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1. Opdracht van de thuisbegeleidingsdienst 
 

1.1 Thuisbegeleiding (jong) volwassenen 
1.2    Thuisbegeleiding in samenwerkingsverband 
1.3     Groepsbegeleidingen 
1.4     Rechtstreeks Toegankelijke Hulp 

 
 

2. Protocol van begeleiding voor  thuisbegeleiding 
 
2.1   Wat wordt verstaan onder een protocol van begeleiding 
2.2   Intake gesprek en individuele dienstverleningsovereenkomst 
2.3   Afspraken in  verband met registratie en afwezigheid 
2.4   Meldingsplicht van de cliënt 

 
3. Nota’s in verband met de werking van thuisbegeleiding 

 

Nota 1 Toelatingsvoorwaarden 

Nota 2 De eigen bijdrage die de cliënt voor thuisbegeleiding betaalt 

Nota 3 Het cliëntendossier 

Nota 4 Bevragen van tevredenheid en de klachtenprocedure 

Nota 5 Het collectief overleg 

Nota 6 De individuele Dienstverleningsovereenkomst 

Nota 7 Het niet-opstarten of beëindigen van de begeleiding 

Nota 8 Verzekeringen die Blindenzorg Licht en Liefde vzw afsluit voor 
medewerkers en cliënten 
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Inleiding 

 
 
Deze tekst is in 2014 afgewerkt en wordt verspreid bij de cliënten van de 
thuisbegeleidingsdienst in opdracht van het Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap.  
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 dit charter bij de start van de begeleiding 
vanaf 01/08/2014.  
Als cliënten het protocol van begeleiding ondertekenen, bevestigen ze daarmee dat ze 
het Charter ontvangen hebben en akkoord gaan met de inhoud.  
Voorlopig bestaat er enkel een Nederlandstalige versie van deze basisnota. 
Deze nota is verkrijgbaar in digitale versie en in papieren versie. 
 
Wijzigingen in de nota zullen jaarlijks meegedeeld worden aan de cliënten. Cliënten 
kunnen overigens zelf ook voorstellen tot wijziging richten aan de directie  van 
Blindenzorg Licht en Liefde of aan de betrokken medewerker.  
 
 
 
 

Thuisbegeleiding Ganspoel /BLL 

 
 
Thuisbegeleiding  volwassenen Ganspoel maakt deel uit van Centrum Ganspoel vzw, 
gevestigd in Ganspoel 2, 3040 Huldenberg en gebeurt door medewerkers van  
Blindenzorg Licht en Liefde vzw, gevestigd Oudenburgweg 40 te 8490 Varsenare. 
Daarvoor werd een samenwerkingsovereenkomst dd 2004 afgesloten. 
 
De thuisbegeleidingsdienst is voor onbepaalde tijd erkend door het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap (verder afgekort VAPH). De werkvorm thuis- 
begeleiding  wordt geregeld door  het decreet op de thuisbegeleidingsdiensten. 
 
De doelgroep bestaat uit volwassenen met een aangeboren of op latere leeftijd 
verworven visuele beperking , die al dan niet degeneratief is. 

 
De thuisbegeleiding  volwassenen gebeurt door meerdere begeleiders vanuit een 
multidisciplinaire aanpak. 
 
Dit charter heeft betrekking op de thuisbegeleiding van volwassenen met een visuele 
beperking, die wonen in de regio Vlaams-Brabant, Brussel, Antwerpen, Limburg . 
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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 een visuele 
beperking.  

 

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

 

Eigen aan de opdracht van thuisbegeleiding is het werken met de cliënt binnen 
zijn gezin en ruimere netwerk. Dit kan via mobiele en of ambulante begeleidingen. 
Bij mobiele begeleiding verplaatst de begeleider zich naar de volwassene /het 
netwerk of naar de plaats die door hen aangeduid werd als plaats waar de 
begeleiding dient door te gaan. Bij ambulante begeleiding  verplaatst de cliënt of 
het netwerk  zich naar één van de Vlaamsoogpunten van Blindenzorg Licht en 
Liefde . 

