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Bijlage 1: Collectieve rechten en plichten 
 

In dit document worden de rechten en plichten van de budgethouder en van ’t Veldzicht vzw 

omschreven, dit document is voor alle budgethouders van ’t Veldzicht vzw hetzelfde. Deze rechten 

en plichten eerbiedigen de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, de vrijheid en 

privacy, de veiligheid en gezondheid van de budgethouder, zolang de werking van ’t Veldzicht vzw en 

de integriteit van de andere budgethouders niet in het gedrang komt. Als ’t Veldzicht vzw de tekst 

wijzigt, worden de budgethouders daarvan op de hoogte gebracht. De budgethouder heeft 

inzagerecht. 

 

1. De vergunde zorgaanbieder ’t Veldzicht vzw:  
 

 rechtsvorm: vzw (= vereniging zonder winstoogmerk), met hoofdzetel: Zuidervaartje 1, 8310 

Sint-Kruis 

o statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 28/01/2005, aktenr 18243 

o werkzaam op volgende locaties: 

Dagondersteuning Villa ’t Veldzicht 
Zuidervaartje 1 
8310 Sint-Kruis 
050/36.68.00 / fax 050/36.68.09 
info@veldzichtvzw.be 
www.veldzichtvzw.be 

Dagondersteuning Hoeve ’t Veldzicht 
Kasteelhoek 9 
8730 Beernem 
050/79.96.00 
hoeve@veldzichtvzw.be 
www.veldzichtvzw.be 

Woonondersteuning ’t Huys 
J. Delaplacestraat 57 
8310 Sint-Kruis 
050/54.51.74 
veldzicht-thuys@telenet.be 
www.veldzichtvzw.be 

 vertegenwoordigd door Mevr. Hilde Dieussaert (directeur) 

 erkend sinds 1977, met nummer VZA.018.1647 als vergunde zorgaanbieder voor het VAPH 

vanaf 2017. 

 ondernemingsnummer: 0415 126 841 

 verzekeringen: burgerrechtelijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen met 

polisnummer 28.969.544 bij verzekeringskantoor Fonteyne BVBA, Gistelsesteenweg 542, 

8200 Sint-Andries. 

 Rekeningen:  

o Dagondersteuning:  IBAN BE 86-7755-1357-9150 BIC GKCCBEBB 

o Woonondersteuning:  IBAN BE 37-7785-9186-2228 BIC GKCCBEBB 
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2. Welke ondersteuning biedt ’t Veldzicht vzw en in welke regio? 
 

Stel uw (ondersteunings)vraag… we zoeken samen verder! 

 

Ondersteuning 

 Dagondersteuning 

o Voltijds of deeltijds 

o Op de boerderij of in een stadstuin 

o Creatieve artistieke activiteiten 

o Dans en beweging 

o Leerwerkplek of enclave 

o Vorming en vrije tijd op maat 

o Aanbod vervoer 

o Individuele functies: oproepbare permanentie, psychosociale begeleiding, praktische 

hulp en globale individuele ondersteuning 

 Woonondersteuning in een kleine groepswoning 

o Voltijds of deeltijds 

o Met of zonder dagondersteuning 

o Individuele functies: oproepbare permanentie, psychosociale begeleiding, praktische 

hulp en globale individuele ondersteuning 

 Mobiele / ambulante ondersteuning 

o Uit werken samen met een jobcoach 

o Woonondersteuning bij jou aan huis 

o Individuele functies: oproepbare permanentie, psychosociale begeleiding, praktische 

hulp en globale individuele ondersteuning 

 

Regio 

 Sint-Kruis / Brugge en ruime omgeving 

 Beernem en ruime omgeving 
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3. Hoe verloopt een eventueel ontslag of heroriëntatie?  

     Wie is de onafhankelijke derde voor bemiddeling bij eenzijdig ontslag?  

 

Zie ook artikel 7 uit de individuele dienstverleningsovereenkomst. De budgethouder kan de 

ondersteuning op elk moment beëindigen, mits het respecteren van de opzegtermijn. 

’t Veldzicht kan de ondersteuning van de budgethouder enkel beëindigen in de volgende situaties: 

 bij overmacht; 

 als de budgethouder niet of niet meer voldoet aan de criteria die het VAPH en/of de 

overheid ’t Veldzicht oplegt 

 als de lichamelijke of geestelijke toestand van de budgethouder zo gewijzigd is dat ’t 

Veldzicht vzw geen antwoord meer kan bieden op de ondersteuningsvraag; 

 als de budgethouder de verplichtingen uit de individuele dienstverleningsovereenkomst en 

het document met de collectieve rechten en plichten niet nakomt; 

 als de budgethouder geen overeenkomst met het VAPH heeft gesloten of de verplichtingen 

van die overeenkomst niet nakomt, als u een vergoeding voor hulp van derden hebt 

ontvangen. 

’t Veldzicht motiveert schriftelijk waarom de ondersteuning beëindigd wordt, en gaat mee op zoek 

naar een alternatieve oplossing. 

Als de budgethouder niet akkoord gaat met het feit dat zijn ondersteuning beëindigd wordt, dan kan 

de budgethouder dat binnen dertig dagen voorleggen aan de klachtencommissie van ’t Veldzicht 

vzw. Deze wordt uitgebreid met een onafhankelijke derde: Dhr. Alain Martens, advocaat, bvovvbvba, 

Dirk Boutsstraat 16, 8000 Brugge 0475/61.49.42. 

De klachtencommissie hoort de budgethouder en ’t Veldzicht vzw en probeert om binnen dertig 

dagen een oplossing te vinden. Als een oplossing gevonden wordt, wordt dit opgenomen in de 

individuele dienstverleningsovereenkomst van de budgethouder.  
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4. Samenstelling van het collectieve overlegorgaan (gebruikersraad). 
 

4.1 Wijze van organiseren 

Zowel beide locaties dagondersteuning als de woonondersteuning zijn in de gebruikersraad van ’t 

Veldzicht vzw vertegenwoordigd door minstens 1 lid. De gebruikersraad telt minimum drie en 

maximum acht leden. De gebruikersraad duidt onder zijn leden een voorzitter aan. 

