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familievergaderingen februari 2018

de IDO

verwelkoming: de Gebruikersraad
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Waarom zitten we hier eigenlijk ? …

https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=sPa_3-GhG9Y

�Wie zijn ondersteuning zonder wijzigingen wil verder zetten, 
ondertekent het nieuwe contract (IDO) zoals we dat vanuit De 
Vierklaver al hebben ingevuld.

�Met wie wél ondersteuning wil aanpassen, maken we straks een 
afspraak (cijfers aan te passen in nieuwe versie van de IDO)

De IDO

= de Individuele

Dienstverlenings-

Overeenkomst
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De IDO

de cliënt/vertegenwoordiger

Wat is dat ?

het contract tussen 

De Vierklaver

Wat verandert er concreet?

- Mag mijn broer nu minder naar het dagcentrum komen dan vroeger ?

- Moet mijn dochter nu vaker in de Vierklaver blijven in het weekend ?

- Is er een verschil in wat De Vierklaver voor ons doet in vergelijking 
met vroeger ?
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Een andere manier van financieren
Grootste reden om dit nieuwe contract op te maken, is:

Het persoonsvolgend budget (PVB)

Hoe ging het tot voor kort ?

95 cliënten tehuis

65 cliënten in dagcentra

Een andere manier van financieren

Hoe verloopt het voortaan ?

mensen met een beperking
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Een andere manier van financieren

“Jamaar, al dat geld vanuit Brussel? Is dat allemaal voor het zelfde ???”

� het PVB � het INKOMEN

VAPH tegemoetkoming FOD Brussel

dient om ondersteuning te betalen dient om de factuur te betalen 

concreet: personeel in De 

Vierklaver

concreet: dagprijs De Vierklaver, 

uitstap, kledij, reis, …

Een andere manier van financieren

Dat wat hier vandaag samenzitten, heeft met � te maken !!

Vroeger: ‘onzichtbaar’ want rechtstreeks vanuit VAPH betaald aan De 
Vierklaver

Nu: wel zichtbaar, het VAPH geeft dat bedrag aan jullie (=PVB), zodat 
jullie die ondersteuning kunnen kopen in De Vierklaver.
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Hoe groot is mijn PVB ?

Het PersoonsVolgend Budget werd berekend via 2 zaken:

1) Hoe zwaar is die zorg voor de cliënt? B en P
- moet er altijd iemand bij hem in de buurt zijn?
- moet begeleiding hem wassen, of volstaat het dat ze eens 
komen checken terwijl hij zichzelf wast?
- trekt hij zijn plan in de ateliers of moeten we veel met hem 
bezig zijn?
- enzovoort

2) Hoe vaak heeft iemand VAPH-ondersteuning nodig? frequentie
- slaapt hij hier elke nacht, of gaat hij bv. in het weekend naar huis?
- komt hij 2 dagen naar het dagcentrum, of bv. 5 dagen?

Hoe groot is mijn PVB ?
Het persoonsvolgend budget kan dus sterk verschillen tussen cliënten:

- Sommigen gaan af en toe naar huis en blijven daar slapen, anderen niet.

- Sommige mensen komen vijf dagen per week naar het dagcentrum, 
andere maar twee of drie keer.

- De ene bewoner kan heel veel zelf (wassen, boterhammen smeren, te 
voet naar het dorp, …), de andere heeft meer hulp nodig bij die zaken.

Dus:

• 2 cliënten kunnen het zelfde budget hebben, terwijl de ene veel meer in 
De Vierklaver is dan de andere …

• Een cliënt die veel hulp nodig heeft kan een lager PVB hebben dan 
iemand die minder hulp nodig heeft …
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De nieuwe IDO

In de IDO staat dus hoeveel je betaalt voor de ondersteuning:

‘collectief’ of individueel ?

Collectief = gezamenlijk = de begeleiding die ‘in groep’ gebeurt.

bv. met 7 mensen in een atelier

bv. 9 bewoners in een huis met 2 begeleiders in de voormiddag

…

Individueel: 

vb. de uren jobcoaching bij het begeleid werken

vb. regelmatig individuele gesprekken met ortho
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Hoe betalen: voucher of cash ?

VOUCHER: VAPH en De Vierklaver regelen de zorgkost

• Overeenkomst afsluiten met vergunde zorgaanbieder (De Vierklaver)

• Vaph keurt goed en regelt rechtstreeks alle personeels-
kosten af met De Vierklaver

• Geen financieel-administratieve ‘zorgen’ voor de persoon met 
beperking of zijn vertegenwoordiger

Hoe betalen: voucher of cash ?

CASH: VAPH schiet de personeelskost voor aan budgethouder die de 
zorgfactuur betaalt

• Aparte bankrekening openen voor besteding PVB

• Cash budget kan je enkel besteden aan overeenkomsten met 
zorgaanbieders

• Cliëntadministratie doe je een stuk zelf 

• Budgethouder betaalt zelf de zorgfactuur (=personeelskost)  aan de 
zorgaanbieder
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Hoe betalen: voucher of cash ?

Wij rekenen in alle gevallen de effectieve personeelskost:

� als je bij vergunde zorgaanbieder ondersteuning inkoopt ben je beter 
af met VOUCHER: dan betaalt het VAPH de volledige effectieve 
personeelskost (ook bv. anciënniteit van de medewerkers) aan de 
zorgaanbieder.

