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Inleiding 

 
 
Deze tekst is in 2012 opgesteld en aangepast in 2014 en 2015. De tekst wordt verspreid bij 
de cliënten van de thuisbegeleidingsdienst in opdracht van het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap. De officiële naam van dit document is ‘charter collectieve 
rechten en plichten’. Wij verkiezen de gewone term ‘basisnota voor mensen in 
thuisbegeleiding’. 
 
De tekst bevat een beschrijving van de werking van de dienst en van de relatie tussen de cliënt 
en de dienst. Daarvoor zijn een aantal documenten en nota’s met informatie en afspraken 
samengevoegd, die vroeger afzonderlijk werden verspreid of die in het kwaliteitshandboek van 
Centrum Ganspoel terug te vinden waren. 
 
Alle cliënten van thuisbegeleiding ontvangen deze basisnota bij de start van de begeleiding 
vanaf 01/10/2012.  
Als cliënten de begeleidingsovereenkomst (officiële term ‘protocol van begeleiding‘- 
toelichting zie verder) ondertekenen, bevestigen ze daarmee dat ze de basisnota ontvangen 
hebben en akkoord gaan met de inhoud. Op vraag van de inspectie (november 2014) laten wij 
de ouders de volledige basisnota ondertekenen voor ontvangst en akkoord.  
Voorlopig bestaat er enkel een Nederlandstalige versie van deze basisnota. 
 
Wijzigingen in de nota zullen systematisch meegedeeld worden aan de cliënten. Cliënten 
kunnen overigens zelf ook voorstellen voor wijziging doen: rechtstreeks aan het hoofd van de 
dienst of via de betrokken medewerker.  
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Thuisbegeleiding Ganspoel  
 
 
Thuisbegeleiding Ganspoel maakt deel uit van Centrum Ganspoel vzw, gevestigd in Ganspoel 
2, 3040 Huldenberg.  
De thuisbegeleidingsdienst is voor onbepaalde tijd erkend door het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (verder afgekort VAPH). 
 
De doelgroep zijn kinderen en volwassenen met een visuele beperking. 
 
Deze nota heeft betrekking op de thuisbegeleiding van kinderen en jongeren met een visuele 
beperking, die wonen in de regio Vlaams-Brabant, Brussel, Antwerpen, Limburg en een deel 
van Oost-Vlaanderen. 
 
Voor de begeleiding van volwassen cliënten geldt een andere basisnota. 

 
 
 
 

1. Opdracht van de thuisbegeleidingsdienst  
 

De opdracht van de thuisbegeleidingsdienst is ingeschreven in de algemene opdracht van 
Centrum Ganspoel: gespecialiseerde, deskundige en vraaggestuurde ondersteuning 
bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen met visuele beperkingen.  

 

De thuisbegeleidingsdienst deelt met het centrum de missie, de visie en de waarden die 
vooropstaan bij het realiseren van de algemene opdracht. We verwijzen daarvoor naar het 
kwaliteitshandboek dat kan opgevraagd worden op het onthaal van Centrum Ganspoel. 

 

De eigenheid van de opdracht van thuisbegeleiding heeft veel te maken met het werken in 
en met het gezin van de cliënt en met de directe omgeving. Het gaat om mobiele en 
ambulante begeleiding. Mobiel betekent: de begeleidster verplaatst zich naar het gezin. 
Ambulant betekent: ouders en kind verplaatsen zich naar de dienst of een andere plaats, 
waar de begeleiding plaatsvindt. 

 

 

Bij al de beschreven  begeleidingsvormen wordt  respect gegarandeerd voor de ideologische, 
godsdienstige of filosofische overtuiging van de cliënt, zijn vrijheid en privacy, zijn veiligheid en 
gezondheid, voor zover de werking van de dienst en de integriteit van begeleiders en andere 
cliënten niet in het gedrang komen.   

 

In een toegevoegde nota wordt uitgelegd hoe wij aan de opvoedingsverantwoordelijken en aan 
minderjarige cliënten informatie geven over hun rechten in jeugdhulp.  
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1.1 Vroegbegeleiding: thuisbegeleiding in gezinnen met jonge  
kinderen  

 

Gezinnen in vroegbegeleiding hebben vaak een algemene nood aan pedagogische en 
emotionele ondersteuning.  

Als de diagnose van de visuele of meervoudige beperkingen al duidelijk is, brengt deze vaak 
een grote ontreddering teweeg. Als de diagnose onduidelijk blijft, kan er grote onzekerheid 
ontstaan. 

Vroegbegeleiding betekent dat er samen met ouders gezocht wordt naar wegen om 
ontwikkeling voor dit kind mogelijk te maken. Ouders krijgen hulp om de ‘beste’ ouders te zijn 
voor dit kind, zonder superouders of therapeuten te moeten worden. Het betekent dat de hoop 
gedeeld wordt dat ontwikkeling mogelijk zal zijn, ook al beseffen we dat er blijvende 
beperkingen zijn.  

Bij de begeleiding van de jonge kinderen hanteren we een heel brede visie op ontwikkeling. Die 
omvat de ontwikkeling van de vroege hechting, de cognitieve ontwikkeling, de motorische 
ontwikkeling, de ontwikkeling van communicatie, de ontwikkeling van autonomie, de opbouw 
van een ‘zelfbeeld’, enz.  

Bij al deze ontwikkelingen kunnen de visuele beperkingen een rol van betekenis spelen en voor 
al deze domeinen zoeken we hoe er met de visuele beperkingen kan rekening gehouden 
worden in de omgang en de opvoeding. Dat vroegbegeleiding veel meer is dan visuele 
stimulatie, wordt hiermee wel duidelijk.  

Ouders krijgen van de thuisbegeleider steun om in de interactie met hun kind op hun eigen 
manier hun belangrijke rol op te nemen in de ontwikkeling. Daarnaast krijgen ze steun voor 
zichzelf. Want een kind met een beperking kan een grote impact hebben op de persoon van de 
ouder en op de ouders als partners, die samen betrokken zijn bij de opvoeding.  