De leden van de gebruikersraad worden uit en door de gebruikers van ’t Veldzicht vzw gekozen voor 

een termijn van vier jaar. Als er na verloop van tijd minder dan drie leden zijn, is de gebruikersraad 

niet meer rechtsgeldig samengesteld, en wordt een nieuwe verkiezing georganiseerd. 

Het mandaat van de leden van de gebruikersraad is hernieuwbaar. Het mandaat van een lid vervalt 

evenwel: 

 Bij het verstrijken van de termijn waarvoor dat lid gekozen is, namelijk vier jaar, 

 Als de budgethouder ’t Veldzicht vzw verlaat, 

 Bij ontslag van het lid: 

o Als het lid schriftelijk zijn ontslag indient, gericht aan de voorzitter, 

o Als het lid drie opeenvolgende keren afwezig is op een vergadering, zonder zich te 

verontschuldigen, 

o Als de gebruikersraad het lid ontslaat, unaniem door de andere leden beslist, op 

basis van schade door het lid aan de algemene werking.  

(In de twee laatste gevallen, kan op initiatief van de gebruikersraad en in overleg met 

’t Veldzicht vzw een andere gebruiker verkozen worden, die het vrijgekomen 

mandaat voortzet.) 

Bij de oprichting of na elke herverkiezing van de gebruikersraad, moet ’t Veldzicht vzw de nodige 

informatie verstrekken, zoals doel, werking, taakverdeling, inleving in het collectief gebeuren, 

verwachtingen, rechten en plichten (ten aanzien) van de gebruikersraad. 

 

4.2 Huishoudelijk reglement van de gebruikersraad 

Zetel: ’t Veldzicht vzw, Zuidervaartje 1, 8310 Sint-Kruis 

Samenstelling: zie verder 

Doel: De gebruikersraad is een collectief inspraak- en overlegorgaan dat de participatie van de 

gebruikers garandeert in de werking van ’t Veldzicht vzw. Het streefdoel is elkaar beluisteren, horen 

en respecteren in een sfeer van gelijkheid en respect voor het uitwerken van een inspraakcultuur, als 

voorwaarde voor een kwalitatief hoogstaand ondersteuningsproject voor de deelnemers. 

De frequentie van de vergaderingen: Minstens drie keer per jaar, en zo vaak als nodig geacht. De 

voorzitter roept de vergadering samen; op eigen initiatief, op vraag van een lid van de 

gebruikersraad, of op vraag van de voorziening. 
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De wijze waarop de gebruikers een inbreng kunnen leveren 

Elke budgethouder / gebruiker kan via de gekende kanalen een agendapunt aanbrengen, evenals ’t 

Veldzicht vzw. De voorzitter verzamelt de agendapunten en laat ze aan de verschillende leden van de 

gebruikersraad en aan ’t Veldzicht vzw weten per e-mail, twee weken voor een bijeenkomst van de 

gebruikersraad. 

Als een beslissing bij stemming genomen wordt, gebeurt dit met aanwezigheid van meer dan 50% 

van de leden. Er wordt niet met volmachten gewerkt. Een beslissing over een persoonsgebonden 

thema, wordt bij geheime stemming genomen. De beslissing wordt bij meerderheid genomen, 

bestaande uit de helft plus één van de aanwezigen. 

 

Bevoegdheden 

 Voorafgaand overleg is verplicht over: 

o Wijzigingen aan de individuele dienstverleningsovereenkomst 

o Wijzigingen aan de algemene woon- en leefsituatie 

o Wijzigingen in het concept van ’t Veldzicht vzw 

 Er is initiatiefrecht om advies te vragen of uit te brengen over alle aangelegenheden die de 

verhouding tussen ’t Veldzicht vzw en budgethouders aangaan. 

 Er is hoorrecht en antwoordplicht over elk onderwerp waarover de gebruikersraad een 

standpunt wil meedelen. 

 Er is informatierecht over: 

o Beslissingen die de woon- en leefsituatie van de gebruikers betreffen. 

o Alle andere elementen die de budgethouders als groep kunnen aanbelangen. 

o De jaarrekening en het doelmatig inzetten van middelen. 

Leden van de gebruikersraad gaan op een erg discrete manier om met verkregen informatie over een 

individuele budgethouder of medewerker. 

Een verslag wordt binnen de maand opgemaakt en doorgegeven aan de voorzitter. Deze geeft 

goedkeuring tot verspreiding ervan. De verslagen van de gebruikersraad worden verspreid aan de 

geïnteresseerde gebruikers, aan de medewerkers en de leden van het directiecomité van ’t Veldzicht 

vzw. 

De gebruikersraad organiseert jaarlijks een algemene vergadering. 

Een afgevaardigde van de gebruikersraad wordt als waarnemer uitgenodigd op de vergaderingen van 

de raad van bestuur van de inrichtende macht van ’t Veldzicht vzw, voor de bespreking van die 

aangelegenheden die betrekking hebben op de voorziening. Hij heeft geen stemrecht op deze 

vergaderingen. De waarnemer op de raad van bestuur oordeelt of over de besproken thema’s 

melding gemaakt wordt of advies gevraagd wordt. 

Kiesreglement 

 De algemeen coördinator van ’t Veldzicht vzw is belast met de organisatie van de 

verkiezingen. Hij waakt erover dat elke stemgerechtigde van de verkiezingen op de 

hoogte wordt gebracht en zich kandidaat kan stellen. 
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 De kiesgerechtigden zijn de ‘gebruikers’. Er mag per gezin van een budgethouder één 

stem uitgebracht worden. De verkiezing gebeurt schriftelijk, op een daartoe bestemd 

formulier en is geheim. 

 ’t Veldzicht vzw zorgt voor de verdeling van de kiesbrieven. Deze werden vooraf 

getekend door de voorzitter van de gebruikersraad en door de directie van ’t 

Veldzicht vzw. Op de kiesformulieren worden de kandidaten vermeld volgens de 

locatie die zij vertegenwoordigen. 

