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ACTIVITEITENVERSLAG DIO 2014
Diensten voor Individuele Ondersteuning (DIO) is de benaming van het vroegere Beschermd
Wonen. Dit zijn de gegevens voor het kalenderjaar 2013.
1. IDENTIFICATIEGEGEVENS
Administratief adres
Vzw KIDS
Borggravevijversstraat 9
3500 Hasselt

Adres van de woning
DIO KIDS
Walenstraat 39
3500 Hasselt

KIDS-Wolfsdonk
Senatorlaan 24 – 30
3201 Wolfsdonk
Aantal plaatsen waarvoor de dienst erkend is : 8
Erkend met ingang vanaf (datum)
: 01/01/2003
Effectief gestart vanaf (datum)
: 01/04/2003 (01/09/2007 eerste uitbreiding in
de provincie Limburg ; 01/09/2008 tweede uitbreiding in de provincie Vlaams-Brabant)
Vanaf 01/01/2015 zal DIO omgevormd worden naar FAM KIDS Hasselt.
2. ORGANISATIE WOONBEGELEIDING
2.1. WOONPROJECT(EN)
Adres van de woningen
Walenstraat 39, 3500 Hasselt

Afstand (*)
1 km

Aantal gebruikers
4

Van Maerlantlaan 28 bus 4, 3500 Hasselt

1,5 km

1

Peter Benoitstraat 22/6, 3500 Hasselt

6 km

1

Peter Benoitstraat 22/8, 3500 Hasselt

6 km

1 (convenant)

Statiestraat 7/4, 3200 Aarschot

9km

1

Gelrodeweg 59, 3200 Aarschot

10km

1

(*) Afstand van de woning tot de aanleunvoorziening of de aanleundienst. Indien een andere voorziening instaat
voor de nachtpermanentie, de afstand tot deze voorziening.

2.2. PERSONEEL WOONBEGELEIDING
Naam
Peter Op ’t Roodt
Ann Olofsen
Linda Denhaen
(*) B : gesubsidieerd via de regelgeving DIO

Aantal uren per week
20u
20u
10u

Statuut (*)
B
B
B

2.3. INHOUDELIJKE OMSCHRIJVING WOONBEGELEIDING
Ten opzichte van de vorige jaren zijn er geen fundamentele wijzigingen gebeurd. De
genoteerde opmerkingen in de vorige jaarverslagen blijven onverminderd geldig.
- Intensiteit van de begeleiding :
Elke gebruiker heeft recht op 5u woonbegeleiding. Er wordt voor 100 % gebruik van gemaakt.
- Inhoud van de begeleiding in de verschillende woningen :
• het opstellen en bijstellen van het individueel handelingsplan.
• Hulpvragen (inkopen, wekelijkse uitgaven, spaarplan, huishoudelijke taken, oplossen
van samenlevingsconflicten) worden behandeld.
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•

Minimaal 2x/week wordt hulp geboden bij het dagelijkse onderhoud van de eigen
kamer en gemeenschappelijke ruimtes of het appartement van de bewoner.

- Knelpunten met betrekking tot het ter beschikking stellen van de woning en met betrekking
tot de effectieve woonbegeleiding :
Ook hier is totaal geen wijziging t.o.v. de vorige jaren. De knelpunten vermeld in de vorige
jaarverslagen blijven onverminderd geldig.
3. ORGANISATIE DAGBESTEDING
3.1. PERSONEEL DAGBESTEDING
Naam
Peter Op ‘t Roodt
Ann Olofsen
Linda Denhaen
(*) B : gesubsidieerd via de regelgeving DIO