 

1.1 Thuisbegeleidingvoor (jong) volwassenen 

 
Thuisbegeleiding voor volwassenen werkt op drie niveau’s: 

De  thuisbegeleidingsdiensten werken op drie niveaus: 

 Het persoonsgerichte niveau 
 Het gezinsgerichte niveau 
 Het gezinsoverschrijdende niveau 

 

Het persoonsgerichte niveau 

 

Thuisbegeleiding kan gestart worden op gelijk welk moment in het leven van 
(jong) volwassene met een handicap vóór de leeftijd van 65 jaar.  
 
De begeleiding  kan zich naargelang de vraag van de cliënt  op verschillende 
domeinen situeren : zelfstandigheid, zelfredzaamheid, relatie, netwerking, 
seksualiteit, sociale vaardigheden, gevoelsleven, wonen, samenwonen, 
opvoeding van eigen kinderen, zorg voor partner, zorg voor ouders, zelfbepaling, 
gezondheid, veiligheid, vrije tijd, werk, dagbesteding, aanleren van praktische 
vaardigheden…… 
 
In dit proces gaat veel aandacht naar het verkennen van de vragen van de 
(jong)volwassenen ; de eigen mogelijkheden van de volwassene, en aansluitend 
hierbij gaan we na hoe de verworven vaardigheden te behouden/te optimaliseren  
en/of beperkingen te compenseren. 

Een begeleidingsrelatie vertrekt van een open communicatie  waarin  
mogelijkheden en beperkingen en het toekomstperspectief bespreekbaar  zijn  
rekening houdende met het tempo van de cliënt. 
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De confrontatie met de  beperking kan  heel wat  aanpassing  en verwerking 
vragen bij de cliënt . Als thuisbegeleider  kunnen we hierbij ondersteuning bieden. 

 

 

Het gezinsgerichte niveau 
 
De aanwezigheid van een persoon met een (verworven) beperking kan  een invloed  
hebben op het ganse gezin, op de onderlinge relaties en het leven van alle 
betrokkenen.  

Anderzijds heeft ook het gezin invloed op de ontplooiingskansen van de persoon met 
een beperking.  

Thuisbegeleiding bekijkt de cliënt in zijn context. Indien relevant wordt  de 
betrokkenheid van de partners onderdeel van het begeleidingstraject. 

. 

 

 

Gezinsoverstijgend niveau, netwerk 

  
De thuisbegeleiding kan  zich richten  tot de ruimere leefomgeving van de 
volwassene met een visuele beperking .  
 
Samenwerking met het  ruimere netwerk  van de volwassene betekent dat andere 
diensten  en dit zowel binnen het reguliere als het niet-reguliere aanbod  zoals bv. 
mantelzorger,  regulieren voorzieningen, artsen, therapeuten, verzorgende, 
poetsdienst, vrijwilligers, lotgenoten … betrokken worden in het begeleidingsproces 
vanuit de thuisbegeleidingsdienst voor zover dit een vraag betreft van de cliënt.  
 
In thuisbegeleiding kan mee gezocht worden naar een goede inhoudelijke en 
logistieke afstemming  tussen de verschillende betrokken diensten rond de cliënt en 
zijn gezin ( = interdisciplinair werken ) 
 
Indien andere hulpverleners een meer gericht aanbod kunnen bieden met betrekking 
tot de vragen van de cliënt , of indien de vragen/noden van de cliënt de werking van 
de thuisbegeleiding overstijgen,  wordt er gericht doorverwezen in samenspraak met 
de cliënt. 

 

 

 

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.   
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1.2 Thuisbegeleiding in een professioneel samenwerkingsverband  
 

Samenwerking met andere (thuis)begeleidingsdiensten van het VAPH en de 
reguliere diensten is geïntegreerd in de werking voor zover de regelgeving dit 
toelaat.  
 
