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Beste, 
 
 
Wij zijn ertoe gehouden een Charter op te stellen en aan de cliënten te overhandigen.  Dit 
charter omvat de formele aspecten van thuisbegeleiding en de wederzijdse rechten en 
plichten van dienst en cliënten.   
 
Dit Charter werd opgesteld en goedgekeurd, rekening houdend met de opmerkingen van 
cliënten na de toetsing via de nieuwsbrief van december 2012. 
 
De intake-verantwoordelijke zal u dit document overhandigen, samen met het Protocol. 
 
 
 
 
 
 
Hilde Vergote,  
afdelingshoofd, hilde.vergote@tspoor.net 
 
 
Lieve Borremans,  
coördinator, lieve.borremans@tspoor.net 
 
 
of via het secretariaat op T 051 230 605  
(permanentie op werkdagen in de voormiddag) 

mailto:hilde.vergote@tspoor.net
mailto:lieve.borremans@tspoor.net
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Identificatie 
 
 
’t Spoor biedt thuisbegeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen met (een risico op) 
motorische beperking of niet aangeboren hersenletsel. 
 
De dienst werkt vanuit drie antennepunten: 
Antennepunt Gits 
(Centrale administratie) 
Bruggesteenweg 234 
8830 Gits 

Antennepunt Brugge 
Dorpstraat 40 
8200 Brugge 

Antennepunt Kortrijk 
Kanaal 127 
Spinnerijstraat 107 
8500 Kortrijk 

 
Tel.  051 230 605 
e-mail: Info@tspoor.net 
www.tspoor.net 
 
’t Spoor is een initiatief van het Dienstencentrum GID(t)S en wordt beheerd door de 
gedelegeerd bestuurder van het Dienstencentrum GID(t)S. 
 
’t Spoor is als thuisbegeleidingsdienst erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap voor onbepaalde duur. 
 

Missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie 
 
 
Binnen ’t Spoor streven we er naar zo goed mogelijk de vraag van de cliënt en zijn netwerk  
te begrijpen en vanuit die vraag te werken.  Doorheen de begeleiding stellen we ons als 
doel  dat de cliënt en zijn netwerk  zich gaandeweg sterker voelt.  Binnen dit kader  zetten 
we onze deskundigheid in om met de vragen  en verwachtingen aan de slag te gaan. We 
willen werken vanuit wederzijds respect. 
Hierbij aansluitend waarborgt de thuisbegeleidingsdienst de eerbiediging van elke  
ideologische, filosofische of godsdienstige  overtuiging, van de vrijheid en privacy van de 
cliënt.   
 
Voor meer informatie verwijzen we naar de website www.tspoor.net en de folder. 
 
 

mailto:Info@tspoor.net
http://www.tspoor.net/
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Overzicht van het aanbod van ’t Spoor 
 
 
’t Spoor biedt verschillende vormen van mobiele en ambulante begeleiding aan kinderen, 
jongeren en volwassenen met een (risico op) motorische beperking of een niet aangeboren 
hersenletsel.  
Kinderen enerzijds, en jongeren en volwassenen anderzijds, worden door een eigen team 
begeleid. 
Voor meer informatie verwijzen we naar de folder en de website www.tspoor.net. 
 
  

http://www.tspoor.net/
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Opnamevoorwaarden 
 
 

Inhoudelijke voorwaarde 
 

Tijdens een eerste gesprek wordt nagegaan of het aanbod van thuisbegeleiding 
aansluit bij de vragen van de cliënt en zijn netwerk.  Indien positief, wordt 
thuisbegeleiding gestart. 
Een cliënt kan niet geweigerd worden op grond van etnische afkomst, nationaliteit, 
geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond, ideologische, filosofische of 
godsdienstige overtuiging. 

