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Inleiding
Dit onderzoek evalueert het pilootproject Diensten Inclusieve Ondersteuning. In het eerste
hoofdstuk beschrijven we wat de diensten inclusieve ondersteuning inhouden. We hebben vooral
aandacht voor de verschilpunten met de ondersteuningsvormen beschermd wonen en geïntegreerd
wonen. Het tweede hoofdstuk geeft weer hoe DIO kadert in het perspectiefplan 2020 van de
minister van welzijn, volksgezondheid en gezin. Het derde hoofdstuk beschrijft de samenstelling van
de onderzoekgroep. Het vierde hoofdstuk behandelt de analyse van de ondersteuningsplannen en de
dienstverleningsovereenkomsten. De relatie tussen een vraagverduidelijking en de opstelling van
een ondersteuningsplan staan hier centraal. In het vijfde hoofdstuk wordt ingegaan op de
huisvesting van de DIO-cliënt. Hoofdstuk zes somt sociale voordelen op die verband houden met
domiciliëring van de cliënt en/of diens familiale netwerk. Ter duiding wordt een overzicht gegeven
van de beschermde statuten van de cliënten binnen DIO. Het zevende hoofdstuk houdt de nieuwe
werkwijze met personeelspunten tegen het licht. Hoofdstuk acht analyseert de tijdsregistratie van
de cliënten op de belangrijkste punten. In hoofdstuk negen buigen we ons over de dagbesteding van
de DIO-cliënten. Hoofdstuk tien tot slot formuleert enkele beleidsaanbevelingen.
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1 Wat zijn Diensten Inclusieve Ondersteuning?
Diensten Inclusieve Ondersteuning (DIO) zijn diensten gesubsidieerd door het VAPH die personen
met een handicap (=cliënt) ondersteunen bij hun zelfstandig wonen en leven. Deze ondersteuning
gebeurt op een zo inclusief mogelijke manier. De cliënt woont bij voorkeur in een gewone
woonomgeving. Personen met een handicap kunnen een woning aankopen, huren op de private
markt, op de sociale huisvestingmarkt of een woning of kamer huren van de DIO. De ondersteuning
bij dit ‘inclusieve wonen’ wordt best zoveel mogelijk uitgevoerd door mantelzorgers en reguliere
diensten zoals diensten gezinszorg, de huisarts, thuisverplegers… De DIO nemen de coördinatie over
al deze diensten en individuen op zich. Overdag gaat de cliënt in functie van capaciteiten en
wensen werken of volgt hij een andere vorm van dagbesteding. Deze dagbesteding wordt bij
voorkeur gescheiden van het wonen en vindt plaats binnen en in interactie met de samenleving.
De DIO zetten de inclusieve werking van verschillende VAPH-gesubsidieerde diensten beschermd
wonen en geïntegreerd wonen (gestaag) verder. De integratie van de diensten Beschermd Wonen en
Geïntegreerd Wonen binnen een wetgevend DIO-kader is een van de doelstellingen van het
pilootproject. Nieuw binnen het DIO-pilootproject is een duidelijke uitklaring van de zorgvraag en
het opstellen van een ondersteuningsplan. Deze termen en het hele proces daarachter worden
behandeld in hoofdstuk 4.

1.1 Subsidiëring DIO: zorggebonden personeelspunten
Eveneens nieuw is de vorm van erkenning en subsidiëring van de DIO. De erkenning van de DIO
gebeurt niet langer onder de vorm van plaatsen, maar onder de vorm van personeelspunten. De
subsidiëring is rechtstreeks gekoppeld aan de naakte zorgzwaarte van de DIO-cliënten. Naakte
zorgzwaarte is de zorgzwaarte van een persoon met een handicap zonder rekening te houden met
de sociale context en de mate van inschakeling van reguliere hulp en mantelzorg. Om deze naakte
zorgzwaarte van iedere cliënt vast stellen werd gebruik gemaakt van het experimenteel
ZorgZwaarte-Instrument (ZZI) afgenomen door de MultiDisciplinaire Teams (MDT).
Dat ZZI bepaalt voor iedere cliënt een begeleidingswaarde (B-waarde) en permanentiewaarde (Pwaarde). De begeleidingswaarde geeft de intensiteit en continuïteit aan begeleiding van de cliënt
weer (zonder rekening te houden met de sociale context). De permanentiewaarde geeft de
intensiteit en continuïteit aan permanentie weer (zonder rekening te houden met de sociale
context). Daarnaast wordt er ook een nachtpermanentiewaarde (N-waarde) toegekend door de MDT.
Iedere B-, P- en N- waarde heeft een specifieke definitie:
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Tabel 1: Toelichting bij de B-waarden
Begeleiding (B): die waarde geeft aan in hoeverre de gebruiker naast de permanentie extra
begeleiding nodig heeft
B1

Er wordt maximaal één keer per week ondersteuning geboden.

B2

Er wordt niet elke dag, maar wel verschillende keren per week ondersteuning
geboden. Er is hoofdzakelijk ‘opvolging’ nodig.

B3

Er wordt dagelijks ondersteuning geboden. De ondersteuning is beperkt in
reikwijdte en intensiteit (geen continue ondersteuning).

B4

Er wordt dagelijks en continu ondersteuning geboden. De ondersteuning is ruim in
reikwijdte en intensiteit.

B5

Er wordt dagelijks continu en intensief ondersteuning geboden op alle
levensdomeinen.

B6

Er wordt dagelijks zeer intensieve ondersteuning geboden naargelang van
uitzonderlijke ondersteuningsbehoeften.

Tabel 2: Toelichting bij de P-waarden
Permanentie overdag (P): die waarde geeft aan hoeveel toezicht nodig is of hoe vaak de
aanwezigheid van een zorgverlener nodig is
P0

De gebruiker heeft geen enkele vorm van permanentie nodig.

P1

De gebruiker kan op elk moment telefonisch iemand bereiken om raad te vragen.
De gebruiker kan telefonisch iemand bereiken die raad kan geven en indien nodig
kan langskomen.