In de loop van de eerste jaren vinden gezinnen met een jong kind met visuele of visueel-
meervoudige beperkingen vaak een evenwicht. Toch is dat evenwicht kwetsbaar en zeer 
gevoelig voor (uitspraken over) de evolutie van een kind, problemen in de gezinsinteracties, 
tekort aan steun in het netwerk, vragen over de toekomst, materiële problemen, enz.  
 
Uit de doelen van de handelingsplannen in vroegbegeleiding blijkt verder de aandacht die we in 
thuisbegeleiding hebben voor broers en zussen, grootouders en het zo belangrijke netwerk dat 
elke ouder nodig heeft bij het werk dat ‘opvoeden’ heet. 
 
De start van het kind in gewoon of speciaal onderwijs of de start van niet-schoolse opvang is 
een zeer belangrijk moment. Dit moment wordt lang tevoren besproken in de gezinnen en 
intensief mee voorbereid. Hierbij gaat het over in vertrouwen loslaten van je kind, om anderen te 
laten delen in opvoeding en zorg, en het gaat over de actieve rol die je in deze evolutie als 
ouder kan spelen.  
 
Doorheen de periode van vroegbegeleiding is ook de samenwerking met artsen en therapeuten 
een belangrijke opdracht. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 

1.2 Thuisbegeleiding in gezinnen met kinderen en jongeren 6-18 jaar 

 
Thuisbegeleiding biedt ondersteuning bij de opvoeding van kinderen en jongeren met visuele 
of met visueel-meervoudige beperkingen. Hierbij richten wij ons tot het kind of de jongere, 
het gezin en de brede context van het gezin.  
 
Wij helpen de ouders om hun rol als ouders van een kind met een handicap ten volle op te 
nemen. We helpen hen om inzichten, vaardigheden en attitudes te verwerven in verband met 
de visuele of visueel-meervoudige beperkingen van hun kind. We staan stil bij de betekenis 
ervan voor leren, ontwikkeling en welbevinden. We geven opvoedingsadvies. Daarnaast 
bieden we ouderbegeleiding aan. We besteden aandacht aan wat het voor hen zelf 
betekent om ouder te zijn van een kind met een handicap.  
 
Thuisbegeleiding richt zich ook naar broers en zussen en naar de familie. Zij nemen vaak 
ook de zorg op rond het kind of de jongere met een handicap. We helpen om elkaars inzet te 
zien. We nemen de bredere omgeving mee in het goed zorg dragen voor het kind of de 
jongere met een handicap. Het ‘anders-zijn’ van het kind of de jongere maakt vaak dat ook 
het gezin als ‘anders’ gezien wordt.   
 
De thuisbegeleiding heeft aandacht voor de invloed van de visuele of visueel-meervoudige 
beperkingen op ontwikkeling en leren van het kind of de jongere.  

Als kind en jongere je eigen beperkingen beter leren begrijpen, leren omgaan met je 
beperkingen, in je thuisomgeving maar ook – meer en meer – in de buitenwereld. Veel heeft te 
maken met de beleving van afhankelijkheid en autonomie, identiteitsvorming, sociale 
ontwikkeling, de ontwikkeling van sociale vaardigheden en het verwerven van praktische 
vaardigheden in verband met mobiliteit en het leren gebruiken van hulpmiddelen.  

 

Maar ook het gezinsfunctioneren kan centraal staan. Bij het opgroeien van een kind met een 
handicap is heel het gezin betrokken. Wij willen gezinnen, waar een kind met een visuele 
beperking opgroeit, helpen om een emotioneel evenwicht te handhaven, aan elk gezinslid 
ontplooiingskansen te bieden, zorg te besteden aan de balans van geven en ontvangen, een 
open communicatie te onderhouden over de visuele beperkingen en alles dat daarmee te 
maken heeft…  

Ouders willen we helpen om in samenspraak met elkaar en met het kind/de jongere hun 
‘opvoedingswerk’ doorheen de leeftijds- en ontwikkelingsfasen af te stemmen op dit kind/deze 
jongere met visuele beperkingen.  

Die afstemming is nodig bij het bieden van gepaste zorg en veiligheid, bij het overbrengen van 
verwachtingen (o.a. op het vlak van zelfstandigheid en zelfzorg) en bij het stellen van grenzen.  

Hoe houd je als ouder zicht op je kind? Hoe slaag je erin om de grote lijn mogelijk te maken: 
van meer naar minder zorg, van zeer grote nabijheid naar betrokkenheid-met-de-nodige-afstand 
en verder naar een leven waarin je kind zo zelfstandig mogelijk is?  

En hoe geef je als ouder ook in je eigen leven altijd opnieuw een plaats aan de handicap van je 
kind en betekenis aan je eigen ouder-zijn van dit kind met een handicap?  

Individuele begeleiding, werken met ouders in het gezin en groepsactiviteiten met ouders 
en/of kinderen en jongeren zijn complementair in thuisbegeleiding. Ook de samenwerking 

met andere professionelen is belangrijk. Daartoe behoren voor alle leeftijdsgroepen o.a. de 
leerkrachten van het gewoon en het buitengewoon onderwijs, maar ook medewerkers 
van andere voorzieningen uit de welzijnszorg en de jeugdhulpverlening, 
privétherapeuten en artsen. Met al deze professionelen hebben thuisbegeleiders 
bijzondere relaties met eigen kenmerken, met gedeelde maar ook verschillende 
verantwoordelijkheden en met eigen regels voor het delen van informatie over de cliënt 
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en het ondersteuningsproces 

1.3 Thuisbegeleiding en de school 
 
Thuisbegeleiding en ondersteuning in de gewone school 
 
Thuisbegeleiders zijn vanuit hun kernopdracht vaak betrokken bij de keuze van de 
kleuterschool, het opstarten van GON-begeleiding en de verdere opvolging van kinderen die 
naar de basisschool gaan, waar GON-begeleiding de eerst aangewezen vorm van 
ondersteuning is. 
 
 
Thuisbegeleiding en ondersteuning in de school voor buitengewoon onderwijs  
 
Voor schoolgaande kinderen, die naar een school voor buitengewoon onderwijs gaan,  is 
er vaak een vraag naar ondersteuning, zowel in de kleuterschool als in de lagere school en 
het BUSO.  
 