 De ingevulde kiesbrieven dienen onder een bijgevoegde gesloten omslag 

overgemaakt te worden aan ’t Veldzicht vzw. Deze kunnen in een gesloten bus 

gedeponeerd worden, met het mapje van de budgethouder meegegeven worden of 

per post teruggestuurd worden. En dit tot één dag voor de algemene verkiezing. 

 Deze omslagen worden op de einddatum van de verkiezing door de voorzitter van de 

zittende gebruikersraad en één van de leden van de gebruikersraad, in aanwezigheid 

van de algemeen coördinator van ’t Veldzicht vzw, opengemaakt. 

 De kandidaten met de meeste stemmen zijn verkozen. Er wordt een volledige lijst 

met de uitgebrachte stemmen opgemaakt. 

o Bij een gelijk aantal stemmen wordt naar een zo gelijk mogelijke verdeling 

tussen de locaties gestreefd. 

o Deze lijst duidt ook de mogelijke opvolgingskandidaten aan. 

o De nieuwe voorzitter wordt onder de gekozen leden met handopsteking 

gestemd. Andere functies duidt de gebruikersraad onder zijn leden aan. 

 De lijst van de verkozen kandidaten wordt zo vlug mogelijk bekend gemaakt via de 

gebruikelijke informatiekanalen van ’t Veldzicht vzw. 

De gebruikersraad wordt door ’t Veldzicht vzw op twee verschillende manieren ondersteund: 

 De kosten voor de werking van de gebruikersraad (vb. verspreiden verslagen, 

briefwisseling…) worden door ’t Veldzicht vzw gedragen. 

 Op vraag van de gebruikersraad kan de directie en/of andere medewerker(s) van ’t Veldzicht 

vzw aanwezig zijn ter ondersteuning. De gebruikersraad blijft echter het recht behouden te 

vergaderen zonder aanwezigheid van medewerkers van ’t Veldzicht vzw. 

Klachten omtrent het niet naleven van de bovenstaande bepalingen door ’t Veldzicht vzw, moeten 

schriftelijk overgemaakt worden aan de leidend ambtenaar (of de administrateur-generaal van het 

VAPH). 
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4.3 Samenstelling van de gebruikersraad 

Namen (met locatie die ze vertegenwoordigen), contactgegevens en functies van de leden van de 

gebruikersraad 2017-2020: 

 

 Voorzitter en waarnemer raad van bestuur: 

René Stevens, papa van Erwin Stevens (dagcentrum Beernem (en Sint-Kruis)) 

Diksmuidseheerweg 284, 8200 Brugge 
0474/94.08.12 
hilda_gille@hotmail.com 

 

 Ondervoorzitter: 

Jörgen Gryson, papa van Els Gryson (dagcentrum Sint-Kruis) 

Sint-Lucaslaan 16, 8310 Assebroek 
050/35.69.85 
jörgen.gryson@skynet.be 

 

 Verslaggever: / 

 

 Andere leden: 

 
o Rita Duijck, mama van Jeroen Langenbick (’t Huys (en dagcentrum Sint-Kruis) 

Avignonlaan 39, 8310 Sint-Kruis 
050/35.86.79 
ritaduijck@hotmail.com 

o Yves Helewaut, papa van Elien Helewaut (dagcentrum Sint-Kruis (en Beernem)) 

Sijselestraat 108, 8730 Oedelem 
0479/87.39.70 
yves108@telenet.be 

o Eddy Marchand, papa van Ignace Marchand (dagcentrum Beernem (en Sint-Kruis)) 

Knotwilgenlaan 63, 8200 Brugge 
050/31.86.77 
marchand.waes@gmail.com 

o Anne Marie Talloen, mama van Kirsten Aers (dagcentrum Sint-Kruis) 

Patrijzenweg 22, 8200 Brugge 
050/31.21.69 
annemarie.talloen@scarlet.be 

o Francine Van Outryve d’Ydewalle, mama van Tom Carly (’t Huys (en beide dagcentra) 

Dorpweg 68, 9377 Meetkerke 
050/31.14.02 
ronaldcarly@skynet.be 

o Wim en Hilde Haegeman – Hoornaert, ouders van Marieke Haegeman (dagcentrum 

Sint-Kruis) 

Sint Kristoffelstraat 89, 8310 Assebroek 
050/37.31.71 
haegeman_hoornaert@skynet.be 
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5. Klachten indienen 
 

Opmerkingen en suggesties kunnen steeds mondeling of schriftelijk ingediend worden, gericht aan 

om het even welke medeweker. Meer nog, budgethouders worden uitgenodigd om op een kritische 

manier mee te denken in ’t Veldzicht vzw. 

Een klacht is elke uiting van eerder ernstige ontevredenheid van een budgethouder mbt de geboden 

ondersteuning door ’t Veldzicht vzw. De budgethouder heeft het recht om klacht in te dienen. Hoe 

kan de budgethouder een klacht indienen? 

 De budgethouders stuurt een brief of een e-mail naar de directie van ’t Veldzicht vzw. De 

directie noteert de klacht en bezorgt de budgethouders binnen dertig dagen een schriftelijk 

antwoord. 

 Als het antwoord van de directie geen voldoening schenkt, kan de budgethouder een brief of 

een e-mail sturen naar de interne klachtencommissie van ’t Veldzicht vzw. Die commissie 

bestaat uit een vertegenwoordiger van ’t Veldzicht vzw en een vertegenwoordiger van de 

gebruikersraad van ’t Veldzicht vzw. De klachtencommissie probeert een akkoord te bereiken 

tussen de budgethouder en ’t Veldzicht vzw. De budgethouder wordt daarbij gehoord en kan 

zich daarbij laten bijstaan. De commissie brengt ’t Veldzicht vzw binnen dertig dagen op de 

hoogte van haar oordeel over de klacht. 