 

Administratieve voorwaarden 

Opnamevoorwaarden rechtstreeks toegankelijke hulp 
Zowel voor kinderen als voor volwassenen is thuisbegeleiding rechtstreeks 
toegankelijk. Dit betekent dat begeleiding kan worden opgestart met een minimale 
administratieve belasting. Enkel het ondertekenen van het protocol (een document 
waarin het opstarten van de begeleiding door cliënt en thuisbegeleiding wordt 
bevestigd) is vereist. Onder rechtstreeks toegankelijke hulp heeft men de eerste 2jaar 
recht op maximaal 48 begeleidingen. Daarna kan thuisbegeleiding rechtstreeks 
toegankelijk worden verder gezet met een maximum van 12 begeleidingen per jaar. 
Combinatie met ondersteuning vanuit een andere dienst die psycho-pedagogische 
ondersteuning of opvang biedt, is slechts beperkt mogelijk. 

 

Opnamevoorwaarden niet rechtstreeks toegankelijke hulp  

 Voor kinderen 
Indien rechtstreeks toegankelijke hulp onvoldoende blijkt, moet de vraag gesteld 
worden aan de intersectorale toegangspoort. Een A-document moet worden 
opgemaakt. De thuisbegeleider zal dit met de ouders bespreken. 
 

 Voor volwassenen 
Indien rechtstreeks toegankelijke hulp onvoldoende blijkt, moet een aanvraag bij het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap worden gestart. A001 worden 
ingediend, aangevuld met een multidisciplinair verslag opgemaakt door een 
multidisciplinair team (revalidatiecentra, sociale diensten mutualiteit ….). De 
thuisbegeleider zal dit tijdig met de cliënt bespreken. 
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Op basis van dit uitgebreid dossier beslist de Provinciale Evaluatiecommissie van het 
Vlaams Agentschap of u in aanmerking komt voor thuisbegeleiding.  
Indien de beslissing negatief is,  kunt u binnen de 30 dagen na ontvangst een 
heroverweging aanvragen van uw dossier bij de heroverwegingscommissie. 
Indien deze beslissing dan opnieuw negatief is, kunt u een beroepsprocedure starten 
bij de arbeidsrechtbank.  
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De centrale zorgregistratie (CZR)  
Elke vraag om zorg, begeleiding of ondersteuning door een dienst erkend door het 
Vlaams Agentschap gaat langs de 'centrale zorgregistratie' 
Vooraleer thuisbegeleiding voor volwassenen niet rechtstreeks toegankelijk kan 
worden opgestart, moet de vraag worden doorgegeven aan de CZR. De CZR is een 
samenwerkingsverband tussen de provincie, consultatiebureaus, het Vlaams 
Agentschap, verenigingen, voorzieningen en doorverwijzers van en voor personen 
met beperkingen. De CZR bundelt alle vragen en heeft zo zicht op de totale nood aan 
zorg voor mensen met een beperking. 
De taak van de contactpersoon is bemiddelen in het zoeken naar de passende 
begeleiding of ondersteuning. De thuisbegeleidingsdienst kan optreden als 
contactpersoon bij de CZR en zo het dossier van de cliënt  opvolgen. 
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Afspraken 
 
Beide partijen engageren zich om volgende afspraken na te leven: 
 

Voor kinderen in begeleiding 
 

Bij ziekte 
 
Als jonge ouders verwachten jullie terecht dat we vol zorg met jullie kindje omgaan, 
en geen risico nemen op vlak van besmetting. 
Als thuisbegeleiders ziek zijn, wordt het huisbezoek geannuleerd.  Als de 
thuisbegeleidster verkouden is, zal ze met u contact opnemen en in overleg bepalen 
of het huisbezoek al dan niet doorgaat. 
 
We vragen u ook uitdrukkelijk dat u de thuisbegeleidster laat weten als u zelf, of uw 
kindje ziek zijn, op het moment dat een begeleiding is gepland. Dit is belangrijk voor 
de thuisbegeleidsters, maar vooral voor de gezondheid van de andere kindjes in 
begeleiding. 
Een afspraak die minder dan 24 uur voordien wordt afgebeld, wordt geregistreerd. 
Is de thuisbegeleidster al onderweg, dan wordt deze begeleiding ook gefactureerd. 
 