Door de keuze van een BO-school (externaat) in de nabije omgeving kunnen kinderen en 
jongeren met meervoudige beperkingen dicht bij huis naar school, wat de sociale integratie ten 
goede komt en ouders toelaat om zelf de verantwoordelijkheid voor de opvoeding volledig in 
handen te houden. 
Maar in de scholen voor buitengewoon onderwijs buiten type 6 bestaat weinig specifieke 
ondersteuning die rekening houdt met de visuele beperkingen.  
Thuisbegeleiding heeft een rol bij de informatieoverdracht over kinderen met visuele 
beperkingen, die starten in het buitengewoon onderwijs. Voor een aantal kinderen gaat de 
thuisbegeleider ook daarna nog geregeld naar de school om te observeren, op te volgen en 
advies te geven, vooral bij de overgang naar een nieuwe leerkracht of bij verandering van 
school of onderwijsniveau. Leerkrachten van scholen voor buitengewoon onderwijs nemen deel 
aan vormingen die Over-Zien aanbiedt.  
Tuisbegeleidingsdiensten (Vicky Va 

 

1.4 Thuisbegeleiding in samenwerkingsverband  
 
Samenwerking met andere thuisbegeleidingsdiensten van het VAPH is geïntegreerd in 
de gewone werking.  
  

We bouwen de samenwerking uit via gezamenlijke huisbezoeken en via intervisiedagen 
met een vaste groep deelnemers uit de betreffende diensten.  

 

Om de deskundigheid op het domein van visuele beperkingen te delen, nodigen we de 
teams van de deelnemende diensten ieder jaar uit voor de thematische instapcursussen 
die in Centrum Ganspoel worden gegeven en waaraan begeleiders van onze dienst 
meewerken. 

 
 

1.5 Groepsactiviteiten  
 
Groepsactiviteiten zijn een belangrijke hefboom geworden om de begeleidingsdoelen te 
realiseren op vlak van sociaal-emotioneel welbevinden, ontwikkeling van sociale contacten 
en sociale competenties van kinderen en jongeren.  
 
Andere groepsactiviteiten worden georganiseerd voor ouders en grootouders en voor 
andere personen die betrokken zijn bij de begeleiding.  
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2. Begeleidingsovereenkomst thuisbegeleiding 
(opm. de officiële term voor dit document is het protocol van begeleiding) 

 
Bij de start van thuisbegeleiding wordt een begeleidingsovereenkomst afgesloten. De cliënt 
en de vertegenwoordiger van de dienst ondertekenen deze overeenkomst. 
In de overeenkomst verwijzen we naar een aantal regels en procedures. Deze worden in 
deze nota ook gebundeld. Met het ondertekenen van de overeenkomst bevestigt de cliënt 
dat hij de basisnota thuisbegeleiding ontvangen heeft en dat hij akkoord gaat met de inhoud.  
 

Inhoud begeleidingsovereenkomst thuisbegeleiding  
 
De thuisbegeleidingsdienst en de cliënt verklaren dat ze een samenwerking starten in het kader 
van thuisbegeleiding vanaf ……………………………………..…….(datum) 

Wat is een begeleiding? 
Een begeleiding komt overeen met een contact van minimum één uur.  
Begeleidingen kunnen bij de cliënt thuis plaatsvinden, op de dienst of elders.  
Ook een uitgebreid overleg met andere diensten, al dan niet met de cliënt erbij, registreren 
wij als een begeleiding.   
Bij begeleidingen op de dienst of elders kan het bv.. gaan om diagnostisch onderzoek of om 
gespreksgroepen voor ouders, groepsactiviteiten voor kinderen en vormingsactiviteiten voor 
andere personen die bij de opvoeding en de begeleiding betrokken zijn. 
Per begeleiding van een uur wordt 5 euro (geïndexeerd) aangerekend als eigen bijdrage van 
de cliënt. 
 
Voor personen die een handicap hebben opgelopen tengevolge van een ongeval, een 
beroepsziekte, een medische fout of elk ander schadegeval waar een andere partij de 
schade moet vergoeden, geldt het volgende. De cliënt verklaart op erewoord dat hij geen 
vergoeding voor hulp van derden of ondersteuning door een voorziening heeft ontvangen of 
dat hij geen aanspraak kan maken op een dergelijke vergoeding.  
Als de cliënt een dergelijke vergoeding heeft ontvangen of mogelijk aanspraak op een 
dergelijke vergoeding kan maken, brengt hij het Vlaams Agentschap en de voorziening 
daarvan onmiddellijk op de hoogte. 
 
In het begin van de begeleiding krijgt de cliënt een uitgebreide nota (officieel: charter) over 
de werking van de dienst, de wederzijdse rechten en plichten en de verschillende procedures 
die hiermee verband houden: het opstellen van een cliëntdossier, het werken met een 
handelingsplan (officieel: individuele dienstverleningsovereenkomst), de mogelijkheden voor 
inspraak, de klachtenprocedure, de redenen voor beëindiging en de wijze waarop de 
begeleiding beëindigd wordt.  
 
De cliënt geeft de toelating aan de thuisbegeleidingsdienst om medische en andere 
gegevens op te vragen, die nuttig zijn voor de begeleiding, en om gegevens te bespreken 
met andere diensten die bij de begeleiding betrokken zijn. 
 
Er bestaat een aparte overeenkomst voor deelname aan groepsactiviteiten (als aparte 
begeleidingsmodule, als de deelname aan groepsactiviteiten niet gebeurt in het kader van 
begeleiding door middel van huisbezoeken). 
 
Er bestaat een aparte overeenkomst voor thuisbegeleiding in samenwerkingsverband 
met een andere erkende dienst thuisbegeleiding (zie hoger). 
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Nota 1: Toelatingsvoorwaarden 
 
Om in aanmerking te komen voor thuisbegeleiding moet men aan de volgende voorwaarden 
beantwoorden. 
 

- Er moet er een indicatie zijn van een visuele beperking. Een attest of verslag moet 
aangeleverd worden door een arts of een multidisciplinair team.  
 