P2
P3

P4

P5

De gebruiker kan telefonisch iemand bereiken of oproepen, die onmiddellijk,
rekening houdend met de nodige verplaatsingstijd, fysiek aanwezig kan zijn om
ondersteuning te bieden.
Er moet gedurende grote delen van de dag iemand in de nabijheid van de
gebruiker aanwezig zijn. Bij afwezigheid kan de gebruiker telefonisch iemand
bereiken of oproepen die onmiddellijk, rekening houdend met de nodige
verplaatsingstijd, fysiek aanwezig kan zijn om ondersteuning te bieden.
Er moet voortdurend iemand aanwezig zijn, maar die persoon hoeft niet
voortdurend toezicht uit te oefenen. Indien nodig moet onmiddellijk iemand
fysiek aanwezig kunnen zijn om ondersteuning te bieden.

P6

Er moet voortdurend iemand aanwezig zijn en toezicht uitoefenen. Dit betekent
dat er op elk ogenblik iemand in contact staat met de gebruiker, ofwel
rechtstreeks, ofwel onrechtstreeks.

P7

De gebruiker heeft nood aan voortdurend toezicht en dit binnen een beveiligde
infrastructuur en omkadering. Dat impliceert een gespecialiseerde setting.
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Tabel 3: Toelichting bij de N-waarden
Nachtpermanentie (N): die waarde geeft aan in hoeverre de gebruiker ’s nachts nood heeft
aan toezicht.

N0
N1

Gedurende de nacht wordt geen ondersteuning geboden. Er is niemand aanwezig
noch stand-by.
Tijdens de nacht is iemand stand-by. Bij oproep kan maximaal binnen het uur
ondersteuning geboden worden. Er wordt sporadisch (niet elke nacht)
ondersteuning geboden.

N2

Tijdens de nacht is iemand fysiek aanwezig. Indien nodig kan onmiddellijk
ondersteuning geboden worden. Er wordt geen toezicht uitgeoefend. Er kan
maximaal één keer per nacht ondersteuning geboden worden.

N3

Tijdens de nacht is iemand fysiek aanwezig. Er wordt toezicht uitgeoefend en er
wordt meermaals per nacht ondersteuning geboden.

N4

Tijdens de nacht is iemand fysiek aanwezig. Er wordt toezicht uitgeoefend en er
wordt meermaals per nacht intensieve ondersteuning geboden naar gelang van het
gedrag van de gebruiker of noodzakelijke verzorging of verpleging.

De dienst inclusieve ondersteuning wordt erkend voor een maximum aantal subsidieerbaar
zorggebonden personeelspunten (=erkende aantal personeelspunten). De wetgever heeft bij de
opstart van het DIO-pilootproject er voor gekozen om deze erkenning in de vorm van zorggebonden
personeelspunten rechtsreeks te laten bepalen door de B-, P- en N-waarden1 van de initiële DIOcliënten van de DIO. Met andere woorden: de naakte ondersteuningsnood van de eerste cliënten die
door de voorziening werden opgenomen, bepaalde haar erkenning.
De B en P-waarde is gekoppeld aan een bepaalde hoeveelheid zorggebonden personeelspunten voor
zowel woonondersteuning als dagbesteding. De N-waarde is enkel gekoppeld aan een bepaalde
hoeveelheid zorggebonden personeelspunten voor woonondersteuning. Bij de bepaling van de
erkenning zijn de dagbestedingspunten steeds meegenomen, op die manier worden de DIO
‘maximaal’ erkent. Naar de toekomst toe is het uiteraard mogelijk dat bij uitbreiding of bij de start
van nieuwe DIO, de erkenning op een andere manier wordt bepaald.
U vindt op volgende pagina de koppeling van de B-, P- en N-waarden aan een bepaalde hoeveelheid
personeelspunten zoals opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
vergunning, erkenning en subsidiëring van een pilootproject diensten inclusieve ondersteuning door
het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap:

1

De N-waarde wordt i.t.t. de B en P-waarde niet bepaald op basis van de resultaten van de afname
van de ZZI-schalen, maar wordt bepaald in samenspraak tussen MDT en informanten.
10 van 132

Tabel 4: Koppeling personeelspunten aan B-, P- en N-waarden zoals opgenomen in BVR
B-waarde

Personeelspunten woonondersteuning

Personeelspunten dagbesteding

B1

6,7983

0

B2

9,5176

4,5069

B3

11,6522

7,7228

B4

13,1377

13,2087

B5

18,7369

19,2728

B6

28,1054

27,7947

Personeelspunten woonondersteuning

Personeelspunten dagbesteding

P0

0

0

P1

0,3386

0

P2

0,6771

3,0035

P3

3,3856

3,0035

P4

6,4068

4,2102

P5

12,0128

4,2102

P6

14,2552

4,2102

P7

25,6272

10,5255

P-waarde

N-waarde

Personeelspunten woonondersteuning

N0

0

N1

2,2006

N2

2,7895

N3

4,284

N4

8,4094
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Een voorbeeldje maakt het mogelijk duidelijker. Een DIO start in 2010 met twee cliënten. Cliënt 1
heeft een P3, B3, N1. Cliënt 2 heeft een P3, B2, N1. Voor cliënt 1 nemen we volgende som:
11,6522 (B3 – woonondersteuning) + 3,3856 (P3 woonondersteuning) + 7,7228 (B3 – dagbesteding) +
3,0035 (P3 dagbesteding) + 2,2006 (N1- nachtpermanentie) = 27,9647
Voor cliënt 2 nemen we volgende som:
9,5176 (B2 – woonondersteuning) + 3,3856 (P3 woonondersteuning) + 4,5069 (B2 – dagbesteding) +
3,0035 (P3 dagbesteding) + 2,2006 (N1-nachtpermanentie) = 22,6142
We komen met behulp van optelling tot een erkend aantal personeelspunten van 50,5789
(=maximum aantal subsidieerbaar zorggebondenpersoneelspunten).
In bijlage 2 wordt technisch uitgelegd waarom de wetgever heeft gekozen voor die specifieke
koppeling tussen B/P/N-waarden en een bepaalde hoeveelheid personeelspunten.
De DIO dient steeds aan te tonen dat voor het erkende aantal personeelspunten voldoende
gebruikers worden begeleid met een voldoende zorgzwaarte. De B-, P- en N-waarden van de
zorgzwaarte inschaling worden ook hier vertaald in een puntenweging (dezelfde puntenweging als in
Tabel 4). De som van deze punten over de verschillende gebruikers heen, met dagbestedingspunten
indien noodzakelijk, is het minimum dat de dienst moet bekomen om het erkende aantal
personeelspunten te verantwoorden.