 
Communicatie met beide ouders 
 
Binnen 't Spoor streven we ernaar om een correcte  communicatie op te bouwen met 
de beide ouders als partners in de zorg voor hun kind.  Dit is een aandachtspunt bij 
het starten van de begeleiding, zeker ook voor die gezinnen waar de ouders 
gescheiden leven. 
We respecteren de visie dat beide ouders partners blijven in de opvoeding van hun 
kind, en willen elk van hen in die zin ook de nodige informatie bieden. 
Concreet houdt dit in dat we elk van beide ouders informatie omtrent de mogelijke 
dienstverlening vanuit 't Spoor geven.  Als ze dit wensen wordt voor elk van hen een 
protocol opgemaakt. 
Met elk van beide ouders wordt nagegaan, waaraan op hun vraag zal worden 
gewerkt.  Dit wordt in twee verschillende dienstverleningsovereenkomsten  
neergeschreven.  Logischerwijs zullen een aantal werkpunten bij beide ouders 
voorkomen.   
Objectieve informatie, zoals bv. resultaat van ontwikkelingsonderzoek en hierbij 
aansluitend verslag en adviezen, kunnen aan beide ouders worden meegedeeld, ook 
als de vraag door één van beide ouders werd geformuleerd. 
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De thuisbegeleider zal er echter uiterst attent voor zijn geen subjectieve of 
persoonlijke informatie  van de ene begeleidingscontext naar de andere over te 
brengen.  

 

Voor kinderen en volwassenen in begeleiding 
 

Avondhuisbezoeken 
 
Om de huisbezoeken te plannen, wil de thuisbegeleider zeker goed rekening houden 
met uw agenda. Toch zijn er vanuit de dienst een aantal beperkingen. De 
begeleidingen gaan in principe overdag tijdens de kantooruren door, niet op 
zaterdag of zondag. Occasioneel en gemotiveerd kan een huisbezoek na 17u30. 
Thuisbegeleiding doet ook beroep op u om mogelijkheden  te scheppen zodat de 
begeleiding overdag kan plaats vinden.   
 
Voorwaarden voor een goede begeleiding 
 
De thuisbegeleidster komt bij u aan huis. Samen met u, wil ze komen tot een goed 
gesprek. Wij vragen u dan ook hiervoor de nodige tijd en ruimte vrij te maken. 
 
Dit is niet mogelijk als alcohol- of drugsmisbruik aan de orde is.  
 
Wij vragen u uitdrukkelijk tijdens de huisbezoeken niet te roken. 
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Facturatie 
 
De thuisbegeleidingsdienst wordt gesubsidieerd door het VAPH. In de richtlijnen is bepaald 
dat de cliënt  voor één begeleiding 5 euro dient te betalen. De facturen worden per 
kwartaal opgemaakt. 
Binnen de dienst hanteren we in deze materie volgende praktische afspraken: 
 

Algemeen principe 
Bij de opstart van de begeleiding wordt het facturatieadres genoteerd. Als zich hier 
wijzingen voordoen, vragen wij u ons dit mee te delen. 
Eén begeleiding duurt één uur. Wanneer de inbreng van meerdere begeleiders gewenst is, 
wordt voor elk van hen een bijdrage aangerekend. 
  

Wat wordt als begeleiding gefactureerd? 

 elk huisbezoek; 

 begeleiding die op de dienst plaats vindt; 

 groepsactiviteit waaraan u en/of uw kind deelneemt; 

 geplande besprekingen met andere betrokken diensten  
           (bijvoorbeeld GON-begeleiding, artsen, therapeuten); 

 de inbreng van de kiné-thuisbegeleiders bij aanpassen of corrigeren van               
orthopedische of therapeutische hulpmiddelen; 

 een gepland huisbezoek dat niet kan doorgaan en waarvan de thuisbegeleider 
te laat of niet van op de hoogte werd gebracht; 

 de aanwezigheid van de thuisbegeleider bij consultaties zoals COS, RCP;  

 sociaal-administratieve ondersteuning; 

 voor uitgebreider testing bv. afname van een (taal)ontwikkelingstest en 
verslaggeving worden in principe twee begeleidingen aangerekend) 

 
Wat wordt niet gefactureerd? 
Bezoeken die gebeuren vanuit sociale bewogenheid en interesse maar los staan van 
de eigenlijke begeleiding, bijvoorbeeld een bezoek in het ziekenhuis. 
Korte, meestal telefonische afspraken met andere diensten of artsen. 
 