- De toegang tot thuisbegeleiding kan aan niemand ontzegd worden op grond van 
etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond, 
ideologische, godsdienstige of filosofische overtuiging of financieel onvermogen 

 
- In bepaalde omstandigheden is thuisbegeleiding rechtstreeks toegankelijk, dit wil 

zeggen : er is geen  goedkeuring nodig door een officiële instantie. 
 

- In andere situaties is vanaf 1/03/2014 een aanvraag nodig bij de zogenaamde 
toegangspoort van integrale jeugdhulp.  Een erkend multidisciplinair team (MDT) doet 
deze aanvraag. Als de bevoegde instanties hun akkoord geven, kan de begeleiding 
van start gaan.   
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Nota 2: De eigen bijdrage die de cliënt voor thuisbegeleiding betaalt 
 
Deze nota gaat over de eigen financiële bijdrage die de cliënt voor thuisbegeleiding betaalt, 
zoals wettelijk voorzien is.  
Voor de dienst zijn deze bijdragen belangrijk om de algemene werking te bekostigen.  
 
De reglementering voorziet dat de cliënt per volledig begeleidingsuur 5,00 euro 
(geïndexeerd) betaalt.  
Dit bedrag is geïndexeerd en als het verandert, zullen we dit schriftelijk laten weten. 
Als er twee begeleiders aanwezig zijn, zullen we twee begeleidingen registreren op de 
begeleidingsfiche en ook aanrekenen.  
 
We vragen de cliënt met aandrang om ons telefonisch te verwittigen als hij niet aanwezig kan 
zijn op het uur van de afspraak. De cliënt kan de begeleidster daarvoor bellen op haar GSM; 
een SMS is niet voldoende. 
 
Als de cliënt een afspraak tijdig annuleert (graag 48 u voordien, tenzij er sprake is van 
overmacht), maakt hij het mogelijk dat we iemand anders helpen en voorkomt hij dat wij hem 
onze vervoerskosten aanrekenen en dat wij eventueel een annulatierekening (20 euro) 
moeten sturen.  
 
Hoe gebeurt de betaling ? 
 
De cliënt ontvangt twee keer per jaar (in januari en augustus) een afrekening, met de 
vermelding van de data waarop de begeleidingen plaatsvonden en van het totale bedrag.  
Als een begeleidingsperiode maar kort geweest heeft (bijvoorbeeld enkele contacten voor 
het geven van advies), dan krijgt hij de factuur onmiddellijk na het beëindigen van deze 
periode. 
Wij verwachten dat de factuur betaald wordt binnen een periode van 30 dagen.  
 
 
Problemen om te betalen? 
 
Als er een probleem is om te betalen, is het de bedoeling om snel tot een goede regeling te 
komen. We verwachten dat de cliënt zelf met de thuisbegeleider of de dienst contact 
opneemt om dit te bespreken.  
 
Voor cliënten met ernstige financiële problemen kan het diensthoofd beslissen om geen 
eigen bijdrage te vragen voor de eerste tien begeleidingen. Die mogelijkheid is in de 
regelgeving voorzien. 
 
Aanhoudende financiële moeilijkheden kunnen de aanleiding zijn voor een regeling met 
gespreide betaling of met een betaling door derden. Het is belangrijk om dit liefst al bij het 
begin van de begeleiding te bespreken met de begeleider. Dan kan er onmiddellijk een 
oplossing uitgewerkt worden.  
 
Als de factuur niet betaald wordt?  
 
Als de factuur voor thuisbegeleiding niet betaald wordt, zonder dat er daarover overleg 
geweest is of als de gemaakte afspraken voor de betaling niet nagekomen worden, zien we 
ons verplicht om maatregelen te nemen.  
Intresten kunnen aangerekend worden en het is mogelijk dat een schadevergoeding wordt 
gevraagd 
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Nota 3: Het cliëntendossier  

Voor elke cliënt van thuisbegeleiding wordt een dossier opgesteld. Er is een papieren 
dossier, maar meer en meer wordt ook gebruik gemaakt van een digitaal dossier. 
 
Het dossier bevat gegevens die belangrijk zijn voor de begeleiding: 
 

- gegevens die bij aanmelding genoteerd werden 

- gegevens uit het kennismakingsgesprek 

- een medisch attest of verslag waaruit blijkt dat (minstens een vermoeden van) een 
visuele handicap is 

- de afgesloten begeleidingsovereenkomst 

- het formulier ‘gezinsgegevens’ 

- bij niet rechtstreeks toegankelijke thuisbegeleiding: de beslissing van de jeugdhulpregie 
met goedkeuring van thuisbegeleiding  

- het handelingsplan 

- verslagen van ontwikkelingsonderzoek 

- medische gegevens in aparte map 

- andere verslagen die belangrijk zijn voor de begeleiding 

- evt. het formulier met toestemming voor het maken van video-opnames 

- kopieën van briefwisseling 

- eindverslag 
 
De centrale papieren dossiers worden bewaard door de teamcoördinatoren.  
De originele papieren documenten blijven altijd in Ganspoel. 
Medische gegevens worden voor nieuwe dossiers vanaf 01/01/2007 in een afzonderlijke 
bundel van het dossier bewaard. 
In de dienst kunnen de gegevens van het centraal dossier geraadpleegd worden door de 
medewerkers die in het gezin komen. Als het nodig is voor de begeleiding, kan een 
medewerker documenten uit het centraal dossier kopiëren. Deze kopieën en andere 
documenten met herkenbare gegevens worden met zorg en discretie gehanteerd, 
opgenomen in de persoonlijke werkmap van de medewerker en nooit meegenomen op 
openbare plaatsen.  
Het digitaal dossier staat op een beveiligd netwerk van Centrum Ganspoel. 
 
De administratieve medewerkster van de dienst heef toegang tot het centrale dossier omdat 
zij gegevens moet verwerken voor jaarverslagen e.d.  
 
De centrale dossiers worden bewaard in Centrum Ganspoel tot de betrokken cliënt 25 jaar is. 
We klasseren de dossiers per geboortejaar bij het beëindigen van een begeleiding. Na de 
voorziene periode worden de dossiers vernietigd. 
 
Door de begeleidingsovereenkomst te ondertekenen geven ouders ons de toestemming om 
gegevens op te vragen en door te geven, die belangrijk zijn voor de begeleiding van hun 
kind. 
Elk verslag dat vanuit onze dienst naar een andere dienst of hulpverlener vertrekt, wordt in 
principe eerst met de ouders besproken.   
 