1.2 Subsidiëring DIO: organisatiegebonden personeelspunten
De subsidies voor organisatiegebonden kosten kunnen volledig volgens eigen keuze ingezet worden
hetzij voor het uitbetalen van organisatiegebonden personeel, hetzij voor het financieren van
werkingskosten. De basissubsidies voor organisatiegebonden kosten bedragen tien procent van de
subsidieerbaar zorggebonden personeelspunten. Als de som van het aantal zorggebonden
personeelspunten van de cliënten hoger is dan het erkende aantal personeelspunten ontvangt de
DIO een bijkomende subsidiëring voor organisatiegebonden kosten gelijk aan 50 procent van het
verschil. De totale subsidiëring van organisatiegebonden kosten kan nooit meer bedragen dan
twintig procent van het erkende aantal personeelspunten, wat betekent dat de vorige regel wordt
geplafonneerd.
De subsidies voor organisatiegebonden kosten worden in eerste instantie weergegeven in de vorm
van organisatiegebonden personeelspunten. Indien de DIO opteert om met haar subsidies voor
organisatiegebonden kosten (al niet gedeeltelijk) de werkingskosten te betalen, krijgt de DIO
708,842 euro per organisatiegebonden personeelspunt.

1.3 Vrije inzet personeelspunten
Fundamenteel vernieuwend binnen het DIO-pilootproject is de vrijheid die de DIO-directies en
verantwoordelijken krijgen bij de besteding van zowel de zorggebonden personeelspunten als
organisatiegebonden personeelspunten. Hoe hoger het barema waaraan een specifieke functiegroep
wordt vergoed, hoe meer punten men moet inzetten om iemand binnen die functiegroep aan te
nemen. Bij wijze van voorbeeld: indien een DIO 122 zorggebonden personeelspunten heeft, kunnen
deze punten worden ingezet om twee VTE begeleider klasse 2B aan te nemen ofwel één VTE
opvoeder klasse 1 en iets meer als 3/4 VTE begeleider klasse 2B.
Voor de organisatiegebonden personeelspunten geldt een gelijkaardige regeling.

2

Dit is het basisbedrag van 2010. Geïndexeerd betekent dit in 2011 een bedrag van 727,24 euro.
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1.4 Besluit
Het pilootproject DIO stelt volgende doelstellingen voorop:
1) Een uitklaring van de zorgvraag en het opstellen van een ondersteuningsplan (zie hoofdst. 4)
2) Inclusief wonen en een inclusieve dagbesteding. Een scheiding van wonen en dagbesteding
volgt daar automatisch uit voort.
3) Een subsidiëring gekoppeld aan naakte zorgzwaarte.
4) Een flexibel personeelskader onder de vorm van het toekennen van personeelspunten.
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2 DIO in het kader van perspectief 2020
Het pilootproject DIO kunnen we kaderen in het perspectiefplan 2020 van minister van welzijn,
volksgezondheid en gezin. Perspectiefplan 2020 zet de grote krijtlijnen uit voor de hervorming van
het beleid voor personen met een handicap. Het pilootproject DIO kunnen we beschouwen als een
van de eerste aanzetten in de realisatie van perspectiefplan 2020. Elk van de vier doelstellingen
kunnen we kaderen binnen perspectiefplan 2020.
Uitklaring van de zorgvraag
De uitklaring van de zorgvraag is een belangrijke doelstelling van het perspectiefplan 2020:
“Daarnaast heeft iedere hulpvrager in 2020 de mogelijkheid om, met de hulp van een zelf gekozen
professionele kracht of opgeleide vrijwilliger, een proces van vraagverduidelijking te doorlopen. Het resultaat
van dit proces vindt zijn neerslag in een ondersteuningsplan dat door de tijd heen kan evolueren, maar ook
grondig kan wijzigen (…) Dit proces met zijn onderscheiden functies noemen wij het ‘voortraject’.”
(perspectief 2020 nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap, 2010, p. 25)”

Inclusief wonen en een inclusieve dagbesteding
De idee van inclusief wonen en inclusieve dagbesteding is geworteld in het burgerschapsmodel
waarvan het perspectiefplan 2020 duidelijk stelt dat dit model het basismodel moet zijn voor de
verdere uitbouw van het Vlaams beleid voor personen met een handicap. Concreet betekent dit “dat
we maximaal investeren in een volwaardige participatie van personen met een handicap, dat we personen met
een handicap handvaten in handen geven om hun eigen leven te sturen en dat we de sociale solidariteit
maximaal laten spelen.” (perspectief 2020 nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap, 2010,
p. 5) Dit impliceert o.a. de realisatie van het ontkoppelen van ondersteuning bij wonen en bij

werken/dagbesteding.
Subsidiëring gekoppeld aan naakte zorgzwaarte
Over de koppeling van zorgzwaarte aan financiering lezen we in perspectiefplan 2020 het volgende:
“Een gemiddelde financiering is onvoldoende attractief. De groep voor wie we garantie willen inbouwen
vraagt een financiering die op maat is van de betrokkenen en hun ondersteuningsnoden, zodanig dat
aanbieders niet terugschrikken om deze mensen tegemoet te komen met zorg en assistentie en dat personen
met een cashbudget voldoende budget hebben om de nodige zorg in te kopen. Met de inzet van een vandaag
nog verder consolideren / valideren zorgzwaarteinschalingsinstrument voor volwassen personen met een
handicap, en een vergelijkbaar maar intersectoraal te ontwikkelen instrument voor kinderen en jongeren
moet deze ‘financiering op maat’ mogelijk worden.” (perspectief 2020 nieuw ondersteuningsbeleid voor
personen met een handicap, 2010, p. 27)

