseerd in één 

of meerdere woonvormen van ’t Klavertje. Hierbij zijn de sociale dienst en de 

verantwoordelijke van de woonvorm betrokken. 

 

2.2. Onderzoek en bespreking. 

 

Er wordt gekeken of de kandidaat een budget heeft voor de gevraagde zorg. 

Als de persoon een zorgvraag heeft die kan worden ingevuld via RTH (Rechtstreeks 

Toegankelijke Hulp), kan de opnameprocedure verder lopen, binnen de 

toegekende middelen voor RTH in ’t Klavertje. 

Als de persoon een Persoonsvolgend Budget of een budget via een 

verzekeringsdossier heeft, kan er verder worden onderhandeld. 

Als de persoon nog geen budget heeft aangevraagd, helpt de sociale dienst hem 

of haar op weg bij het aanvragen van een Persoonsvolgend Budget. Hiervoor wordt 

beroep gedaan op andere instanties (bv. mutualiteiten). 

 

Als de persoon een budget heeft, wordt er een kostprijsberekening gemaakt van de 

gevraagde zorg binnen ’t Klavertje. Deze wordt als offerte bezorgd aan de 

kandidaat. 

Bij het opstellen van de kostprijsberekening wordt rekening gehouden met de 

zorgzwaarte (B- en P-waarden vanuit het VAPH) en de vraag van de kandidaat 

(aantal dagen en nachten aanwezigheid, vervoer,…). Hierover wordt verder 

onderhandeld tussen de kandidaat en Dienstencentrum ’t Klavertje (sociale dienst in 

overleg met de directeur). 

Zie document Berekening kostprijs personeel. 

 

Bij een vraag naar dagbesteding worden de verantwoordelijke(n) van de betrokken 

afdeling(en) en  het begeleidend team gehoord. De sociale dienst bezorgt de 
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nodige informatie aan het begeleidend team. Zij gaan al dan niet akkoord met een 

concrete opname en bekijken de voorwaarden hiervoor. 

 

Bij een vraag naar wonen gaat de sociale dienst (indien relevant) na of de 

kandidaat voldoet aan de voorwaarden van de sociale bouwmaatschappij en/of 

sociale verhuurmaatschappij. Ook de inhoud van de gevraagde/nodige zorg wordt 

verder onderzocht.  

Wanneer er een studio/appartement beschikbaar is, wordt de vraag bekeken door 

het opnameteam (sociale dienst, verantwoordelijke woonvorm, directeur, 

pedagoog). Het begeleidend team van de woonvorm wordt gehoord, mogelijke 

bedenkingen en vragen worden in kaart gebracht. Het team heeft een adviserende 

stem in de beslissing voor al dan niet een opname. De eindbeslissing ligt bij de 

directie. 

 

2.3. Ondertekening IDO 

 

Wanneer er een akkoord wordt bereikt, wordt er een Individuele 

DienstverleningsOvereenkomst (IDO) afgesloten en ondertekend. 

 

De sociale dienst vult het OpStapdossier aan. De vraag wordt afgesloten met de 

nodige argumentatie. 

In het geval dat het gaat om ondersteuning via voucher (PVB) vult de sociale dienst 

de GIR (geïntegreerde registratietool) van het VAPH in, vóór de effectieve opname. 

De sociale dienst maakt de IDO definitief in de toepassing van vzw Stijn en slaat een 

ondertekend en ingescand exemplaar op onder N:\KLA ONDERSTEUNINGSTEAM EN 

ADMINISTRATIE en onder de dossiermap van de cliënt. 

De sociale dienst vult het Opnameformulier Dienstencentrum ’t Klavertje in en 

bezorgt dit aan de administratie van ’t Klavertje. 

 

In het geval van dagbesteding, start de kandidaat voor een proefperiode van drie 

maanden. 

 

In het geval van wonen worden er verdere praktische afspraken gemaakt. 

(zie Checklist wonen). 

De sociale dienst biedt ondersteuning waar nodig, bv. voor het aanvragen van 

internetaansluiting, dienstencheques,… en overlegt met het begeleidend team. 

De sociale dienst bezorgt de nodige informatie aan het team van de woonvorm. Op 

een teamvergadering wordt de kandidaat voorgesteld. 

De kandidaat kan zijn intrek nemen in de studio en start met een proefperiode van 

drie maanden. 

 

2.4. Proefperiode en evaluatie van de opname. 

 

Nadat de kandidaat drie maanden in de woonvorm/het dagcentrum verblijft, wordt 

er een evaluatiegesprek georganiseerd door de sociale dienst. Zie Verslag evaluatie 

proefperiode. 

Hierbij zijn de kandidaat en (indien gewenst) het netwerk aanwezig, een 

vertegenwoordiging vanuit de afdeling en eventueel een zorgconsulent. Wanneer 

alle partijen bij de evaluatie vinden dat de opname in de woonvorm/dagcentrum 

kan worden verder gezet, wordt de opname definitief. 
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2.5. Niet-beantwoorde vragen. 

 

Binnen OpStap van vzw Stijn worden niet of moeilijk te beantwoorden vragen 

regelmatig besproken, met de bedoeling om een antwoord te vinden. 

Ook de sociale dienst van ’t Klavertje zoekt mee naar oplossingen, wanneer die niet 

binnen ’t Klavertje geboden kunnen worden. Er wordt verwezen naar de websites 

www.ikzoekzorg.be en www.zorgwijs.be 

 

 

Registraties 

 

Registratie wie waar bewaartermijn 

Individuele 

DienstverleningsOvereenkomst 

waaronder A3 Handelingsplan 

(ondertekend en ingescand) 

 

Sociale Dienst 

/ team @work 

N:\KLA 

ONDERSTEUNINGSTE

AM EN 

ADMINISTRATIE/cliënt 

En dossiermap cliënt 

30 jaar na einde 

overeenkomst 

Checklist bij opname (ingevuld) Sociale dienst N:\KLA 

ONDERSTEUNINGSTE

AM EN 

ADMINISTRATIE/cliënt 

Tot einde 

dienstverlening 

Opnameformulier administratie Sociale dienst N:\KLA 

ONDERSTEUNINGSTE

AM EN 

ADMINISTRATIE/cliënt 

Tot einde 

dienstverlening 

Plaatsbeschrijving (indien 

relevant) 

Administratie N:\KLA 

ONDERSTEUNINGSTE

AM EN 

ADMINISTRATIE/cliënt 

Tot einde 

dienstverlening 

Verslagen directieteams Directeur N:\KLA 

DIRECTIE\VERGADER

INGEN\DIRECTIE 

5 jaar 

Verslagen teamvergaderingen Verantwoorde

lijken 

N-schijf 5 jaar 

Checklist bij aanmelding Team @work N:\KLA 

ATWORK\DOSSIERS 

EN 

HANDELINGSPLANNI

NG\Kandidaten 

BeWe 

Tot einde 

dienstverlening 

Aanmeldingslijst @work Team @work  N:\KLA 

ATWORK\DOSSIERS 

EN 

HANDELINGSPLANNI

NG\Kandidaten 

BeWe\Aanmeldinge

n.xlsx 
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