In het kader van rechtstreeks toegankelijke hulp (zie verder) is het zo dat VAPH 
erkende voorzieningen samen kunnen werken bij dezelfde cliënt in functie van een 
zo inclusief mogelijk aanbod. Weliswaar is het aantal de begeleidingen beperkt. 
  

Samenwerking met andere diensten/hulpverleners gebeurt onder volgende vormen :  

 - gezamenlijke huisbezoeken ;  

-  vormingsdagen voor professionelen uit andere (reguliere) diensten  

- gezamenlijke overlegmomenten zoals cliëntenoverleg, zorgafstemmingsoverleg, 
thuiszorgafspraken.  

…. 

 

Via outreach doen we  als thuisbegeleidingsdienst expertiseoverdracht aan de 
professionele medewerkers van andere diensten; de vrijwilligers; de mantelzorgers 
… in functie van hun eigen (professionele) relatie met de cliënt.  

             

Samenwerking met de Diensten OndersteuningsPlan (DOP-diensten) gebeurt via 
wederzijdse doorverwijzing en via  de uitvoering van het door hen opgemaakte 
ondersteuningsplan. 
 

 

1.3 Groepsbegeleidingen  
 
Groepsbegeleidingen zijn een belangrijke hefboom geworden om de 
begeleidingsdoelen te realiseren op vlak van sociaal-emotioneel welbevinden en 
voor de ontwikkeling van sociale contacten en (sociale) competenties van 
(jong)volwassenen. Dit aanbod wordt uitgewerkt op vraag van de cliënten. Ook voor 
partners en het netwerk kunnen, indien gewenst, groepsbegeleidingen opgezet 
worden. 
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Thuisbegeleiding : R(echtstreeks) T(oegankelijke) H(ulp) of N(iet) 
R(echtstreeks) T(oegankelijke) H(hulp)  
 
Cliënten met een (vermoeden van) visuele handicap, met beperkte 
ondersteuningsvragen afgelijnd in tijd en inhoud of met een lage 
begeleidingsintensiteit, kunnen begeleid worden  door de dienst zonder goedkeuring 
van de zorg vanuit  het VAPH. 
Bij deze begeleidingen staat beperkte ondersteuning, samenwerking met de 
reguliere sector waar mogelijk en gerichte doorverwijzing centraal . 
Na 6 maanden ( indien de begeleiding nog lopende is en met regelmatige frequentie 
) gebeurt een evaluatie met de cliënt in functie van verdere trajectbepaling. Overgang 
naar NRTH is dan een mogelijk vervolg. 
 
Teneinde de instroom in RTH niet te laten vastlopen wordt uiterlijk voor het einde van 
de eerste 2 jaar begeleiding RTH, samen de cliënt, de verdere begeleiding bekeken 
op  de inhoud van  de vragen en de desbetreffende mogelijke begeleidingsmodules. 
 
Begeleidingen in het kader van RTH vallen volledig onder de kwaliteitseisen 
opgelegd door het VAPH  aan de dienst. Deze zijn op te vragen op de dienst. 
 
Omwille van lage intensiteit is een individuele dienstverleningsovereenkomst niet de 
vereiste leidraad voor het begeleidingsproces dat aangegaan wordt. Toch wordt ook 
bij RT thuisbegeleiding gewerkt vanuit de vragen van de cliënt, zijn de begeleidingen 
doelgericht en gebeurt er een neerslag van de begeleidingen die hiertoe 
plaatsvonden. 
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2 Protocol van begeleiding 
 

 
Bij de start van thuisbegeleiding wordt een protocol van begeleiding 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 dit charter 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. Op vraag van de inspectie laten we het charter ook 
ondertekenen door de cliënt. 
 

2.1. Wat wordt verstaan onder een begeleiding ? 
 

Een begeleiding komt overeen met een contact van minimum één uur.  
Als een begeleiding langer dan twee uur duurt rekenen we 2 sessies aan. 
 
Begeleidingen kunnen bij de cliënt thuis plaatsvinden, op  de dienst of elders. We 
onderscheiden individuele begeleidingen en begeleidingen in het kader van 
groepsactiviteiten. 
 