DIO is geen persoonsvolgend financieringssysteem. Zoals is toegelicht in punt 1.1 wordt een dienst
inclusieve ondersteuning erkend voor een maximum aantal subsidieerbaar zorggebonden
personeelspunten (=erkende aantal personeelspunten). De dienst inclusieve ondersteuning moet zijn
erkenning volledig benutten. Aan iedere DIO-cliënt zijn punten verbonden. Deze punten zijn
gekoppeld aan de naakte zorgzwaarte van de DIO-cliënt. De DIO is vrij in besteding van deze
punten. Wanneer deze naakte zorgzwaarte verschilt van de effectief ingezette personeelsmiddelen
voor die persoon, ontstaat er een surplus die de DIO mag inzetten voor ondersteuning van meer of
andere DIO-cliënten. De wetgever beoogt hiermee een flexibelere inzetbaarheid omdat er geen
plaatsen meer erkend worden, maar personeelspunten. De DIO beschikt over de enveloppe van
personeelspunten, de DIO-cliënt zelf niet.
Een flexibel personeelskader door middel van het toekennen van personeelspunten
Een erkenning in de vorm van personeelspunten kunnen we bekijken als een eerste stap in de
creatie van een meer regelluw erkenningensysteem.
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3 Samenstelling onderzoeksgroep
De samenstelling van de onderzoeksgroep kunnen we bekijken per dienst (punt 3.1), volgens leeftijd
en geslacht (punt 3.2), volgens handicap (punt 3.3), volgens zorgzwaarte (punt 3.4) en volgens hun
verleden in VAPH-zorgvormen (punt 3.5).

3.1 Opstart DIO-pilootproject en afleiding onderzoeksgroep
Voor de opstart van het DIO pilootproject moest worden bepaald welke voorzieningen konden
instappen in dit project. Met middelen van het uitbreidingsbeleid 2010 hebben de regionale
overlegplatformen 34 diensten aangeduid die in totaal de ondersteuning konden opstarten voor 77
personen. 2 van de 34 DIO werken de facto samen en worden in dit onderzoek beschouwd als 1
dienst. Van deze 77 DIO-cliënten konden er 70 meestappen in het onderzoek. 7 cliënten worden niet
meegenomen in het onderzoek omdat ze in de feiten nog niet waren opgestart met DIO, in een
bepaald convenant zitten of overleden zijn in de loop van het onderzoek. De 70 DIO-cliënten uit de
onderzoeksgroep zijn verspreid over 29 DIO.
In Tabel 5 worden in de tweede kolom de aantallen per dienst in het pilootproject DIO
weergegeven. In de derde kolom worden de aantallen per dienst in de onderzoeksgroep
weergegeven.
In 2011 zijn er nieuwe middelen van het uitbreidingsbeleid naar DIO gegaan. Deze hebben
geresulteerd in een opname van 66 DIO-cliënten. Deze cliënten worden verder niet bestudeerd in
dit onderzoek.
Vanaf dit punt wordt er steeds gesproken over de 70 cliënten van de DIO-onderzoeksgroep. Hun
samenstelling wordt in de volgende punten besproken naar geslacht, leeftijd, zorgzwaarte en VAPHverleden.
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Tabel 5: Aantal DIO-cliënten per dienst inclusieve ondersteuning
DIO

DIO-pilootproject 2010

DIO-onderzoeksgroep

Dienst 1

1

1

Dienst 2

1

1

Dienst 3

1

1

Dienst 4

4

4

Dienst 5

2

2

Dienst 6

3

3

Dienst 7

7

7

Dienst 8

1

1

Dienst 9

2

2

Dienst 10

3

3

Dienst 11

1

1

Dienst 12

4

4

Dienst 13

2

2

Dienst 14

2

2

Dienst 15

2

2

Dienst 16

2

1

Dienst 17

1

1

Dienst 18

8

8

Dienst 19

4

4

Dienst 20

1

1

Dienst 21

1

1

Dienst 22

2

2

Dienst 23

1

1

Dienst 24

1

1

Dienst 25

3

3

Dienst 26

3

3

Dienst 27

3

3

Dienst 28

4

4

Dienst 29

1

1

Dienst 30

1

0

Dienst 31

1

0

Dienst 32

2

0

Dienst 33

2

0

77

70

Totaal
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3.2 Samenstelling volgens leeftijd en geslacht
De meerderheid van de DIO-onderzoeksgroep is man. Analyseren we de onderzoeksgroep op basis
van leeftijd is de leeftijdsklasse 41 tot 50 jarigen het grootst en zijn de zestigplussers de kleinste
groep. Bekijken we leeftijd en geslacht samen dan zijn mannen tussen 41 en 50 jaar en vrouwen
tussen de 21 en 30 jaar de grootste groepen op de voet gevolgd door vrouwen tussen 41 en 50 jaar.
Tabel 6: Geslacht van de DIO-cliënten(frequentie en kolompercentage)
Geslacht

Frequentie

Percentage

Man

40

57,1%

vrouw

30

42,9%

70

100%

Totaal

Tabel 7: Leeftijd van de DIO-cliënten (frequentie en kolompercentage)
Leeftijdsklasse

Frequentie

Percentage

18-20

8

11,4%

21-30

19

27,1%

31-40

10

14,3%

41-50

24

34,3%

51-60

5

7,1%

61-65

1

1,4%

>65

3

4,3%

70

100%

Totaal

Tabel 8: Kruistabel leeftijd en geslacht (frequentie, n=70)
Geslacht

Leeftijd

Man

Vrouw

13 tot 20 jaar

6

2

21 tot 30 jaar

6

13

31 tot 40 jaar

7

3

41 tot 50 jaar

13

11

51 tot 60 jaar

4

1

61 tot 65 jaar

1

0

Ouder dan 65 jaar

3

0
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3.3 Samenstelling volgens handicap
75,7 procent van de DIO-cliënten (53/70) hebben een enkelvoudige licht verstandelijke tot ernstig
verstandelijke handicap.
Tabel 9: Handicap van de DIO-cliënten (frequentie en kolompercentage, n=70)
Handicap