Contactgegevens interne klachtencommissie van ’t Veldzicht vzw: 
o Eddy Marchand, lid van de gebruikersraad 

o Dr Hugo Smets, lid van het directiecomité,  

Ruitersweg 16 8200 Sint-Michiels 
0475/62.79.77 

 Daarna heeft ’t Veldzicht vzw nog eens dertig dagen de tijd om de budgethouder schriftelijk 

te melden op welke manier gevolg zal gegeven worden aan de klacht. 

 Als dat antwoord voor de budgethouder niet voldoet, dan kan de budgethouder de klacht 

schriftelijk indienen bij de klachtendienst van het VAPH. Die zal nagaan of ’t Veldzicht vzw de 

reglementering heeft nageleefd. Als dat niet het geval is, legt het VAPH de zorgaanbieder 

maatregelen op. 

Contactgegevens klachtendienst VAPH: 
o Vul het klachtenformulier in op vaph.be/contacteer-ons 

o Of mail naar klachten@vaph.be 

o Of bel naar het nummer 02/2258500 

o Of stuur een brief naar 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, klachtendienst 
Zenithgebouw 
Koning Albert II-laan 37 
1030 BRUSSEL 

Als verschillende budgethouders dezelfde klacht over ’t Veldzicht vzw hebben, en deze niet 

persoonlijk bij ’t Veldzicht vzw willen indienen, dan kan de gebruikersraad die klacht indienen bij de 

klachtendienst van het VAPH. 

  

mailto:klachten@vaph.be
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6. Wat zijn de wederzijdse financiële verplichtingen? 
 

 Er wordt door ’t Veldzicht vzw enkel een voorschot gevraagd bij ondertekening van de 

individuele dienstverleningsovereenkomst met een woonondersteuning in een 

groepswoning. 

 Elke maand wordt een gedetailleerde factuur bezorgd. De betaling gebeurt via overschrijving 

of domiciliëring, uiterlijk binnen de dertig dagen volgend op de toezending van deze 

afrekening. 

 Bij niet tijdige betaling van de factuur, zal per aanmaning een administratiekost (= kostprijs 

van aangetekende zending en postzegel) aangerekend worden. Bij geen of niet volledige 

betaling van het verschuldigde bedrag (zelfs na het eventueel opstellen van een individueel 

afbetalingsplan), wordt het verschuldigde bedrag via gerechtelijke weg opgeëist. Ook de 

kosten van deze procedures, zijn ten koste van de deelnemer / gebruiker. 

 Indien de overeengekomen regeling financiële problemen met zich meebrengt, kan contact 

opgenomen worden met de sociale dienst van ’t Veldzicht vzw. 

 

 

7. Wat zijn de overige wederzijdse rechten en plichten? 
 

Recht op kwaliteit 

De budgethouder heeft recht op een kwaliteitsvolle ondersteuning door ’t Veldzicht vzw. ’t Veldzicht 

vzw heeft een kwaliteitshandboek waarin omschreven wordt op welke manier deze kwaliteitsvolle 

ondersteuning geboden wordt. De budgethouder kan vragen om dit handboek in te kijken. 

Zorginspectie ziet toe op de naleving van het besluit van de Vlaamse Regering over de kwaliteit van 

de zorg. Als Zorginspectie vaststelt dat ’t Veldzicht vzw zijn verplichtingen niet nakomt, dan krijgt ’t 

Veldzicht vzw drie maanden om zijn verplichtingen te vervullen. Bij vaststelling van ernstige 

overtredingen kunnen er onmiddellijk begeleidende maatregelen of een geldboete aan ’t Veldzicht 

vzw worden opgelegd; de vergunning kan ook opgeschort of ingetrokken worden. De budgethouder 

kan vragen om de verslagen daarover bij ’t Veldzicht vzw in te kijken. 

’t Veldzicht vzw deelt aan zijn budgethouders mee wat er gebeurt op het vlak van kwaliteitszorg 

(zelfevaluatie en jaarplanning), via de gebruikersraad. De tevredenheid van de budgethouders wordt 

regelmatig geëvalueerd. 

 

Recht op (naadloze) ondersteuning 

 Geen discriminatie 

’t Veldzicht mag niet weigeren om een overeenkomst met een budgethouder te sluiten, om 
redenen van etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale 
achtergrond, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging. 

 De ondersteuning wordt aangeboden vanuit algemeen aanvaarde maatschappelijke waarden 

en rechten die zijn opgenomen in de Belgische grondwet, de universele verklaring van de 

rechten van de mens en het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. 

 ’t Veldzicht vzw zorgt voor een vlotte overdracht van informatie bij de overgang tussen de 

verschillende vormen van ondersteuning binnen zijn eigen werking. Als ’t Veldzicht vzw voor 
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de ondersteuning een beroep doet op andere mensen of organisaties, zorgt ’t Veldzicht vzw 

in overleg met de budgethouder, voor een verantwoorde overdracht van relevante 

informatie. 

Recht op inspraak 

 Individuele inspraak 

De budgethouder heeft recht op overleg met ’t Veldzicht vzw over: 
o Wijzigingen van de individuele dienstverleningsovereenkomst of het handelingsplan 

(= individueel ondersteuningsplan ’t Veldzicht vzw) 

o Maatregelen die wegens de evolutie van de fysieke of geestelijke toestand genomen 

moeten worden 

o Wijzigingen van de woon-of leefsituatie. 

De budgethouder of ’t Veldzicht vzw kan het initiatief voor dat overleg nemen. De 
budgethouder heeft recht op volledige, nauwkeurige en tijdige informatie over alles wat met 
de zorg en ondersteuning te maken heeft en de budgethouder aanbelangt. 

 Collectieve inspraak 

’t Veldzicht vzw organiseert collectieve inspraak via een gebruikersraad voor dag- en 
woonondersteuning. 

 

Recht op privacy en bescherming van de integriteit 

 ’t Veldzicht vzw respecteert de vrijheid, privacy, veiligheid en gezondheid van de 

budgethouder. De werking van ’t Veldzicht vzw en het welzijn van de medebudgethouders en 

medewerkers komen daardoor niet in gevaar. 