Bijkomende kosten 
Wanneer u voor een begeleiding elders dan in de thuissituatie meerijdt met de 
thuisbegeleider (bv. voor een medisch consult of een schoolbezoek), dan wordt 
hiervoor een onkostenvergoeding aangerekend, à rato van  0,3456 euro  per 
meegereden kilometer.  
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Bij het ontvangen van een schadevergoeding 
Wie beroep doet op niet rechtstreeks toegankelijke hulp en een schadevergoeding 
ontvangt van een verzekeringsmaatschappij/fonds in het kader van een 
schaderegeling, neemt best contact op met de juridische dienst van het VAPH. 
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Beëindiging van de begeleiding 
 
Het begeleidingstraject wordt afgestemd op uw vragen. Om ook nieuwe begeleidingen te 
kunnen starten, gaan wij ervan uit dat een begeleiding loopt voor een periode van 
maximaal 3jaar. Indien wenselijk en haalbaar, kan deze periode voor een bepaalde duur 
worden verlengd. 
 

De begeleiding kan vroegtijdig worden stopgezet: 
In gezamenlijk overleg 

Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de wijze waarop de begeleiding wordt 
beëindigd. 

 

Eenzijdig door ‘t SPOOR 
 bij overmacht; 

 bij het niet voldoen aan de minimale administratieve voorwaarden; 

 bij verhuis van betrokkene naar een andere provincie of het buitenland; 

 wanneer het zorgaanbod van 't Spoor niet meer beantwoordt  aan de 
zorgvraag van de cliënt; 

 wanneer de veiligheid en het respect t.a.v. de persoon van de thuisbegeleider 
in het gedrang komt; 

 bij het niet nakomen door de cliënt van de verplichtingen vastgelegd in deze 
overeenkomst; 

 bij het afleggen van een valse verklaring op eer i.v.m. het ontvangen van een 
schadevergoeding; 

 wanneer de kansen op begeleiding vanuit ’t Spoor door een andere 
problematiek(en) binnen het gezin belemmerd wordt;  

 in het kader van de wachtlijstproblematiek (optie om die begeleidingen stop te 
zetten die reeds langer lopen, en waar een netwerk aanwezig is).  

 

Eenzijdig door de cliënt  
op elk moment zonder opgave van reden. 
 
 

Indien u niet akkoord bent over de beëindiging van de begeleiding, kan u hierover klacht 
indienen.  Dit doet u ten aanzien van de klachtencommissie, die bij dergelijke klachten 
wordt  uitgebreid met een onafhankelijke derde, nl.  dhr. Vankeirsbilck (contactgegevens zie 
rubriek “klachten”). 
Deze persoon neemt zijn rol op als bemiddelaar en werd verkozen in samenspraak tussen 
het beleid en de cliënten. 
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Opzeggingstermijn en –vergoeding: 
 

Opzeggingstermijn 
Bij eenzijdige stopzetting door ’t Spoor of de cliënt, is er in principe een opzeggingstermijn 
van minstens 3 maanden, tenzij in wederzijds akkoord een andere termijn wordt 
overeengekomen. 
 
Verbrekingsvergoeding 
Als één van beiden zich niet houdt aan de overeengekomen opzeggingstermijn, dient deze 
aan de andere partij een verbrekingsvergoeding te betalen. Deze vergoeding bedraagt 
maximaal 30 maal de bijdrage voor thuisbegeleiding. 