Frequentie

Percentage

Enkelvoudig niet gespecificeerde verstandelijke handicap

2

2,9%

Enkelvoudig licht verstandelijke handicap

21

30%

Enkelvoudig matig verstandelijke handicap

17

24,3%

Enkelvoudig ernstig of diep verstandelijke handicap

13

18,6%

Enkelvoudig visuele handicap

3

4,3%

Enkelvoudige auditieve handicap

5

7,1%

Enkelvoudig psychische handicap

1

1,4%

Enkelvoudig handicap: autisme

1

1,4%

Enkelvoudige handicap: andere

1

1,4%

Meervoudig licht verstandelijke handicap

4

5,7%

Meervoudig matig verstandelijke handicap

2

2,9%

70

100%

Totaal

Kruisen we deze handicapinformatie over de DIO-cliënten met hun geslacht dan merken we dat
mannen in de meeste groepen in de meerderheid zijn. Uitzonderingen zijn de groep enkelvoudig
matig mentale handicap, meervoudig licht mentale handicap en de enkelvoudige handicap: andere.
In deze drie groepen zijn de vrouwen in de meerderheid.
Kruisen we deze handicapinformatie over de DIO-cliënten met hun leeftijd dan merken we geen
systematische verbanden op.
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3.4 Samenstelling volgens zorgzwaarte
Binnen deze DIO-onderzoeksgroep is er een sterke verscheidenheid op vlak van zorgzwaarte. De
begeleidingsnoden (B-waarde) en (nacht)permanentienoden(P en N-waarde) geven een goede
indicatie van deze verscheidenheid.Bij de start van de DIO in 2010 hebben alle DIO-cliënten een B
en P-waarde gekregen op basis van het experimentele instrument. Tegelijkertijd is in de loop van
2011 en 2012 het experimentele instrument verbeterd op basis van een nieuw onderzoek. Beide
waarden worden weergegeven in onderstaande tabellen. U zal opmerken dat het aangepaste
instrument de uitzonderingswaardes B6 en P7 -zoals geconcipieerd- slechts uitzonderlijk (in deze
groep niet) toekent. Anderzijds worden de P0 waarden, die zowel de onderzoekers als de sector
verbaasden, met het nieuwe instrument rechtgezet.
Tabel 10: Begeleidings-waarden van de onderzoeksgroep (frequentie en kolompercentage)
Frequentie
B waarden
experimenteel
instrument

Percentage
B waarden
experimenteel
instrument

Frequentie
B waarden
aangepast
instrument

Percentage
B waarden
Aangepast
instrument

B1

1

1,4

2

2,9

B2

10

14,3

8

11,4

B3

24

34,3

24

34,8

B4

11

15,7

23

33,3

B5

18

25,7

12

17,4

B6

6

8,6

0

0

70

100%

69

100%

Parameter

Totaal

Tabel 11: Permanentie waarden van de onderzoeksgroep (frequentie en kolompercentage)
Frequentie
P waarden
experimenteel
instrument

Percentage
P waarden
experimenteel
instrument

Frequentie
P waarden
aangepast
instrument

Percentage
P waarden
aangepast
instrument

P0

5

7,1

0

0

P1

1

1,4

2

2,9

P2

3

4,3

9

13,0

P3

13

18,6

14

20,3

P4

18

25,7

21

30,4

P5

28

40

21

30,4

P6

1

1,4

2

2,9

P7

1

1,4

0

0

70

100%

69

100%

Parameter

Totaal
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Tabel 12: Nachtpermanentie waarden van de onderzoeksgroep (frequentie en
kolompercentage)3
Parameter

Frequentie

Percentage

N0

6

8,6

N1

27

38,6

N2

22

31,4

N3

11

15,7

N4

4

5,7

70

100%

Totaal

Bekijken we de aangepaste B-, P- en N-waarden even van naderbij. Op de uitzonderingswaarden B6
en P7 na komt iedere B-, P- en N-waarde voor.Iets minder dan 50 procent van de DIO-cliënten heeft
een B-waarde 1 tot en met 3. Iets meer dan 50 procent van de DIO-cliënten heeft een B-waarde 4
tot en met 6.Kijken we naar de P-waarden dan zien we dat 60 procent van de DIO-cliënten een Pwaarde 4 of 5 heeft. N-waarden 1 en 2 komen het meeste voor binnen deze DIO-onderzoeksgroep.
De centrummaten van de B-, P- en N-waarden zijn de volgende:
Tabel 13: Centrummaten van B, P en N
Gemiddelde4

Mediaan
(tweede kwartiel)

P-waarde

3,8

4

B-waarde

3,5

4

N-waarde

1,7

2

We merken op dat de mediaan van B, P en N groter is dan het gemiddelde van B, P en N. Dit geeft
ons reeds een eerste indicatie over de verdeling van de P-, B- en N-waarden in deze onderzoeksgroep. Staafdiagrammen geven een goed visueel beeld van de verdeling van de B-, P- en N-waarden.
De hoogte van de diagram geeft aan hoeveel een bepaalde B-, P- of N-waarde voorkomt in absolute
aantallen. De verschillende staafdiagrammen vindt u terug als figuren 1, 2 en 3 op volgende pagina.
We gingen ook na of er bepaalde combinaties vaker voorkwamen dan andere. In tabel 14 worden
alle theoretische combinaties voorgesteld. Alleen wanneer een combinatie voorkomt wordt het
percentage ingevuld. Zoals verwacht komen heel wat combinaties niet voor en verschijnen er vooral
waarden op de diagonaal van de tabel. Volgende P/B combinaties komen het meeste voor binnen de
DIO-onderzoeksgroep:
1) B3/P3 en B4/P4
2) B4/P5 en B5/P5
3) B3/P4
De combinaties B2/P3 en B3/P5 komen telkens één maal voor.

3

De N-waarden worden toegekend door de MDT in samenspraak met de cliënt. Er is (nog) geen
rekenregel voor de berekening van de N-waarde.
4
Het berekenen van een gemiddelde B, P en N-waarde is gevaarlijk. Het zijn immers ordinale
variabelen waarbij de afstand tussen een P7 en P6 groter is dan de afstand tussen een P6 en een P5.
Een gemiddelde veronderstelt dat deze afstanden aan elkaar gelijk zijn. Het berekenen van een
gemiddelde van P-, B- en N-waarden (in combinatie met het berekenen van kwartielen) kan ons
enkel iets bijbrengen rond de verdeling van de P-, B- en N-waarden. Verder hebben deze
gemiddeldes geen inhoudelijke waarde.
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Tabel 14: Combinatie B- en P-waarden binnen de onderzoeksgroep DIO