 Grensoverschrijdend gedrag 

’t Veldzicht vzw zorgt voor preventie en detectie van grensoverschrijdend gedrag en reageert 
er gepast op volgens het protocol over grensoverschrijdend gedrag in het 
kwaliteitshandboek. Het gaat bijvoorbeeld over geweld, misbruik en verwaarlozing. ’t 
Veldzicht vzw meldt elke vorm van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van 
budgethouders in het register van ’t Veldzicht vzw en aan het centrale meldpunt bij het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, met respect voor de privacy van de 
budgethouder. De budgethouder en zijn wettelijke vertegenwoordiger kunnen ook zelf 
grensoverschrijdend gedrag aan ’t Veldzicht vzw melden. 

 Afzonderingsmaatregelen 

De budgethouder kan alleen tijdelijk even worden afgezonderd als hij zichzelf of iemand 
anders in gevaar brengt of als hij materiaal vernielt. De afzondering wordt onmiddellijk 
beëindigd als het gevaar geweken is. Tijdens de afzondering staat de budgethouder onder 
afdoende toezicht. De wettelijke vertegenwoordiger wordt van de afzondering op de hoogte 
gebracht. 

 

Recht om uw dossier in te kijken / gegevens uitwisselen 

De budgethouder geeft aan ’t Veldzicht vzw de toelating om persoonsgegevens bij te houden en/of 

te verwerken in overeenstemming met de bepalingen uit de wet van 27/04/2017 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die gegevens. 
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De budgethouder gaat ermee akkoord dat ’t Veldzicht vzw zijn persoonlijke gegevens opslaat op de 

computer en uitwisselt met de overheid als dat nodig is. ’t Veldzicht vzw mag enkel gegevens 

uitwisselen met anderen als dat de ondersteuning verbetert, de budgethouder geeft schriftelijke 

toestemming via de toestemmingsfiche. 

De budgethouder mag weten wat in het dossier staat en wat het betekent, met uitzondering van de 

gegevens die verstrekt zijn door een medische deskundige, vertrouwelijke gegevens of gegevens die 

over een andere persoon gaan. Hij heeft het recht volledig, nauwkeurig en op tijd informatie te 

krijgen over ondersteuning en begeleiding. 

De belangrijk betrokken derde van de budgethouder heeft: 

- Recht op informatie over deze overeenkomst en over het handelingsplan 
- Recht om gehoord te worden 

’t Veldzicht vzw bezorgt de informatie als de budgethouder akkoord gaat. 

 

Plichten ivm proefperiode 

Als de budgethouder de ondersteuning tijdens de proefperiode wil stopzetten, dan moet hij met de 

zorgaanbieder een termijn afspreken waarin dat kan gebeuren (tussen 1 week en 3 maanden). Bij 

aanwezigheid loopt de registratie en facturatie door zoals voorheen. Bij afwezigheid, en dus niet 

respecteren van de opzegtermijn, kan ’t Veldzicht een verbrekingsvergoeding vragen. Die vergoeding 

is gelijk aan de vergoeding voor zorg en ondersteuning die de budgethouder verschuldigd zou zijn 

voor de overeengekomen opzegtermijn en mag maximaal één maand kosten voor zorg en 

ondersteuning bedragen. 

 

Plichten ivm overeenkomst met de zorgaanbieder 

Als de budgethouder met ’t Veldzicht vzw overeengekomen is welke ondersteuning ’t Veldzicht zal 

bieden tegen welke prijs, moet de budgethouder de overeenkomst en het handelingsplan 

ondertekenen. 

De meerderjarige budgethouder die ondersteund wordt door een vergunde zorgaanbieder, moet zijn 

zorg en ondersteuning betalen met zijn persoonsvolgend budget (voucher of cash). Daarnaast betaalt 

de budgethouder een financiële bijdrage / woon- en leefkosten, vanuit zijn eigen inkomen. 

 

Plichten ivm beëindiging van de ondersteuning 

De budgethouder kan de ondersteuning op elk moment eindigen, maar dient een opzegtermijn van 3 

maanden te respecteren zodat ’t Veldzicht vzw op zoek kan gaan naar een andere budgethouder. Als 

de budgethouder de ondersteuning onmiddellijk wil stopzetten, moet hij aan ’t Veldzicht vzw een 

verbrekingsvergoeding betalen die gelijk is aan de kosten voor drie maanden zorg en ondersteuning. 
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Bijlage 2: Verklarende woordenlijst 
Budgethouder Is in de eerste plaats de persoon met een beperking aan wie een 

budget toegekend wordt.  Wanneer de persoon met een 

beperking rechterlijk beschermd is (vlak van zijn persoon, zijn 

goederen, verlengd minderjarig) wordt hiermee ook de 

bewindvoerder mee bedoeld. 

Vergunde zorgaanbieder Een organisatie die niet rechtstreeks hulpverlening aanbiedt en 

hiervoor ook door het Vlaams Agentschap voor Personen met 

een beperking vergund is om dat de te doen.  Om een vergunning 

te krijgen moet je voldoen aan de door het VAPH opgelegde 

voorwaarden. 

Rechtstreeks toegankelijke 

hulpverlening of RTH 

RTH is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm 

van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp 

nodig heeft. Voor RTH is geen aanvraag bij het VAPH nodig. 

Functie woonondersteuning Ondersteuning bestaande uit permanentie en begeleiding in 

groep tijdens de nacht met inbegrip van ochtend- en avonduren. 

De geleverde ondersteuning is moeilijk tot niet individueel 

planbaar of toewijsbaar 

Functie dagondersteuning Ondersteuning bestaande uit begeleiding en permanentie in 

groep gedurende de dag. De geleverde ondersteuning is moeilijk 

tot niet individueel planbaar of toewijsbaar. 