Collectief  overleg 
 
Wij proberen onze werking steeds te verfijnen zodat deze  nog beter aansluit bij uw  vragen.  
Daarom gaan wij ook graag met u in overleg. 
Over bepaalde zaken zal uw mening gevraagd worden.   
Dit gebeurt via de nieuwsbrief.  
Ook na een groepsactiviteit kan u ideeën geven voor verdere activiteiten. 
 

Opmerkingen, suggesties, klachten 
 
Wij wensen zo dicht mogelijk aan te sluiten bij uw verwachtingen.  Daarom vinden wij een 
open communicatie heel belangrijk. U, of een voor u belangrijke derde (vb familielid), kan 
steeds terecht met uw opmerkingen, suggesties en klachten omtrent de dienstverlening. 
Deze kan u, mondeling of schriftelijk, signaleren bij de betrokken begeleider of bij de 
coördinator van de thuisbegeleidingsdienst. Contactgegevens: Lieve Borremans, gsm 0472 / 
64 02 89. 
 
De klacht kan ook schriftelijk worden ingediend bij de directie van het Dominiek Savio 
Instituut vzw. 
Contactgegevens:  de heer Erik Van Parys, Koolskampstraat 24, 8830 Gits, tel. 051 230 611. 
Ten laatste binnen de 30 dagen na het indienen van de klacht, kan u een schriftelijk 
antwoord verwachten. De klacht kan op elk moment worden ingetrokken. 
 
Indien u zich niet kan verzoenen met het antwoord, kan u zich wenden tot de 
klachtencommissie van het Dominiek Savio Instituut, die ook optreedt voor de 
thuisbegeleidingsdienst ‘t Spoor. De klachtencommissie bestaat uit een vertegenwoordiger 
van de inrichtende macht en een persoon, aangeduid door de gebruikersraad. Deze 
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commissie zal alle betrokken partijen beluisteren. De klachtencommissie zal de klacht 
behandelen en beide partijen proberen te verzoenen. 
Zij deelt binnen de 30 dagen schriftelijk haar oordeel mee aan de indiener en de dienst.  
Vindt de commissie de klacht terecht, dan deelt de dienst binnen 30 dagen mee welke 
maatregel genomen wordt. Wordt de klachtencommissie het niet eens, dan worden beide 
standpunten meegedeeld. 
 
Vanuit de gebruikersraad : de heer Francis Sobry, francis.sobry@telenet.be 
Vanuit de inrichtende macht: de heer Philip Vanneste, 051 230 675 
Onafhankelijke derde: de heer Keirsebilck, 051 241 750  
 
Indien u van mening bent dat geen goed gevolg werd gegeven aan uw klacht, kan u steeds 
contact opnemen met de leidend ambtenaar van het VAPH. 
Contactgegevens:  

Aan de leidend ambtenaar van het VAPH,  
Sterrenkundelaan 30,  
1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node) 
 

Inzage kwaliteitshandboek 
 
Het uitschrijven van een kwaliteitshandboek is een erkenningsvoorwaarde.  Hierin staat 
beschreven hoe gewerkt wordt aan een kwaliteitsvolle dienstverlening. 
U kan meer informatie hierover verkrijgen via de thuisbegeleider of via inzage. 

 

Verzekeringen 
 

Wetsverzekering personeel (arbeidsongevallen). 
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid  medewerkers en cliënten. 
Verzekering rechtsbijstand.  
Brandverzekering van de antennepunten. 
Omnium dienstverplaatsing (facultatief).  

Aanpassing aan het Charter 
 

Dit Charter kan ten allen tijd door de dienst gewijzigd worden.  De tekst van de 
voorgenomen wijziging zal vooraf via de nieuwsbrief  toegelicht en bevraagd worden.   

mailto:francis.sobry@telenet.be
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Centrale administratie  
Bruggesteenweg 234 
 8830 Gits  
 
T 051 230 605 
 
www.tspoor.net 
info@tspoor.net 

 

http://www.tspoor.net/