Ook een uitgebreid overleg met andere diensten, met medeweten van de cliënt, al 
dan niet met de cliënt erbij, registreren wij als een begeleiding. 
 

2.2 Intakegesprek / Inhoud van begeleiding en individuele 
dienstverleningsovereenkomst  
 
De begeleiding start met een vraagverhelderingsgesprek ( intake gesprek) waarbij de 
cliënt uitleg krijgt over de werking en de inhoud van thuisbegeleiding  enerzijds en 
waar de medewerker anderzijds een beeld krijgt van de vragen die leven bij de cliënt 
Bij de intake  krijgt de cliënt het 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 individuele 
dienstverleningsovereenkomst, de mogelijkheden voor inspraak, de 
klachtenprocedure, de redenen voor beëindiging en de wijze waarop de begeleiding 
beëindigd wordt.  
 
 
De inhoud van de begeleidingen gebeurt op basis van de vragen van de cliënt en het 
netwerk. Doelstellingen die de rode draad van de inhoud van de begeleidingen  zijn 
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worden voor NRT thuisbegeleiding geformuleerd en neergeschreven in een 
individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO)  
 
De IDO is ten allen tijden voor verandering vatbaar  en is een gezamenlijk 
werkinstrument voor de cliënt en de begeleider en  moet opgemaakt worden uiterlijk 
binnen de  6 maanden na de start van de begeleidingen. 
Na 6 maanden begeleiding  is een  eerste afstemming tussen de cliënt en de 
begeleider over de inhoud van de begeleiding, de vooropgestelde doelstellingen en 
de verdere begeleiding .  

 

Indien het om een thuisbegeleiding gaat in het kader van RTH wordt er geen 
individuele  dienstverleningsovereenkomst opgemaakt. 
 
 

2.3. Afspraken in verband met registratie en afwezigheid 
 
Alle begeleidingen - ook het intakegesprek - worden geregistreerd op een 
begeleidingsfiche Elke sessie wordt door de cliënt op de begeleidingsfiche 
afgetekend. 
 

Herhaalde afwezigheid is een reden tot contact door de coördinator van het 
Vlaamsoogpunt in functie van de verderzetting van de begeleidingen . 

 

2.4. Meldingsplicht van de cliënt ivm tegemoetkomingen / 
vergoedingen  

Voor personen die een handicap hebben opgelopen tengevolgevan 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. 
 
De cliënt verklaart op eer dat hij over geen Persoonlijk Assistentie Budget beschikt. PAB is 
niet combineerbaar met thuisbegeleiding, wel met zorgconsulentschap. 
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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 handicap of een vermoeden van  
visuele handicap. Een attest of verslag moet aangeleverd worden door een 
arts of een multidisciplinair team. 

 
- In bepaalde omstandigheden is thuisbegeleiding voor een bepaalde tijd 

rechtstreeks toegankelijk.  D.w.z. zonder   inschrijvingsprocedure VAPH of 
zorgregie.  
 

-  Combinatie Rechtstreeks Toegankelijke Hulp  / niet-Rechtstreeks 
Toegankelijke Hulp is uitgesloten. 

 
- Voor thuisbegeleiding niet- Rechtstreeks Toegankelijk  hulp is eerst een 

inschrijving in het VAPH en de CRZ  noodzakelijk en moet de Provinciale 
Evaluatiecommissie van het VAPH akkoord gaan met de ten laste neming. Dit 
akkoord kan tijdelijk zijn of onbeperkt geldig. 
 

- Wie geen goedkeuring niet-rechtstreeks toegankelijke krijgt kan ook geen 
aanspraak meer maken op rechtstreeks toegankelijke hulp. 

 
 
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. 