De ondersteuning wordt uitgedrukt in dagdelen. Voor minder 

dan 3 uur aanwezigheid wordt één dagdeel gerekend, vanaf  

meer dan 3 uur 2 dagdelen en vanaf meer dan 7 uur 3 dagdelen. 

Vervoer ook al is dit ondersteund via begeleiders, wordt niet mee 

in tijd verrekend. 

Respijtzorg Bij een tijdelijke plotse verhoging van de ondersteuningsnood, 

put de budgethouder de maximale aanwezigheid binnen de vork-

frequentie in ’t Veldzicht uit, na overleg eventueel omgezet in 

een andere ondersteuningsfunctie. Daarna kan de budgethouder 

een vraag stellen aan ’t Veldzicht om in het kader van niet-

planbare occasionele ondersteuning, nog meer ondersteuning te 

organiseren, waarbij een nieuwe bijlage bij de 

ondersteuningsovereenkomst opgemaakt wordt en de werkelijke 

kost aangerekend wordt.  

Functie psychosociale 

begeleiding 

Één op één begeleiding om de persoon met een beperking en zijn 

context te helpen met de organisatie van het dagelijks leven. De 

begeleiding beperkt zich tot inhoudelijke begeleiding, er wordt 

geen praktische hulp geboden 

Functie praktische hulp Ondersteuning van de persoon met een beperking bij algemeen 

dagelijkse activiteiten van het leven en dit in een één-op-één 

relatie. 

Functie globale individuele 

ondersteuning 

Deze ondersteuning is zeer ruim en kan verschillende 

levensdomeinen omvatten. De aard van de ondersteuning kan 
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verschillen en de verschillende vormen van ondersteuning 

kunnen door elkaar lopen: stimulatie, coaching, training, 

assistentie bij activiteiten. Het gaat om een combinatie van 

individuele psychosociale begeleiding en praktische hulp. 

Functie oproepbare 

permanentie 

De beschikbaarheid van de begeleiding om na een oproep binnen 

een bepaalde tijd niet-planbare één-op-één-ondersteuning te 

bieden. 

Vork frequentie De vorkfrequentie geeft aan binnen welke marge de 

budgethouder speling heeft in aantal dagen/nachten waarop hij 

ondersteuning wenst te krijgen.  De zorgaanbieder voorziet op 

die manier in bijkomende, onvoorziene ondersteuning en 

begeleiding.  De vork geeft de grenzen aan.  Afwijkingen in meer 

of minder kunnen aanleiding zijn om de dienstverlening te 

herzien.  

Handelingsplan In het handelingsplan wordt verder geconcretiseerd hoe de 

verschillende gevraagde ondersteuningsfuncties inhoudelijk vorm 

zullen krijgen: hoe je dat doet, welk schema je hier al dan niet bij 

hanteert, wie er op betrokken is, met welke frequentie je dit 

evalueert… 

Regeling persoonlijke 

bijdrage 

Tijdelijke regeling tot einde 2020 waarbij de budgethouder een 

persoonlijke bijdrage betaalt voor elke aanwezigheidsdag. Binnen 

deze regeling worden er geen woon- en leefkosten aangerekend, 

wel kunnen er supplementen aangerekend worden (zoals 

omschreven in bijlage 5).  De zorgaanbieder rekent een 

persoonlijke financiële bijdrage per dag aan voor het gebruik 

maken van de verschillende ondersteuningsfuncties.  De 

bedragen variëren naargelang de ondersteuningsfuncties.  Het 

netto inkomen van de budgethouder is hierbij ook meebepalend.  

De budgethouder heeft recht op een gereserveerd persoonlijk 

inkomen.  De zorgaanbieder verbindt er zich tot om bij het 

verrekenen van de persoonlijke bijdrage rekening te houden met 

de grenzen van het gereserveerde persoonlijk inkomen. Deze 

regeling kan ophouden door bespreking in het collectief overleg 

bij uw zorgaanbieder of van rechtswege op 31/12/2020. 
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Bijlage 3: Informatiefiche budgethouder 
 

Budgethouder (persoon die budget toegekend kreeg)  

 

Persoonsgegevens 

Naam   

Geslacht  Nationaliteit  

Rijksregisternummer  Dossiernummer VAPH  

Straat en huisnummer  

Postcode en 

gemeente 

 

 

Verblijfadres : (indien anders dan domicilieadres) 

Straat en huisnummer  

Postcode en 

gemeente 

 

 

Bijstand uit eigen sociaal netwerk: 

 Naam/Voornaam Contactgegevens (telefoon,mail, adres) 

Ouders   

Partner   

Mantelzorgers   

Bijstandsorganisatie   

Andere (bv. Huisarts, 

Verpleegkundige, kiné, 

familiezorg,… 

  

Belangrijke derde*   

*Dit is de persoon die de deelnemer/gebruiker heeft aangewezen om hem bij te staan. Die persoon maakt geen deel uit 

van de professionele begeleiders van de deelnemer.  Die persoon heeft een informatierecht en hoorrecht over e 

individuele ondersteuningsovereenkomst van die deelnemer.  Bijvoorbeeld : een broer of zus, familielid, 

vertrouwenspersoon van familie,….. 

 

 

Verzekeringen 

                                           Polisnummer, datum van 

afsluiting en  maatschappij  

Verplicht Burgerlijke aansprakelijkheid ☐ 

Persoonlijke bezittingen (brand, 

waterschade, diefstal,….) 
☐ 

Brand (bij woonovereenkomst) ☐ 

Andere ☐ 
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Aangeraden Hospitalisatie verzekering ☐ 

Ongevallen ☐ 

(elektrische) rolwagen ☐ 

Andere ☐ 

Verplichte verzekeringen vangen aan ten laatste op de dag voor de start van de 

dienstverleningsovereenkomst 

 

 

Rekeningen 

Gereserveerde rekening voor 

het persoonsvolgend budget 

bij cash 

IBAN  

BIC  

Persoonlijke rekening voor 

betaling factuur 

IBAN  

BIC  

 

Opgave inkomsten (FODSZ of 

andere en dit ifv bijdrageregeling) 

Januari 2018 : …………………………………………………….. 