P
0

B

1
2
3
4

1

2

3

10,1%

1,4%

2,9%

18,8%

4

5

11,6%

1,4%

18,8%

14,5%

6

7

2,9%

5

14,5%

2,9%

6
Figuur 1: Spreiding van de B-waarden

Figuur 2: Spreiding van de P-waarden
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Figuur 3: Spreiding van de N-waarden
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3.5 Samenstelling volgens VAPH-verleden
Tabel 15a geeft weer hoeveel DIO-cliënten ondersteuning van een welbepaalde zorgvorm in het
verleden hebben genoten. Zo heeft 88 procent van de DIO-cliënten ooit in een tehuis werkenden
gewoond en 38,75 in een tehuis niet werkenden bezigheid. Tabel 15a is samengesteld op basis van
de historiek van de cliëntenregistratie. De cliëntenregistratie is een registratiesysteem waarin de
VAPH gesubsidieerde diensten en voorzieningen hun in- en uitstroom per zorgvorm registreren op
cliëntenniveau.
Tabel 15a: Zorgvormen in het verleden (frequentie en kolompercentage)
Zorgvorm

Frequentie

Percentage

Beschermd wonen met dagbesteding

18

25,71%

Beschermd Wonen zonder dagbesteding

9

12,86%

Geïntegreerd wonen

51

72,86%

Thuisbegeleiding

6

8,57%

Zelfstandig wonen overbruggingszorg

2

2,86%

Dagcentrum

25

35,71%

Begeleid werk

10

14,29%

Internaat schoolgaanden

7

10%

Tehuis werkenden

62

88,57%

Tehuis niet-werkenden bezigheid

27

38,57%

Tehuis niet werkenden bezigheid: overbruggingszorg

9

12,86%

Tehuis niet werkenden nursing: overbruggingszorg

2

2,86%

Logeerdagen in Tehuis niet werkenden bezigheid

2

2,86%

Logeerdagen in internaat

2

2,86%

Kortverblijf in internaat

2

2,86%

Tehuis Kortverblijf

8

11,43%

Het overgrote deel van de DIO-cliënten heeft ooit in een residentiële setting ondersteuning
ontvangen. Dat er een hoog aantal DIO-cliënten (ooit) in een tehuis werkenden verbleef, toont aan
dat de overgrote meerderheid van de DIO-cliënten tijdens momenten in zijn/haar leven heeft
gewerkt.
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Tabel 15b geeft de zorgvorm weer waarin de 70 DIO-cliënten eind 2009 verbleven. Deze tabel geeft
goed weer vanuit welke zorgvorm de DIO-cliënten DIO binnenstromen. In de loop van 2010 merken
we in de cliëntenregistratie op dat vele DIO-cliënten eerst zijn ingeschreven als cliënten beschermd
wonen en geïntegreerd wonen alvorens zij worden ingeschreven als DIO-cliënt. Dit verklaart het
hoog aantal cliënten dat ooit gebruik maakte van geïntegreerd wonen(zie Tabel 15a). We mogen dit
beschouwen als administratieve transities die ons inhoudelijk niets leren.
Tabel 15b: Zorgvorm eind 2009 (frequentie en kolompercentage)
Zorgvorm

Zorgvorm eind 2009 Zorgvorm eind 2009
Frequentie
Percentages

Beschermd wonen met dagbesteding

3

4,30%

Geïntegreerd wonen

4

5,70%

Thuisbegeleiding

2

2,90%

Trajectbegeleiding (door dienst begeleid wonen)

1

1,40%

Zelfstandig wonen overbruggingszorg

1

1,40%

Ambulante woonondersteuning

11

15,70%

Dagcentrum

10

14,30%

Begeleid werken

3

4,30%

13

18,60%

Internaat schoolgaanden

3

4,30%

Tehuis werkenden

6

8,60%

Tehuis niet werkenden bezigheid

23

32,90%

Tehuis niet werkenden bezigheid: overbruggingszorg

9

12,90%

Tehuis niet werkenden nursing: overbruggingszorg

2

2,90%

43

61,43%

tehuis kortverblijf

1

1,40%

Geen VAPH-ondersteuning eind 2009

2

2,90%

70

100%

Dagondersteuning

Residentiële woonondersteuning

Totaal

Tot slot is het interessant om na te gaan hoeveel DIO-cliënten bij de start van de DIO gebruik
maakten van dagbesteding. 59 DIO-cliënten kregen (voltijds of minder) dagbesteding. 11 DIOcliënten kregen geen dagbesteding.

3.6 Besluit
De onderzoeksgroep bevat 70 DIO-cliënten verspreid over 29 DIO. De meerderheid bestaat uit
mannen tussen de 41 en 50 jaar. Personen met een enkelvoudig licht tot ernstig verstandelijke
handicap domineren de onderzoeksgroep. Iedere B en P-waarde komt voor in de onderzoeksgroep,
er zijn geen uitschieters. De meerderheid van de DIO-cliënten heeft een B3 tot B5 en een P3 tot P5.
Meer dan 60 procent van de DIO-cliënten stroomt DIO in vanuit een residentiële voorziening.
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4 Ondersteuningsplannen, vraagverduidelijking en
dienstverleningsovereenkomsten
Alvorens de feitelijk inhoud van de opgestuurde ondersteuningsplannen (punt 4.2.1) en dienstverleningsovereenkomsten (punt 4.2.2) te bespreken, is het aan te raden eerst na te gaan wat een
ondersteuningsplan en dienstverleningsovereenkomst theoretisch moet inhouden. Punt 4.1 spreekt
zich uit over de begrippen ondersteuningsplan en vraagverduidelijking en hun onderlinge relatie.
Punt 4.1.2 bespreekt de inhoud van de dienstverleningsovereenkomst. Punt 4.1.3 geeft schematisch
de verschilpunten en gelijkenissen tussen de documenten ondersteuningsplan, dienstverleningsovereenkomst en andere weer. Tot slot buigt punt 4.3 zich over de mate van effectiviteit van de
vraagverduidelijking en het opstellen van ondersteuningsplannen.