Officieel hebben ouders en jongeren( het recht om kennis te nemen van de gegevens die 
wij verzamelen en om onjuiste informatie te doen verbeteren of verwijderen. Hiervoor kunnen 
zij zich richten tot het hoofd van de dienst.  
 

                                            
(  Zie het decreet over de rechtspositie van minderjarige cliënten  - 2006 
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De dienst heeft aangifte gedaan van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens 
bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
Voor de gegevens van cliëntenzorg werd het nummer 000224187 toegekend en voor de 
medische gegevens het nummer 000224286. 
 
Voor nadere inlichtingen kunnen cliënten zich richten tot de Commissie voor de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer: postadres: Waterloolaan 115 - 1000 Brussel. 

 

Nota 4: Bevragen van tevredenheid en de klachtenprocedure  
 
In thuisbegeleiding willen wij voortdurend aandacht hebben voor de beleving van de cliënt. Hoe 
ervaren ouders en kinderen de begeleiding? Lukt het om de samenwerking te realiseren waar 
we naar streven?  
De begeleiders zullen zelf het initiatief nemen om de cliënten te bevragen over hun 
tevredenheid. Regelmatig zijn er ook schriftelijke enquêtes. De resultaten daarvan worden 
bekend gemaakt in de nieuwsbrief van de dienst. 
In elke samenwerking kunnen er toch ook tekorten zijn. De verstandhouding tussen de cliënt en 
de begeleider of andere medewerkers van de dienst kan verloren gaan. Er kunnen momenten 
zijn van onbegrip en kritiek. 
Wat kunt u doen als u redenen hebt om ontevreden te zijn over de werking van de dienst of 
over de begeleiding? Wij moedigen de cliënt aan om in dat geval zijn klacht kenbaar te maken. 
Klachten kunnen mondeling of schriftelijk geformuleerd worden.  
Ze kunnen gericht worden naar de medewerkers of naar het hoofd van de dienst. 
 
We bekijken de verschillende mogelijkheden om met deze klachten om te gaan. Dat noemen 
we de klachtenprocedure. 
 

1. U legt de klacht voor aan uw thuisbegeleider 
 
Dit is de weg die het meest voor de hand ligt. U spreekt de betrokken persoon aan of u laat 
schriftelijk uw klacht kennen. In dat geval zijn er twee mogelijkheden: 
 

- de begeleidster zoekt zelf een oplossing 

- De begeleidster noteert de klacht in het klachtenschrift van de dienst, als zij van 
mening is dat de klacht binnen de dienst opgelost kan worden. 

- De begeleidster neemt zelf initiatief voor het behandelen van de klacht. 

- De medewerker informeert de cliënt binnen de periode van 14 dagen over de opvolging 
van de klacht. 

- De medewerker neemt indien nodig maatregelen om deze klachten in de toekomst te 
voorkomen. 

 

- de begeleidster zoekt samen met het hoofd van de dienst naar een oplossing 

- De begeleidster informeert het diensthoofd indien de klacht ruimer moet besproken 
worden en noteert deze doorverwijzing in haar klachtenschrift. 

- Het diensthoofd registreert de klacht in zijn/haar klachtenschrift. 

- Het diensthoofd bespreekt met de begeleidster de verdere afhandeling van de klacht. 

- Het diensthoofd zorgt ervoor dat de gebruiker binnen de periode van 14 dagen 
geïnformeerd is over de behandeling van de klacht. 

- Het diensthoofd neemt maatregelen met de begeleidster om deze klacht in de 
toekomst te voorkomen. 

                                            
 De wet van 8 december 1992, aangepast op 11 december 1998, tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 
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2. U legt de klacht mondeling voor aan het hoofd van de dienst 
 
Gard Bemelmans kunt u telefonisch bereiken op het centrale nummer van Centrum 
Ganspoel 02/686 00 40. 
Men zal u doorverbinden of men zal noteren hoe en wanneer wij u kunnen bereiken.  
Gard Bemelmans neemt dan zelf contact met u op. 
 

- De klacht wordt geregistreerd in het register. 

- Het hoofd van de dienst bespreekt de klacht met de betrokken medewerker. 

- Samen gaan ze na hoe op de beste manier een antwoord kan gegeven worden. 

- Binnen de veertien dagen krijgt u een antwoord met een voorstel om het probleem op 
te lossen. 

- In de dienst nemen we maatregelen om herhaling te voorkomen. 
 
 

3. U legt een schriftelijke klacht voor aan het hoofd van de dienst 
 
 U kunt uw schriftelijk klacht richten aan: Gard Bemelmans 

 Centrum Ganspoel  
 Ganspoel 2 
 3040 Huldenberg 

 Hoe gaat het dan verder? 

- Het hoofd van de dienst noteert deze klacht in het daartoe bestemd klachtenregister. 

- Binnen de 14 dagen mag de gebruiker een gesprek verwachten met het hoofd van de 
dienst. 

- De klacht wordt verder besproken met de coördinatoren en het team. 

- De klacht kan steeds worden ingetrokken. 

- Het hoofd van de dienst zal binnen de dertig dagen na het indienen van de klacht, aan 
de indiener schriftelijk meedelen welk gevolg aan de klacht wordt gegeven. 

- Indien dit antwoord de indiener geen voldoening schenkt, kan deze zich schriftelijk 
wenden tot de interne klachtencommissie van het Centrum Ganspoel. 

- Deze klachtencommissie bestaat uit:  
 een vertegenwoordiger van de inrichtende macht van het Centrum Ganspoel: 

mevr. Sarah Tobback, algemene directie Centrum Ganspoel, Ganspoel 2, 3040 
Huldenberg 

 en een persoon aangeduid door de gebruikersraad: de heer Jan Lenaers, 
Hasseltsesteenweg 520, 3800 Sint-Truiden  

 Deze klachtencommissie wordt uitgebreid met een onafhankelijke derde bij 
betwisting van een beëindiging van de begeleiding. De onafhankelijke derde, An 
Verbelen,  is een expert in bemiddeling en werd aangeduid in onderling overleg 
door de voorziening en de gebruikersraad voor een periode van 4 jaar vanaf 
september 2012. 