Euro : ………………………………………………...……………. 

 

Wettelijke vertegenwoordiger van de persoon die budget toegekend kreeg 

 

Vonnis (= juridisch statuut)   Ja: ☐                                                              Neen :  ☐ 

Aard van   beschermingsmaatregel   

Datum vonnis (copy)  

 

Contactgegevens   

Naam  

Telefoon 1  

Telefoon 2  

GSM  

E-mailadres  

Straat en nummer  

Postcode en 

gemeente 

 

 

 

Schriftelijke informatie 

bezorgen via 

Email ☐ 

Reguliere post ☐ 

 

e budget toegekend kreeg 

 



                                                                            Individuele dienstverleningsovereenkomst 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 Naam deelnemer  www.veldzichtvzw.be Pagina 17 
 
 

   

Zorg en ondersteuning in ’t Veldzicht vzw 

budget toegekend kreeg)  

Zorg en ondersteuning 

Ingeschaalde zorg 

(B/P waarde) 

 Budgetcategorie  

Zorggebonden 

punten  

 Cashbudget   

 

  

Samenvatting van de zorg en ondersteuning ifv registratie overeenkomst VAPH in ‘t Veldzicht 

Samenvatting/Totaal Aanwezigheid 

per  week 

Vakantiedagen per 

jaar 

Vorkfrequentie* 

(minimale/maximale 

ondersteuning per 

jaar) 

Dagondersteuning    

Ambulante 

ondersteuning 

   

Woonondersteuning    

Logeren    

Mobiele ondersteuning    

Begeleid werken    

Individuele praktische 

ondersteuning 

   

Individuele 

psychosociale 

ondersteuning  

   

Globale individuele 

ondersteuning 

   

Oproepbare 

permanentie 

   

Vorkfrequentie*:  geldt enkel bij voucher. 

 

 

Overeenkomsten met andere zorgaanbieders: 

 ………………………………………………………………………………                                                                                                                         

 ……………………………………………………………………………... 

☐ 

 

 

Duurtijd van de overeenkomst 

Overeenkomst wordt afgesloten voor: 

 Onbepaalde tijd 

 Bepaalde tijd:  

 

☐  

☐ 

Bijlage 4: Toestemmingsfiche 
Naam: …………………………………………………… 
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Bij ondertekening van dit document geeft de budgethouder toestemming aan ’t Veldzicht vzw om: 

Persoonlijke gegevens / verslagen ivm de budgethouder op te vragen bij 

personen / diensten waar mee samengewerkt wordt, in kader van 

beeldvorming of ondersteuning.  

☐  

Het centraal medisch dossier van de budgethouder te laten raadplegen door 

de arts verbonden aan ’t Veldzicht vzw ifv vragen van het team van ’t 

Veldzicht vzw 

☐  

Verpleegkundige handelingen uit te voeren bij de budgethouder door 

medewerkers van ’t Veldzicht vzw, zoals onderling afgesproken, beschreven 

in het kwaliteitshandboek en in opdracht van de arts verbonden aan ’t 

Veldzicht vzw 

☐  

Foto’s en bewegende beelden van 

de budgethouder en zijn netwerk te 

gebruiken voor 

Intern gebruik (vb vorming) ☐ 

Publicaties ’t Veldzicht vzw ☐ 

Website en sociale media ’t Veldzicht 

vzw 

☐  

Externe media (krant, tv, websites…) ☐ 

Dossiergegevens te gebruiken voor (intern) wetenschappelijk onderzoek ☐ 

Post op naam van de budgethouder te openen, als die aankomt op één van 

de adressen van ’t Veldzicht vzw 

☐  

Machtiging  tot inzage in “mijn vaph” ☐  

 

Om het zich alleen in het verkeer op de openbare weg te begeven   ☐ 

Om het zich samen in het verkeer op de openbare weg te begeven met een  

andere deelnemer zonder de aanwezigheid van een teamlid/vrijwilliger/ 

stagiair van ‘t Veldzicht 

☐ 

Voor het nuttigen van alcohol, enkel op feestjes 

 Geen gebruik van alcohol 

 Maximaal 1 glas alcohol 

 Alcohol in beperkte mate 

 

☐  

☐  

☐ 

Schriftelijke informatie 

bezorgen via 

Email:……………………………………………………………. ☐ 

Verblijfsadres:…………………………………………….. ☐ 

Domicilieadres:……………………………………………. ☐ 
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Bijlage 5: Tarievenlijsten Persoonsvolgende 

Financiering 
Conform de regelgeving Persoonsvolgende Financiering werd samen met gebruikersraad beslist om 

de bijdrageregeling, van toepassing op de dagcentrumwerking, tot 2020 door te laten lopen.  

 Deze regeling blijft gelden tot herziening in samenspraak met de gebruikersraad. 

 

De bijdrageregeling tot 2020 
De budgethouder betaalt een door het VAPH opgelegde persoonlijke bijdrage. Deze bedraagt dd. 

01/03/2018 €9,90 per dag / €4,95 halve dag, indien geen beroep gedaan wordt op het busvervoer; 

en €12,40 per dag / €6,20 halve dag, indien beroep gedaan wordt op het busvervoer voor de heen- 

en/of terugrit. Deze bijdrage wordt, in navolging van de stijging van de index, 2 maal per jaar 

aangepast, dit op 1 jan en 1 juni. De persoonlijke bijdrage dient niet betaald te worden aan ’t 

Veldzicht vzw, als de deelnemer woont in een erkend pleeggezin. 