4.1 Situering binnen theoretisch en legistiek kader
4.1.1

Ondersteuningsplannen en vraagverduidelijking

De term ondersteuningsplan is een veel voorkomend begrip binnen de zorgsector. Ondersteuningsplannen dekken een brede waaier van betekenissen. Sommigen gebruiken het woord
ondersteuningsplan als synoniem voor zorgplannen, zorgondersteuningsplannen, behandelingsplannen, handelingsplannen… In de loop van het onderzoek bleek hoe belangrijk het is om een
semantische verduidelijking door te voeren van wat het VAPH bedoelt met de term
ondersteuningsplan. Dit wordt uitgebreid besproken onder dit punt 4.1.1. Daarnaast is het van
belang om te bekijken wat de ruime buitenwereld verstaat onder de term ondersteuningsplan. Dit
komt aan bod onder punt 4.1.2. Daar maken we tevens een vergelijking tussen de verschillende
semantische interpretaties.
4.1.1.1 Vlaamse wetgeving: ondersteuningsplannen en vraagverduidelijking
Term ondersteuningsplan
Het bepalende wetgevende kader is het besluit van de Vlaamse regering ‘betreffende de vergunning,
erkenning en subsidiëring van een pilootproject diensten inclusieve ondersteuning door het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap’ (BVR) en het meer specifieke ministerieel besluit ‘houdende de
vraagverduidelijking en het ondersteuningsplan voor een persoon met een handicap van de diensten inclusieve
ondersteuning’ (ministerieel besluit). In de titel van het ministerieel besluit wordt reeds de link gelegd

tussen de vraagverduidelijking en het ondersteuningsplan. Dit besluit is geschreven rekening
houdend met het advies dat voortkwam uit het onderzoek ‘vraagverduidelijking in het kader van het
PGB-experiment’ (Maes en Hermans, 2010).
De inleiding van het BVRbevat een handig overzicht en toelichting van begrippen. Het
ondersteuningsplan wordt daar omschreven als ‘de beschrijving van het geheel van ondersteuning waarop
de gebruiker een beroep kan doen, met inbegrip van de reguliere diensten, mantelzorg, zijn sociale netwerk
en ondersteuning, geleverd door voorzieningen erkend en gesubsidieerd door het agentschap’ (BVR , Art. 1).
Met reguliere diensten verwijst het besluit naar de ‘ondersteuning die verstrekt wordt door functies in te
zetten binnen de gezondheids- en welzijnszorg’(BVR, Art. 1). Concrete voorbeelden hiervan zijn

thuisverpleging, diensten gezinszorg, huisartsen, kinesisten enzoverder. Alle diensten waar ook
personen zonder handicap gebruik van kunnen maken in geval van ziekte of afhankelijkheid worden
sowieso beschouwd als reguliere diensten. Ook dienstencheques kunnen bekeken worden als een
reguliere dienstverlening. De persoon met een handicap kan net als vele Vlamingen ervoor kiezen
om zijn huishouding gedeeltelijk of volledig te laten overnemen door huishoudhulp betaald met
behulp van dienstencheques. In tegenstelling tot de grote meerderheid van de dienstenchequegebruikers doen personen met een handicap vooral beroep op dienstencheques omdat zij geen
andere optie hebben (te kleine draagkracht, fysiek onmogelijk… ). Naast de reguliere diensten staat
de mantelzorg centraal in de begripsomschrijving van het ondersteuningsplan. Met mantelzorg
verwijst de wetgever naar ‘zorg die geboden wordt door de natuurlijke persoon die vanuit een sociale en
emotionele band de gebruiker, niet beroepshalve maar meer dan occasioneel, helpt en ondersteunt in het
dagelijkse leven’(BVR, Art. 1). Een belangrijke nuance in deze omschrijving van mantelzorg is het
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zinsdeel ‘meer dan occasioneel’. Het gaat hier niet over een sporadisch bezoek van familie of
vrienden maar over daadwerkelijke ondersteuning. 5 Tot slot is er de ondersteuning geleverd door de
voorzieningen. Een voorziening is ‘een door het agentschap of zijn rechtsvoorganger erkende voorziening
die opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap organiseert, centra of diensten voor
revalidatie uitgezonderd’(BVR, Art 1). Concreet gaat dit hoofdzakelijk over de diensten inclusieve

ondersteuning en dagcentra.Deze begripsomschrijving van het woord ondersteuningsplan geeft zeer
goed weer wat de essentie van het DIO-project inhoudt: het DIO-project stelt dagelijkse inclusie
centraal door middel van het inschakelen van zoveel mogelijk reguliere diensten en mantelzorg.
Vraagverduidelijking
In de begripsomschrijving van het woord ondersteuningsplan wordt niet verwezen naar een
vraagverduidelijking. Hiervoor moeten we het ministerieel besluit ‘houdende de vraagverduidelijking
en het ondersteuningsplan voor een persoon met een handicap van de diensten inclusieve ondersteuning’
onder de loep nemen. Volgens artikel 2 van dat ministerieel besluit heeft “ het proces van
vraagverduidelijking als doel de volgende informatie in kaart te brengen :
1) de wensen en keuzes van de persoon met een handicap op belangrijke levensdomeinen;
2) wat de personen die direct bij de persoon met een handicap betrokken zijn belangrijk vinden in het
leven van de persoon met een handicap op belangrijke levensdomeinen;
3) de huidige mogelijkheden en beperkingen van de persoon met een handicap, het sociale netwerk en
de huidige geboden ondersteuning;
4) de ondersteuningsnoden en de prioriteiten van de persoon met een handicap.”

Het proces van vraagverduidelijking dat moet worden doorlopen kan men opdelen in een
‘objectieve vraagverduidelijking’ en een ‘subjectieve vraagverduidelijking’ (Maes, Van Hove, Van
Puyenbroeck, Van Der Veken, Van Driessche, & Boone, 2001). De wensen en keuzen van de
betrokkenen en van de persoon met een handicap valt onder de noemer subjectieve
vraagverduidelijking. De huidige mogelijkheden en beperkingen verwijzen eerder naar een
objectieve vraagverduidelijking. De interactie tussen aan de ene kant die subjectieve
vraagverduidelijking en aan de andere kant die objectieve vraagverduidelijking brengt ons bij de
ondersteuningsnoden en de prioriteiten van de persoon met een handicap. Deze vraagverduidelijking neemt volgende Kwaliteit van Leven (KvL) domeinen als uitgangspunt:
1) emotioneel welbevinden
2) sociale relaties
3) materieel welbevinden
4) persoonlijke ontwikkeling
5) fysiek welbevinden
6) zelfbepaling
7) maatschappelijke participatie
8) rechten.
(ministerieel besluit, Art. 2)
Het proces van vraagverduidelijking moet worden uitgevoerd door een dienst thuisbegeleiding,
trajectbegeleiding, een MDT of de DIO zelf.
Opstellen ondersteuningsplan op basis van vraagverduidelijking
Op basis van deze vraagverduidelijking moet vervolgens het ondersteuningsplan worden opgesteld
(ministerieel besluit , Art. 3). Ook voor de opstelling van dit ondersteuningsplan legt het besluit
enkele minimumnormen op. Het ondersteuningsplan moet minimaal de ondersteuning beschrijven
op de domeinen (1) wonen, (2) werken en dagbesteding, (3) vrije tijd, (4) gedrag, ontwikkeling en
functioneren, (5) vorming en onderwijs, (6) omgeving en (7) algemeen (ministerieel besluit , Art. 3).
In het decreet is expliciet onderstaande tabel opgenomen als suggestie bij het opstellen van een
ondersteuningsplan (ministerieel besluit, bijlage) :