 

- De klachtencommissie behandelt de klacht, na alle betrokken partijen gehoord te 
hebben, en deelt binnen de dertig dagen haar oordeel schriftelijk mee aan de indiener 
en het hoofd van de dienst. Indien beide leden van de klachtencommissie het niet 
eens zijn over het uit te brengen oordeel, worden beide standpunten meegedeeld. 

- Indien de klacht gegrond wordt bevonden, moet het hoofd van de dienst binnen de 
dertig dagen na de mededeling van het oordeel van de klachtencommissie, aan de 
indiener schriftelijk meedelen welk gevolg hieraan werd gegeven. 

- Indien de afhandeling van de klacht de indiener nog steeds geen voldoening schenkt, 
kan deze zich schriftelijk wenden tot de leidende ambtenaar van het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap, de heer Bursens, V.F.S.I.P.H., 
Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel. 
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Nota 5: Het collectief overleg  
 
In het kader van inspraak en participatie willen wij aan de cliënten van thuisbegeleiding 
mogelijkheden geven om als groep invloed te hebben op de dienstverlening. 
 
Dat kan langs verschillende wegen: 
 

- de organisatie van vergaderingen voor cliënten, waarop hun mening en advies gehoord 
worden over aangelegenheden die met de dienstverlening te maken hebben. Deze 
vergaderingen kunnen ad hoc georganiseerd worden door de dienst; cliënten kunnen 
hiervoor ook zelf voorstellen formuleren. Elk jaar doen we via de nieuwsbrief of een ander 
kanaal (bv. website) een oproep voor agendapunten van een algemene (alle cliënten) of 
bijzondere cliëntenvergadering (voor deelgroepen) 

 

- minstens twee keer per jaar worden cliënten uitgenodigd via eigen publicatie (nieuwsbrief) 
om voorstellen, bedenkingen, evaluaties bij aspecten van de begeleiding kenbaar te 
maken. Op de dienst wordt deze inbreng geregistreerd, gebundeld en besproken op het 
overleg van de coördinatoren en van de afdelingen. Per jaar wordt deze inbreng vanuit de 
cliëntengroep bijgehouden in het register ‘collectief overleg’, samen met een schriftelijke 
neerslag van het gevolg dat er aan gegeven is. 

 

- cliënten worden als groep aangesproken om mee te werken aan concrete initiatieven, 
zoals bv. het uitwerken van publicaties, om de problematiek van visuele beperkingen en 
de werking van de dienst bekend te maken bij een ruimer publiek 
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Nota 6: Het handelings- of begeleidingsplan of de individuele 
dienstverleningsovereenkomst  
 
Handelingsplannen hebben voor de hulpverlener de volgende betekenis: ze vormen  
een instrument om systematisch te handelen, 
doelgericht, 
effectief 
in dialoog met de cliënt 
met de mogelijkheid voor terugkoppeling en bijsturing door evaluatie: 
in een circulair proces, 
uitgaande van beeldvorming. 
 
Voor de cliënt zijn handelingsplannen: 
informatief, verhelderend  
een instrument  

om inspraak te hebben in de hulpverlening:  
om mee te beslissen over doelen op korte en lange termijn, 
om het eigen aandeel te bepalen in de acties die gericht zijn op de doelen  
en voor evaluatie van het proces samen met de hulpverlener 

 
 

6.1 Handelingsplannen in vroegbegeleiding  
 
Voor de eerste handelingsplannen in vroegbegeleiding kiezen we een bepaalde vorm en 
inhoud. 
  
Het eerste handelingsplan bevat de intenties van de begeleiding, waarin onze zorg voor 
ouders en kind geformuleerd wordt.  
De problemen zoals ze bij de aanmelding gekend en geformuleerd zijn, nemen we als 
uitgangspunt om een bepaald type-handelingsplan te kiezen met de volgende grote 
doelstellingen:  
 

- ouders helpen begrijpen wat de beperkingen van hun kind inhouden en  
 
- ouders ondersteunen in hun beleving van deze nieuwe situatie voor hun kind en voor 

zichzelf/hun gezin 
 
- ouders helpen om voor hun kind wegen te vinden die welbevinden en ontwikkeling 

mogelijk maken, ingebed in de complexe interacties tussen ouders en kind, met 
andere kinderen in het gezin, grootouders in en rond het gezin, andere personen die 
betrokken zijn 

 
- kinderen benaderen met een positieve ingesteldheid, zoekend om de voorwaarden te 

realiseren voor groei en ontwikkeling; het perspectief is: groot worden en een zinvol 
bestaan leiden met een goed gevoel over zichzelf en goede contacten met anderen, 
dit alles in overeenstemming met gegeven mogelijkheden 

 
Het eerste algemene handelingsplan bespreken we met de ouders op het einde van de 
eerste zes maanden en opnieuw (met geformuleerde doelen erbij) bij de evaluatie na het 
eerste begeleidingsjaar. De ouders hebben dan ook zelf een exemplaar van de tekst. 
 
Het handelingsplan kan na het eerste begeleidingsjaar bevestigd worden voor nog een 
jaar of er kan besloten worden om een nieuw plan te maken. Ook dit plan wordt dan met de 
ouders besproken en vormt een basis voor latere evaluatie in het gezin en in het team. 
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De latere handelingsplannen, die we opmaken na een jaar à 2 jaar begeleiding, zullen 
een concretisering zijn van het eerste plan. 
 
Grote onderdelen kunnen behouden blijven: 
 

- beeldvorming wordt uitgebreid, in de mate waarin een gedeelde beeldvorming 
mogelijk is, 

- doelen en acties kunnen concreter omschreven worden voor een bepaalde periode, 
- conclusies van evaluatie kunnen vermeld worden. 

 
 
De eerste typehandelingsplannen worden in principe gebruikt in alle gezinnen in 
vroegbegeleiding en door alle thuisbegeleidsters op dezelfde manier.  
 
We moeten verder uitmaken in welke begeleidingssituaties het opmaken en/of bespreken 
van een handelingsplan niet nodig, niet wenselijk of niet haalbaar is. Uitzonderingen moeten 
dus telkens verantwoord worden. 
 