 

Overzicht extra kosten  
Prestaties of verstrekkingen die aanleiding geven tot vergoedingen boven de verschuldigde dagprijs 
(d.i. de bijzondere diensten verstrekt door de voorziening, die niet door de overheidssubsidiëring van de dagprijs worden 

gedekt en dus door de deelnemer dienen vergoed te worden), zijn: 

Supplementen Kostprijs 

Persoonlijke medicatie werkelijke kostprijs 

Orthopedische hulpmiddelen werkelijke kostprijs 

Externe paramedische behandelingen werkelijke kostprijs 

Verplaatsingen ifv externe activiteiten €  1 

Hoeve Hangerijn € 2,00 

Zwemmen € 1,50 

Fitness vanuit Sint-Kruis (OCMW) €1 

Sport in Beernem (Drogenbrood) € 3,50 

Verplaatsingen door een medewerker op vraag 

van deelnemer ifv externe consult,  

Geldend kilometertarief 

Aankoop van dieetvoeding op advies van arts werkelijke kostprijs 

Bestelling en aankoop van werkstukken werkelijke kostprijs 

Participatie aan bijzondere, al dan niet 

meerdaagse evenementen, vooraf aangekondigd 

met keuze of via vorming vrije tijd 

werkelijke kostprijs vooraf meegedeeld 

Kerstboompluk, klein geschenk € 5 

Persoonlijk aangekocht materiaal via ’t Veldzicht 

(picto-agenda, levensboek, zwembanden,…) 

werkelijke kostprijs 

Kosten voortvloeiend uit schade berokkend aan 

de uitrusting, accommodatie van ’t Veldzicht die 

buiten de verzekerde risico’s vallen 

werkelijke kostprijs 

...  
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 Tarievenlijst woon- en leefkosten : vaste bewoners 
Wanneer u voor de  woning, gelegen in J. Delaplacestraat 57 – 59, 8310 Sint-Kruis of 

Torhoutsesteenweg 191, 8200 Brugge,  beroep doet op een woongelegenheid van ’t Veldzicht vzw, 

dan wordt u een bezettingsvergoeding aangerekend.  De gemeenschappelijke kosten verbonden aan 

het wonen worden op een non-profit basis verhaald op en verdeeld onder de bewoners die er 

gehuisvest zijn, inclusief het pleeggezin. 

Maandelijkse woonkost (gekoppeld aan de index) wordt als volgt opgedeeld in : 

Woonkost: 

 

Bezettingsvergoeding  (kamer/studio,inclusief 

vergoeding van de normale en kleine herstellingen) 
vast bedrag ifv de persoonlijke beschikbare m² :  

Bijdrage energie:  (water, elektriciteit, verwarming) Maandelijks forfait van  € 104 

Leefgeld : (zie individuele 

dienstverleningsovereenkomst 

-lijst-blz.10) 

maandelijks forfait van € 125  

 
Deze bijdrageregeling binnen de werking van het woonhuis in de J. Delaplacestraat 57 – 59, 

8310 Sint-Kruis of Torhoutsesteenweg 191, 8200 Brugge is niet automatisch geldend op 

andere mogelijke woongelegenheden,  beschikbaar gesteld door ’t Veldzicht vzw. 

 
Tarievenlijst woon- en leefkosten : logeerders 
Ingeval van kortdurend gebruik van de woonvoorziening (maximum 30 nachten per jaar) bedraagt de 

woonvergoeding € 35,39 per aanwezigheidsdag.  
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Bijlage 6: woonovereenkomst en plaatsbeschrijving  
                 privéruimte 

 
Artikel 1 Woonruimte / Kamer 

’t Veldzicht vzw stelt een woonruimte ter beschikking met ingang van datum aan Naam   gekoppeld 

aan de dienstverlening. De overeenkomst is geen huurovereenkomst en valt dus niet onder de 

toepassing van de huurwetgeving. Indien de dienstverleningsovereenkomst eindigt, om welke reden 

dan ook, stopt op hetzelfde moment deze woonovereenkomst. 

De woonruimte/kamer is gelegen op adres, postnummer, gemeente en heeft als kamernummer/ 

andere specificering (bv eerste verdieping vooraan links)  

 

Artikel 2: gezamenlijk gebruik 

De budgethouder kan van de volgende ruimten gebruik maken: 

o Woonkamer 
o WC 
o Douche/badkamer 
o Keuken 
o Tuin 
o Schuur/berging/garage 
o Andere: (specificeer) 

Artikel 3 voorzieningen 

Gas, water elektriciteit en het gebruik van gezamenlijke voorzieningen (koelkast, televisie, …) zijn 

voorzien.  

 

Artikel 4: kostprijs 

In verband met de kostprijs voor het ter beschikking stellen van de kamer, voor het gezamenlijk 

gebruik en voor de nutsvoorzieningen, verwijzen we naar de tarievenlijst en in de individuele 

dienstverleningsovereenkomst. 
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Bijlage plaatsbeschrijving privéruimtes 

 

Naam budgethouder  ..........................................................................................................................................  

 
Woonruimte  ..........................................................................................................................................  

 
Werkwijze   

 

Schrap wat niet aanwezig is in de woonruimte. Vul aan indien er zaken ontbreken. 

Schrijf "geen" onder "Status" indien er geen beschadiging is. 

Indien er schade is, duidelijk de schade omschrijven onder "Status". 

 
 

Omschrijving Status 

Slaapkamer  

Deur  

Sluitwerk deur  

Muren  

Plafond  

Vloer  

Vensterraam  

Vensterglas  

Vensterbank  

Sluitwerk venster  

Gordijnen  

Ophangsysteem 

gordijnen 
 

Buiten zonnescherm  

Verlichting  

Stopcontacten  

Schakelaars  

  

  

Private badkamer  

Deur  

Sluitwerk deur  

Muren  

Plafond  

Vloerbekleding  

Stopcontacten  
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Schakelaars  

Douche  

Muurtegels  

Kraan  

Sproeikop  

Wasbak  

Spiegel  

Wc  

Verlichting  

  

  

Zitruimte Niet van toepassing 

Deur  

Keukenkasten  

Kookfornuis  

Frigo  

Verlichting  

Muur  

Vloerbekleding  

Vensterraam  

Vensterglas  

Sluiting venster  

Ophangsysteem 

gordijnen 
 

Stopcontacten  

Schakelaars  

  

  

 

Datum:  

Handtekening van de budgethouder: ..................................................................................................................   

 

 