 
 

 

Nota 2: De eigen bijdrage die de cliënt voor thuisbegeleiding betaalt 
 
 
De reglementering voorziet dat de cliënt per volledig begeleidingsuur 5.0 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.  
Het intake gesprek dat voorafgaat aan de begeleiding is gratis en kan maximaal 2 
begeleidingen omvatten. In het intakegesprek staat kennismaking en 
vraagverheldering in functie van de gewenste ondersteuning centraal 
 
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  of het Vlaamsoogpunt verwittigen. 
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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)  via het secretariaat 
van Centrum Ganspoel een afrekening, met de vermelding van de data waarop de 
begeleidingen plaatsvonden en van het totale bedrag.  
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 neemt de cliënt zelf met de thuisbegeleider of 
de dienst contact opneemt om dit te bespreken.  
 
Voor cliënten met ernstige financiële problemen kan de coördinator van het 
Vlaamsoogpunt van BLL in overleg met het diensthoofd thuisbegeleiding beslissen 
om geen eigen bijdrage te vragen voor de eerste tien begeleidingen. 
 
Aanhoudende financiële moeilijkheden kunnen de aanleiding zijn voor een regeling 
met gespreide betaling / een verminderde bijdrage 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 of in extremis stopzetting van hulpverlening. 
 
 
 

 

 

Nota 3: Het cliëntendossier  

Voor elke cliënt van thuisbegeleiding wordt een dossier opgesteld. 
 
Het dossier bevat gegevens die belangrijk zijn voor de begeleiding: 
 
- gegevens die bij aanmelding genoteerd werden 
- gegevens uit het kennismakingsgesprek/intake gesprek 
- een kopie van de A001 en het medisch attest, indien de inschrijving en aanvraag 

thuisbegeleiding door een medewerker van BLL gebeurde  
- goedkeuring A001 
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- kopie van de eventuele registratie op de CRZ 
- Het protocol van begeleiding 
- het formulier cliëntgerelateerde gegevens (nrth) 
- de individuele dienstverleningsovereenkomst (nrth)( handelingsplan) 
- kopieën van eventuele beslissingen van het VAPH ( nrth) 
- medische gegevens in aparte map 
- andere verslagen die belangrijk zijn voor de begeleiding 
- kopieën van briefwisseling/emailverkeer 
- eindverslag 
 
De dossiergegevens worden bewaard op de Vlaamsoogpunten van BLL . 
Het digitaal dossier staat op een beveiligd netwerk van Blindenzorg Licht en Liefde 
vzw. 
 
De facturatie van de cliëntbijdrage alsook alle administratie ten aanzien van het 
VAPH gebeurt vanuit het centrum Gansspoel. De noodzakelijke informatie hiertoe 
wordt vanuit BLL aan de administratieve medewerkster van  Ganspoel overgemaakt. 
Zij heeft toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor jaarverslag en  facturatie.  
 
Het cliëntendossier wordt bewaard in BLL tot 10 jaar na de beëindiging van de 
begeleiding. Na de voorziene periode worden de dossiers vernietigd en worden   
officiële documenten terugbezorgd aan de cliënt, indien deze dit wenst. 
 
Door de begeleidingsovereenkomst(protocol van begeleiding) te ondertekenen geven 
de cliënten ons de toestemming om gegevens op te vragen en door te geven, die 
belangrijk zijn voor de begeleiding. 
Elk verslag dat vanuit onze dienst naar een andere dienst of hulpverlener vertrekt, 
wordt  eerst met de cliënt besproken.   
 
Cliënten hebben het recht op inzage in hun dossier in het vlaamsoogpunt en om 
onjuiste informatie te doen verbeteren of verwijderen. Hiervoor kunnen zij zich richten 
tot de coördinator van het vlaamsoogpunt voor een afspraak. Het dossier wordt nooit 
opgestuurd of meegegeven met de cliënt 
 
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. 
 