� kies je voor CASH dan buffert het VAPH die anciënniteit niet. Die 
personeelskost valt dus wat duurder uit.

ondersteuningspakketten

Je zet dus punten in, en betaalt daarmee voor zoveel keer per week de 
ondersteuning die jij nodig hebt.

Wat teams in huizen aanbieden, kan per huis verschillend zijn:

- Van wanneer tot wanneer is een begeleider aanwezig ?

- Hoeveel begeleiders zijn op het zelfde moment aanwezig voor 
hoeveel bewoners?

- Hoe sterk zijn paramedische diensten verzekerd in het huis?

- …

� Daarom verschillende ondersteuningspakketten.
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ondersteuningspakketten
We onderscheiden 3 woonprofielen in De Vierklaver:

Het woonproject in Deinze 

wordt woonprofiel 4

ondersteuningspakketten
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IDO: waarom nu ??

1e brief thuis: januari 2017 

� hoe groot is mijn budget?

� “onderteken een nieuwe IDO”

Nieuwe brief: “definitieve” punten

� “onderteken nieuwe IDO voor 31/03/18”

De nieuwe IDO
“Mijn zoon woont in het tehuis van De Vierklaver, en komt elk weekend 
naar huis. Hij blijft thuis twee keer slapen. Kan ik dan niet bij jullie terecht 
als dat eens een weekend niet lukt? Kunnen we dat dan nog betalen met 
ons PVB ?”

JA: daarvoor is er “de vork”

- Je hebt een PVB dat berekend is op het aantal nachten en dagen dat je 
in 2015 verbruikte, maar De Vierklaver laat toe dat je met hetzelfde 
budget tot 5% extra blijft in De Vierklaver.

Omgekeerd geldt ook: verbruik je 5% minder, dan krijg je daarvoor geen 
punten terug.
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Doel van die ‘vork’

• Duidelijkheid voor beide partijen: waar kunnen we allebei op rekenen 
(bv.: dat je tussen de 285 en de 315 nachten in de Vierklaver zult 
overnachten)

• Soepelheid: je bent niet verplicht om je vast te pinnen op 1 
onveranderlijk aantal dagen of nachten. Eens een paar dagen langer 
thuis gebleven in de zomervakantie ? � geen probleem !

• Soepelheid: wil je een beetje méér beroep doen op de Vierklaver, dan 
kan dan zonder extra regelingen en zonder extra ‘punten’. Je wordt in 
het ziekenhuis opgenomen en zoon/dochter kan eens een weekend 
niet naar huis? � geen probleem !

Vork: hoe vermeld in uw IDO ?

Bewoner JOS:

� Hij gaat elk weekend van vrijdagavond tot 

maandagochtend naar huis. En in de zomer blijft 

hij twee volle weken thuis.

� Wonen: 200 nachten per jaar � frequentie 3,84

� Dagondersteuning: 250 dagen/jaar � freq. 4,79
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Vork: hoe vermeld in uw IDO ?
Functies

(soort onder-

steuning)

Aantal keer 

(frequentie)

Voorziene 

vakantie

dagen/jaar

Vork (-5%  en +5% op de 

frequentie)

Plaats 

ondersteuning

Startdatum

Woon-

ondersteuning

3,84/week

200/jaar

(2 weken) van min. 190 tot 

max. 210 nachten/jaar

Landegem 01/01/2018

Dag-

ondersteuning

4,79/week

250/jaar

(2 weken) van min. 237,5 tot

max. 262,5 dagen/jaar

Landegem 01/01/2018

Jos kan dus tussen de 190 en de 210 keer slapen in De Vierklaver, per jaar.

(middagdutjes tellen niet mee !!)

“allemaal goed en wel …”

… maar ik wil toch graag HULP bij:

• het kiezen van de juiste ondersteuning ?

• het afsluiten van zo’n contract ?

• het onderhandelen met zorgaanbieders ? 

• het op een rijtje zetten van wat er allemaal mogelijk is ?

• …
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Wat als er in het netwerk iets gebeurt ?

• Tijdelijk en beperkt? � de vork

• Is het blijvend ? � verhoging van het PVB aanvragen (lange procedure)

• Slaap je minstens 3,75 nachten per week in De Vierklaver (= 196 nachten 
per jaar), dan kan je via een ‘korte’ procedure aanvragen om voltijds (7 
nachten per week) in De Vierklaver te verblijven. 

- de cliënt moet hiervoor 6 maanden onafgebroken in De 
Vierklaver verblijven

- vanaf de 7e maand krijgt De Vierklaver hier dan extra middelen voor.

* noodsituatie
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Wanneer de IDO stoppen of veranderen ?

• Bij verandering van bewindvoerder

• Als je een extra dag naar het dagcentrum zou willen komen

• Wanneer je het verblijf in het tehuis structureel zou willen 
veranderen (veel meer weekends thuis blijven, veel minder weken 
thuis zijn in de vakantie, enzovoort)

• Wanneer je extra dienstverlening wil van De Vierklaver (bv. logement, 
bv. individuele begeleidingen, …)

• Wanneer je (delen van) dienstverlening elders wil inkopen.

bijlagen
• Het ondersteuningspakket

• Verklarende woordenlijst

• Het charter, voortaan: collectieve rechten en plichten

� zaken die niet in een ‘individueel contract’ (de IDO) moeten 
staan, maar voor iedereen van toepassing zijn:

- strategische doelen vzw De Vierklaver

- wettelijke redenen ontslag

- gebruikersraad

- klachtenprocedure

- financiële regeling (welke zaken komen op de factuur?)

- …

� Zie website: www.de-vierklaver.be
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