 

6.2 handelingsplannen in thuisbegeleiding voor kinderen en jongeren 6-18 jaar 
 
Begeleidingsplannen voor kinderen en jongeren bestaan uit 3 grote delen. 

- beeldvorming: informatie over de visuele stoornis, andere relevante medische 
informatie, informatie over verschillende levensdomeinen (school, thuis, vrije tijd, 
…) 

- begeleidingsnoden op de verschillende levensdomeinen 

- specifieke doelstellingen van de begeleiding  
 
Thuisbegeleiding wil zeer specifiek ondersteuning bieden met betrekking tot het  
visueel functioneren:  

- in kaart brengen van gegevens (medische, uit observatie…),  

- info geven rond aard van de visuele aandoening en de gevolgen ervan,  

- mee uitzoeken welke hulpmiddelen nodig zijn,  

- adviezen geven omtrent omgaan met de gevolgen van de visuele beperking….  
 
 
Er kunnen doelstellingen geformuleerd m.b.t. de verschillende levensdomeinen waarop 
visuele handicap een invloed kan hebben. De doelstellingen worden afgestemd op de leeftijd 
en houden rekening met de mogelijkheden van het kind.  
 

- psychosociale vaardigheden / functioneren: 
 intra-persoonlijk: emotioneel welbevinden met o.a. verwerking, kunnen spreken 

over, weerbaarheid, omgaan met handicap, beperkingen en mogelijkheden, 
zelfbeeld, dromen, omgaan met hulpmiddelen… 

 inter-persoonlijk: omgaan met anderen, sociale vaardigheden, relaties, seksualiteit, 
samenwerken, functioneren in groep, functioneren in de bredere maatschappij, 
sociaal netwerk opbouwen… 

 

- cognitieve vaardigheden / functioneren: aandacht, concentratie, geheugen,  
tijdsorganisatie en planning, oorzaak-gevolg, probleemoplossend vermogen… 

 

- communicatie: mondeling, schriftelijk, lichaamstaal, communicatiemiddelen zoals 
telefoneren, internet, post…(weet van hebben en kunnen gebruiken) 
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- mobiliteit en oriëntatie: de weg vinden, gebruik van vervoermiddelen, zich 
verplaatsen… 

 

- zelfredzaamheid: 
 persoonlijke verzorging: hygiëne, aan -en uitkleden, eten en drinken.. 
 huishoudelijke verzorging: kamer opruimen en onderhouden, boodschappen, 

planten en dieren verzorgen… 
 financiën: kunnen omgaan met geld, gebruik bank 

 

- school, opleiding:  
 organiseren van huiswerk, boekentas, bureau 
 er bij horen in de klasgroep 

 
 

- vrije tijd: 
 individueel of in groep 
 binnenshuis of buitenshuis 

  
Nadat de vraag in kaart gebracht is kan er op verschillende manieren aan gewerkt worden: 
informatie verstrekken, tips en adviezen geven, steunen, opvolgen, begeleiden, samen 
‘doen’, trainen van vaardigheden, observeren en bespreken. We doen dit aan de hand van 
individuele gesprekken, individuele werkmomenten, groepsactiviteiten of informatieve 
bijeenkomsten.  
 
Zowel bij de start als in de loop van een thuisbegeleiding, op moeilijke momenten en in 
overgangssituaties komen methoden en doelen van trajectbegeleiding op de voorgrond: 
vraagverheldering, toekomstplanning, uittekenen van het gewenste traject, in kaart brengen 
van mogelijkheden en beperkingen van het kind/de jongere en zijn netwerk, verkennen van 
mogelijke vormen van ondersteuning, opvolgen van gemaakte keuzes… en tenslotte het 
loslaten van kinderen, jongeren en hun gezin. 
 
In thuisbegeleiding neemt het samenwerken met andere diensten een belangrijke plaats 
in. Dit kan zijn in functie van diagnosestelling, overleg met de school, juiste hulp inschakelen, 
overleg met andere hulpverleners en juiste doorverwijzing. 
 
Tot slot ondersteunen we ouders op vlak van administratie. We geven advies in verband 
met sociale voorzieningen of verwijzen door naar diensten die kunnen helpen.  
 
Het eerste begeleidingsplan wordt uiterlijk zes maanden na de start van de begeleiding 
opgesteld. 
Ouders en kind/jongere worden betrokken bij het bepalen van doelen en werkwijzen, 
frequentie en plaats van de begeleiding. Ouders beschikken over een exemplaar van het 
begeleidingsplan. 
Jongeren ontvangen de tekst in een voor hen leesbare vorm. 
 
He begeleidingsplan kan na het eerste jaar bevestigd worden of er wordt een (gedeeltelijk) 
nieuw plan opgesteld, dat ook weer met ouders en jongere besproken wordt en de basis 
vormt voor een evaluatie in het gezin en in het team.  
Het begeleidingsteam beslist in overleg in welke situaties het opmaken en/of bespreken van 
een handelingsplan niet nodig, niet wenselijk of niet haalbaar is. 
Deze uitzonderingen worden dus telkens verantwoord op een teamoverleg. 
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Nota 7: Het beëindigen van de begeleiding  
 
Thuisbegeleiding kan beëindigd worden op vraag van de cliënt of op initiatief van de dienst.  
Als er geen echte vragen meer zijn, als je niet tevreden bent of als er een overgang is naar 
een voorziening die niet gecombineerd kan worden met thuisbegeleiding, dan sluiten we de 
begeleiding af.  
Vroegbegeleiding wordt in de regel altijd beëindigd rond 7 jaar en thuisbegeleiding bij 
jongeren wordt beëindigd rond 18 jaar; in die gevallen kan thuisbegeleiding overgenomen 
worden door het team ‘thuisbegeleiding +6’ of door het team ‘volwassenen’. 
 
Er zijn verschillende redenen voor beëindiging 
 

Thuisbegeleiding kan beëindigd worden omdat er geen vraag meer is naar deze vorm van 
begeleiding 
 

- Omdat de doelstellingen van het handelingsplan bereikt zijn 

- Omdat er in de loop van één jaar geen begeleiding meer geweest is en uit (telefonisch) 
contact blijkt ook geen nood aan nieuwe afspraken. 