 

                                            
 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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Nota 4: Bevragen van tevredenheid en de klachtenprocedure  
 
In thuisbegeleiding willen wij voortdurend aandacht hebben voor de beleving van de 
cliënt. Hoe ervaren de cliënt en zijn netwerk de begeleidingen ? 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. 
Reacties van gebruikers ( positieve reacties en kritiek of klachten ) zijn belangrijk om de 
kwaliteit van de dienstverlening te kunnen verbeteren.Daarom staat elke medewerker 
open voor signalen van (on)tevredenheid of klachten 
Wij maken een onderscheid tussen een signaal van ontevredenheid en een formele 
klacht . 
Signalen van ontevredenheid kunnen mondeling of schriftelijk  
Ze kunnen gericht worden naar de coördinator  van het vlaamsoogpunt BLL of 
naar de teamcoördinator thuisbegeleiding van Centrum Ganspoel 
 
 
We bekijken de verschillende mogelijkheden om met deze klachten om te gaan. Dat 
noemen we de klachtenprocedure. 
 
1. U legt de klacht  mondeling voor aan  de Coördinator van het 

Vlaamsoogpunt  
 

 
- De coördinator noteert de klacht . 
- De coördinator bespreekt met de begeleid(st)er de verdere opvolging van de 

klacht. 
- De coördinator zorgt ervoor dat de gebruiker binnen de periode van 14 dagen 

geïnformeerd is over de opvolging van de klacht. 
- De coördinator neemt maatregelen met de begeleid(st)er om deze situatie in de 

toekomst te voorkomen. 
- De begeleid(st)er bespreekt deze met de gebruiker 
- Indien niet akkoord vanwege de gebruiker  kan deze de officiële 

klachtenprocedure opstarten via de interne klachtencommissie 
 
 
 
2. U legt de klacht mondeling voor aan de teamverantwoordelijke 

thuisbegeleiding Ganspoel 
 
De heer Leo Delaet kunt u telefonisch bereiken op het centrale nummer van 
Centrum Ganspoel .02/686 00 40 
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Men zal u doorverbinden of men zal noteren hoe en wanneer wij u kunnen 
bereiken. De teamcoördinator neemt dan zelf contact met u op. 
 
- De klacht wordt genoteerd 
- Het hoofd van de dienst bespreekt de klacht met de betrokken medewerker en 

meldt  de klacht aan de coördinator. 
- Samen gaan ze( begeleider en coördinator) 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. 
- Indien niet akkoord vanwege de gebruiker kan deze de formele 

klachtenprocedure opstarten via de interne klachtencommissie 
 
 

3. U legt een schriftelijke klacht voor aan de directie van Centrum Ganspoel 
 
 U kunt uw schriftelijk klacht richten aan: Directie Ganspoel 
        Ganspoel 2 
        3040 Huldenberg 

 
 Hoe gaat het dan verder? 
 

- De directie van Ganspoel noteert deze klacht in het daartoe bestemd 
klachtenregister/boek 

- Binnen de 14 dagen mag de gebruiker een contact verwachten met de directie 
of met de teamcoördinator thuisbegeleiding. 

- De klacht wordt verder besproken met de coördinatoren en het team. 
- De klacht kan steeds worden ingetrokken. 
- De directie 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. Ann Gaublomme, 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 
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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, V.F.S.I.P.H., 
Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel. 

 
 

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.  
 

- cliënten  worden verzocht voorstellen, bedenkingen, evaluaties bij aspecten van 
de begeleiding kenbaar te maken.Ze kunnen dit doen t.a.v. de coördinator van het 
vlaamsoogpunt die deze overmaakt aan de directie. Op de directie wordt deze 
inbreng geregistreerd, gebundeld en besproken op het overleg van de 
coördinatoren. 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 vb. het uitwerken van publicaties, om de problematiek van 
visuele beperkingen en de werking van de dienst bekend te maken bij een ruimer  

 

- publiek 
 
 
 
 
 
 

 
Nota 6:  De individuele dienstverleningsovereenkomst ( NRTH)  
 

Handelings/begeleidingsplannen hebben voor de hulpverlener de volgende 
betekenis:  
Ze vormen een instrument om procesmatig te handelen, 
in dialoog met de cliënt 
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met de mogelijkheid voor terugkoppeling en bijsturing door evaluatie: 
 
 
 
Voor de cliënt zijn handelingsplannen: 
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 

 

 
Het eerste handelingssplan (IDO)  wordt opgemaakt op basis van de intake en de 
vraagverheldering samen met de cliënt en dit binnen de 6 maanden die volgen op de 
start van de begeleidingen .De cliënt ontvangt hiervan een kopie. Ten allen tijde is 
bijsturing  mogelijk. De partner en netwerk wordt  op vraag van de cliënt betrokken bij 
de opmaak van het IDO .  