Aantal uren per week
20u
20u
10u

Statuut (*)
B
B
B

3.2. DAGBESTEDING
- Knelpunten met betrekking tot de organisatie van de dagbesteding :
Al onze cliënten moeten hun dagbesteding vinden in het gewone reguliere circuit. Hun
autisme (gebrek aan inlevingsvermogen, moeilijkheden bij het aanpassen aan collega’s en
werkritme, motivatie en uithouding) zijn bepalende factoren die het vinden van (al dan niet
betalend) aangepast werk bemoeilijken. De cliënten zijn dus erg aangewezen op de
“goodwill” in het gewone arbeidscircuit en dat maakt dat het niet zo gemakkelijk is om een
aangepaste dagbesteding te vinden.
De meeste cliënten hebben hulp of minimaal toezicht nodig bij het verrichten van
huishoudelijke karweien en dit wordt opgenomen in hun dagbesteding. In die zin wordt
dagbesteding ruim geïnterpreteerd.
Om vereenzaming tegen te gaan en om de sociale vaardigheden enigszins op te krikken,
organiseren de begeleiders regelmatig kleine uitstappen voor de cliënten. Dit wordt erg
gewaardeerd maar tegelijkertijd blijft begeleiding tijdens deze activiteiten broodnodig.
- Omschrijving van de eventuele samenwerkingsverbanden met andere voorzieningen voor
het aanbieden van de dagbesteding :
Voor alle cliënten die vrijwilligerswerk doen, is een samenwerkingsovereenkomst met de
werkgever opgemaakt waarin o.m. de wederzijdse rechten en plichten beschreven staan;
het aanbieden van aangepast werk ter bevordering van de sociale integratie ; wie de
begeleider is en wat zijn taak is in de dagbesteding ; werkuren ; korte omschrijving van het
(onbezoldigde) werk ; verzekering, …
4. FINANCIËLE IMPLICATIES
- Overzicht van de (geraamde) inkomsten en uitgaven van DIO : zie financieel jaarverslag.
- Globale evaluatie van de financiële situatie van de cliënten :
De financiële situatie van de cliënten wordt in principe beheerd door de cliënten zelf, maar
meestal hebben ouders (al dan niet als bewindvoeder) inzage betreffende de financiële
toestand van hun zoon of dochter.
De begeleider heeft enkel zicht op het wekelijks of maandelijks leefloon van de cliënt en in
samenspraak met de cliënt wordt aan budgetbeheer gedaan.
- Knelpunten in verband met de financiële situatie van de dienst :
Een knelpunt is dat er geen subsidies worden verleend voor de uren dagbesteding van een
gebruiker die betaalde arbeid verricht, terwijl de praktijk uitwijst dat er wel degelijk nood is
aan begeleiding en deze ook verleend wordt.
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Het bekomen van subsidies voor de begeleiding in de dagbesteding van de cliënten is dus
erg afhankelijk van de mate waarin ze betaalde arbeid verrichten of niet en meer nog of dit
onbeperkt is of tijdelijk.
Het VAPH erkent dit : “het is inherent aan beschermd wonen dat het personeel variabel is
naargelang er al dan niet dagbesteding wordt aangeboden. Het is natuurlijk niet zinnig om
inclusieve ontwikkelingen af te remmen omdat voorzieningen hun personeel zien
verminderen. Er zouden een aantal mogelijke creatieve oplossingen kunnen bekeken
worden.”
5. INHOUDELIJKE BEOORDELING
- 0p welke manier werden de kandidaten voorbereid op de overgang naar DIO ?
KIDS beschikt over een ‘draaiboek bij opname en begeleiding van cliënten DIO’ waarin
gedetailleerd beschreven staat welke stappen ondernomen worden in de
opnameprocedure en op welke manier kandidaat-bewoners worden bevraagd en
geïnformeerd bij hun overstap naar DIO.
Dit ‘draaiboek’ is opgenomen in het kwaliteitshandboek.
Daarnaast wordt er meer en meer aandacht geschonken aan het netwerk van de cliënt.
Met het netwerk wordt in de eerste plaats de eigen familie bedoeld maar ook vrienden,
organisaties of diensten die een aanbod hebben voor personen met een laag inkomen
en/of een beperking kunnen aangesproken worden. Dit netwerk is nodig om de cliënt uit de
isolatie te houden en ook als steunpunt bij moeilijkheden.
- Werd er voor de cliënten een nieuw handelingsplan opgesteld, rekening houdend met hun
overstap naar beschermd wonen ?
Er wordt voor elke cliënt DIO een nieuw handelingsplan opgesteld in volledige samenspraak
met de persoon zelf. Dit handelingsplan wordt minimaal jaarlijks volledig doorgenomen met
de cliënt. Daarnaast wordt minimaal 1x per week zorgvragen besproken en bijgestuurd.
- Op welke wijze werd het inhoudelijk overleg met betrekking tot het DIO in het algemeen,
en de begeleiding van de cliënten in het bijzonder, georganiseerd?
Er wordt maandelijks een teamvergadering belegd met alle begeleiders DIO (Hasselt en
Aarschot) en de verantwoordelijke DIO. Op deze teamvergaderingen verantwoorden de
begeleiders hun begeleidingsactiviteiten en wordt feedback gegeven, verder komen ook
praktische zaken aan bod, knelpunten, bezorgdheden.
Minstens 3x per jaar wordt een DIO-overleg gehouden met alle begeleiders, pedagoog,
maatschappelijke assistenten, directeur-Zorg en verantwoordelijke DIO. Op dit overleg
komen nieuwe aanmeldingen aan bod en worden nieuwe plaatsen toegekend, maar er is
ook zeker ruimte om problematieken met de huidige cliënten te bespreken.
6. VOORSTELLEN NAAR DE VERDERE UITBOUW
- Heeft de dienst nog kandidaten die willen overstappen naar een woonvorm zoals DIO en
hoeveel ?
Er wordt geen interne wachtlijst gehanteerd omdat elke kandidaat gemeld wordt op de CRZ.
Daarmee worden de regels van CRZ gerespecteerd.
- Zijn er andere doelgroepen waarvoor DIO eveneens een deugdelijk
alternatief zou bieden ?
Sinds december 2012 is een dove volwassene ingestapt in DIO. Deze cliënt beantwoordt aan
de doelgroep waarvoor de erkenning is gegeven, maar vraagt bijkomende vorming van de
begeleider (oa. gebarentaal). Er is alleszins nood aan opvang en begeleiding van dove en
slechthorende personen.
- Op welke punten zou de regelgeving best worden aangepast, en waarom?
We zijn ervan overtuigd dat de invoering van “het puntensysteem” meer ruimte biedt om
soepeler om te gaan met de begeleidingsuren. Het maakt komaf met de strikte uren die in
het huidig systeem zijn toegekend aan woon- en dagbesteding.
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Een bijkomend voordeel is dat we cliënten met wie een vertrouwensrelatie is opgebouwd
langdurig kunnen behouden met minimale begeleidingsuren zonder hen daarvoor te
moeten doorsturen naar een lichtere vorm van begeleiding. Voor mensen met autisme of
doven kan het behoud van de begeleider een pluspunt zijn.
Er zijn echter bedenkingen bij de inschalingen die in het verleden zijn gehouden en op basis
daarvan ‘punten’ zijn toebedeeld. Het is correct dat de cliënten in deze zijn gehoord, maar
de begeleiders vinden dat er in de inschaling ook rekening moet gehouden worden met hun
ervaring en inzichten.
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