- Omdat de evolutie van de visuele beperkingen zo gunstig is, dat er geen redenen meer 
zijn voor verdere begeleiding. 

- Omdat de zorg werd overgenomen door een andere voorziening, bv... een BO-school, 
GON-begeleiding, dagcentrum, … waardoor thuisbegeleiding in feite overbodig 
geworden is. 

- Omdat het gezin om eigen redenen geen behoefte meer heeft aan deze ondersteuning 
of geen ruimte meer heeft voor deze begeleiding aan huis. 

 
Op bepaalde leeftijden voorzien we vanuit de dienst een beëindiging, al dan niet met 
onmiddellijke overgang naar een ander team van de thuisbegeleidingsdienst. 
 

- overgang naar de lagere school: bij de overgang naar de lagere school in het gewoon of 
het buitengewoon onderwijs (leeftijd 6 à 8 jaar) wordt vroegbegeleiding beëindigd 

- bij de overgang van secundair onderwijs naar hoger onderwijs of bij het beëindigen van 
de schoolloopbaan wordt thuisbegeleiding beëindigd  

 
We beëindigen de begeleiding als er andere beperkingen zijn dan aanvankelijk vastgesteld 
werd of andere problemen die zo ernstig zijn dat begeleiding vanuit een andere dienst of 
voorziening aangewezen is. 
 
Er is een beëindiging bij overgang naar een Vlaams Agentschap voorziening waarvan de 
zorg niet verenigbaar is met thuisbegeleiding (tenzij beroep gedaan wordt op artikel 19: de 
module nazorg is tijdelijk en beperkt tot 10 begeleidingen per jaar). 
 
We sluiten de begeleiding af, als de cliënt niet tevreden is over de begeleiding en  
vraagt dat de overeenkomst beëindigd wordt.  
 
Vanuit de thuisbegeleidingsdienst zelf kan de begeleiding stopgezet worden, als het gedrag 
of de houding van de cliënt dit noodzakelijk maakt bv. bij herhaaldelijk niet nakomen van 
afspraken zonder verklaring, bij verbaal of fysiek geweld of andere vormen van 
grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van begeleidsters. Als de cliënt de beslissing van 
de beëindiging betwist, wordt verwezen naar de klachtenprocedure en de klachtencommissie 
met de onafhankelijke derde. 
 
Andere reden voor beëindiging is de verhuis van de cliënt naar een plaats die  
buiten de werkregio valt. Dan gebeurt een doorverwijzing naar een geschikte  
voorziening. 
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Hoe gaan we te werk bij beëindigen? 
 
Buiten de situaties waarin er dwingende redenen voor beëindiging zijn, wordt de beslissing 
over beëindiging genomen in consensus tussen de dienst en de cliënt.  
Het voorstel voor beëindiging kan uitgaan van de cliënt of van de begeleider zelf, na overleg 
met het team. 
 
Wij bespreken de beëindiging in het gezin en bereiden deze voor, zeker als we als 
thuisbegeleider een rol spelen in de overgang naar een andere begeleidingsvorm. 
 
Elke beëindiging wordt gemeld op het team en geregistreerd (formulier) zodat we de 
gegevens kunnen verwerken in het jaarverslag. 
 
 
Eindverslag 
 
Bij beëindiging van een gewone begeleiding (basismodules) maken we een eindverslag dat 
bewaard wordt in het centrale dossier. De ouders ontvangen een kopie. 
Dit verslag bevat een beknopte samenvatting van het verloop van de begeleiding en van de 
evolutie van het kind in het gezin; er wordt een actueel beeld gegeven van het functioneren 
op de belangrijkste domeinen op het moment van de beëindiging. 
 
Als er een beperkte begeleidingsfrequentie en/of begeleidingsduur is, oordelen we per 
situatie of het zinvol is om een eindverslag op te maken bv... bij begeleidingen in 
samenwerkingsverband. 
 
Als de begeleiding zeer beperkt geweest is, bijvoorbeeld als er alleen adviezen gegeven zijn 
(op basis van één of twee contacten), maken we geen eindverslag. 
 
De aparte module groepsactiviteiten voor jongeren (in kader van training sociale 
vaardigheden) wordt per schooljaar georganiseerd. Er is mondelinge communicatie over het 
verloop en de effecten van de training; er wordt geen individueel eindverslag gemaakt.  
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Nota 8: rechten in de jeugdhulp 
 
8.1 rechten van de opvoedingsverantwoordelijke 
 
8.2 rechten van de minderjarige  
 
TEAM VB (gezinnen met kinderen jonger dan 6 jaar) 
We verwijzen naar de bijlage ‘ het decreet over rechten in de jeugdhulp? Waar gaat het 
over?.  
Deze bijlage maakt voor deze groep van ouders, integraal deel uit van deze basisnota 

 
TEAM +6 (gezinnen met kinderen ouder dan 6 jaar) 
Hier maken we gebruik van de publicaties van IJH ifv. leeftijd van het kind. 
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Nota 9: Verzekeringen die Centrum Ganspoel afsluit voor 
medewerkers en cliënten 
 
Het VAPH vraagt dat in deze nota ook de verzekeringen opgesomd worden, die Centrum 
Ganspoel afgesloten heeft. 
We vermelden de verzekeringen die voor thuisbegeleiding relevant zijn: 
 

- omnium autoverzekering voor de auto(s) van de medewerkers voor verplaatsingen in 
opdracht  

- brandverzekering gebouwen 

- arbeidsongevallenverzekering personeel en vrijwilligers 

- burgerlijke aansprakelijkheid personeelsleden, vrijwilligers, beheerders 

- collectieve verzekering ongevallen vrijwilligers 

- verzekering alle risico’s elektrische en elektronische installaties (diefstal, brand, verkeerde 
manipulatie van o.a. PC, laptop) 

- hospitalisatieverzekering medewerkers 
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Voor ontvangst en akkoord 
 
 
 
 
 
 
Datum  
 
 
 
 
 
 
Naam van ouder 
 
 
 
 
 
 
Handtekening 
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