 
 
 
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  
oa  
- psychosociale vaardigheden / functioneren: 
- cognitieve vaardigheden / functioneren:  
- communicatie:  
- mobiliteit en oriëntatie:  
- zelfredzaamheid op alle levensdomeinen 
- opleiding en tewerkstelling 
- vrije tijd 
 
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 komen methoden en doelen 
van trajectbegeleiding op de voorgrond: vraagverheldering, toekomstplanning, 
uittekenen van het gewenste traject, in kaart brengen van mogelijkheden en 
beperkingen van de volwassene en zijn netwerk, verkennen van mogelijke vormen 
van ondersteuning, opvolgen van gemaakte keuzes…  
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In thuisbegeleiding neemt het samenwerken met andere diensten een belangrijke 
plaats in. Dit kan zijn in functie van diagnosestelling, juiste hulp inschakelen, overleg 
met andere hulpverleners en juiste doorverwijzing. 
 
Tot slot ondersteunen we de cliënt op vlak van administratie. We geven advies in 
verband met sociale voorzieningen of verwijzen door naar diensten die kunnen 
helpen.  
 

 
Nota 7: Het beëindigen / niet opstarten  van de begeleiding  
 
- Thuisbegeleiding kan beëindigd worden op initiatief van de cliënt of in onderling 

overleg. 
- Vanuit de dienst wordt in principe de begeleiding niet eenzijdig beëindigd 

tenzij om één van volgende redenen : 
 

o het gedrag/functioneren van de gebruiker brengt de veiligheid en 
integriteit van de medewerkers ernstig in gevaar 

o er is onvoldoende samenwerking mogelijk tussen de gebruiker en de 
professionele ondersteuners 

o de lichamelijke of geestelijke toestand van de persoon met beperking is 
van die aard dat de ondersteuningsmogelijkheden van de dienst 
thuisbegeleiding niet kunnen beantwoorden aan de noden en de 
vragen van de gebruiker.  

o In geval van overmacht 
o Als er geen tenlasteneming meer is door het VAPH 
- De redenen van éénzijdige beëindiging zijn ook de tegenindicaties 

waarom een dienst beslist de begeleiding niet op te starten. 
 

 
 
 
Hoe gaan we te werk bij beëindigen? 
 
 
Elke beëindiging wordt gemeld op het team en geregistreerd (formulier) zodat we de 
gegevens kunnen verwerken in het jaarverslag. 
 
Eenzijdige beëindiging vanuit de dienst gebeurt met een aangetekend schrijven 
 
 
Eindverslag 
 
Bij beëindiging van een  begeleiding NRTH maken we een eindverslag dat bewaard 
wordt in het cliëntdossier. De cliënt ontvangen een kopie indien hij/zij dit wenst. 
Dit verslag bevat een beknopte samenvatting van het verloop van de begeleiding . Er 
wordt een actueel beeld gegeven van het functioneren op de belangrijkste domeinen 
op het moment van de beëindiging + de reden van beëindiging wordt vermeld. 
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Nota 8: Verzekeringen die Blindenzorg Licht en Liefde vzw 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 
 

 
 
 
 

 
Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap 

Thuisbegeleidingsdienst 
Ganspoel 2 

3040 Huldenberg 
Tel. 02/686.00.40 
Fax.02/688.07.13 

E-mail: thuisbegeleiding@ganspoel.be 
Website : www.ganspoel.be 

 
 
 

 
 
 

Oudenburgweg 40 

mailto:thuisbegeleiding@ganspoel.be
http://www.ganspoel.be/
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8340 Varsenare 
Tel. 050/40.60.50 

 
E-mail: alg.dir@lichtenliefde.be 
Website : www.lichtenliefde.be 
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