5

Merk op dat men in de term mantelzorg toch nog vertrekt van het woord ‘zorg’. In de geest van
het DIO-project is het raadzaam om dit begrip ruimer te interpreteren en lezen wij ‘ondersteuning’.
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Tabel 16: Ondersteuningsdomeinen zoals opgenomen in het ministerieel besluit
Ondersteuningsdomeinen

Ondersteuningsvormen

Ondersteuningsbron

Gradatie

1° wonen
2° werken en dagbesteding
3° vrije tijd
4° gedrag, ontwikkeling en
functioneren
5° vorming en onderwijs
6° omgeving
7°algemeen
Voor elk domein moet men de ondersteuningsvorm aangeven, de ondersteuningsbron en de
gradatie. De begrippen ondersteuningsvorm en ondersteuningsbron zijn niet expliciet omschreven.
We kunnen ondersteuningsvorm omschrijven als de vorm waaronder de ondersteuning plaatsgrijpt, de
meest voorkomende zijn meer bepaald; assistentie, begeleiding, toezicht, ondersteuning… Voor een ruim
overzicht van mogelijke ondersteuningsvormen verwijzen we naar ‘vraagverduidelijking in het kader
van het PGB-experiment, p. 17-20’ (Maes en Hermans, 2010).
De ondersteuningsbron ‘is de dienst of persoon die de ondersteuning op zich neemt’. Uiteraard zullen er
afhankelijk van de taken en vorm van ondersteuning andere ondersteuningsbronnen worden
aangesproken. Essentieel in het DIO-project is dat men eerst de mantelzorg probeert aan te
spreken, indien nodig reguliere ondersteuning voorziet en in laatste instantie naar de
gespecialiseerde VAPH-hulp kijkt.
Gradatie, tot slot, verwijst naar de intensiteit en frequentie van ondersteuning.
De wetgever kiest doelbewust voor een vraagverduidelijkingsproces waar een uitklaring van de
mogelijkheden, beperkingen en wensen centraal staat. Sommige orthopedagogen en psychologen
belast met de opstelling van de ondersteuningsplannen wierpen tijdens het onderzoek informeel de
vraag op of een vraagverduidelijking ook kan worden doorlopen aan de hand van de ondersteuningsdomeinen. Het is goed om hiervoor terug te kijken naar de reden waarom Maes en Hermans (2010)
geopteerd hebben voor het overlopen van een vraagverduidelijking aan de hand van de “Kwaliteit
van leven” domeinen. Maes en Hermans (2010) beschouwen een vraagverduidelijking als “het
verkennen en verhelderen van de wensen en de daaruit afgeleide ondersteuningsnoden van de persoon en zijn
directe omgeving op de verschillende levensdomeinen (Maes & Hermans, 2010, p. 6))”. Maes en Hermans

(2010, p. 6-7) vinden het een minimale vereiste dat de DIO in kaart brengt: 6 (1) wat de wensen en
keuzes van de DIO-cliënt op belangrijke levensdomeinen zijn, (2) wat de direct betrokkenen
belangrijk vinden in het leven van de DIO-cliënt op diezelfde levensdomeinen, (3) wat de huidige
mogelijkheden en beperkingen zijn van de DIO-cliënt en het sociale netwerk en (4) wat de
ondersteuningsnoden van de DIO-cliënt zijn en welke prioriteiten de DIO-cliënt bepaalt. Punten (1)
en (2) zijn de subjectieve aspecten van de vraagverduidelijking. Punt (3) is het objectieve aspect.
Punt (4) integreert beide aspecten. Maes en Hermans (2010, p. 7) stippen het werk van Schalock
(2004, p.206) aan om te specificeren wat de operationalisering van deze domeinen inhoudt.

6

Maes en Hermans (2010) spraken uiteraard niet over de DIO vermits er toen nog geen sprake was
over het DIO-pilootproject. We passen hun theorie hier toe op de DIO.
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Tabel 17: Operationalisering van de KvL-domeinen (Maes en Hermans, 2010, p. 6)
KVL-domein
Emotioneel welbevinden

Operationalisering
Voldoening (tevredenheid, stemming, plezier)
Zelfconcept (identiteit, zelfwaardering)
Vrijheid van stress (voorspelbaarheid, controle)

Sociale relaties

Interacties (sociale netwerken, sociale contacten)
Relaties (familie, vrienden, leeftijdgenoten)
Ondersteuning (emotioneel, fysiek, financieel, advies)

Materiaal welbevinden

Financiële status (inkomen, voordelen)
Arbeid (werkstatus, werkomgeving)
Woonplaats (type van residentie, eigenaarschap)

Persoonlijke ontwikkeling

Onderwijs (prestatie, status)
Persoonlijke competentie (cognitief, sociaal, praktisch)
Prestaties (succes, realisaties, productiviteit)
Vrije tijd (hobby's)

Fysiek welbevinden

Gezondheid (functioneren, symptomen, fitheid, voeding)
ADL (zelfredzaamheid, mobiliteit)

Zelfbepaling

Autonomie (persoonlijke controle, onafhankelijkheid)
Persoonlijke doelen en waarden (wensen, verwachtingen)
Keuzes (mogelijkheden, opties, voorkeuren)

Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke integratie en participatie
Rollen (bijdrage, vrijwilliger)
Ondersteuning (ondersteuningsnetwerk, diensten)

Rechten

Mensenrechten (respect, waardigheid, gelijkheid)
Burgerrechten (burgerschap, toegankelijkheid)

Het is duidelijk dat een vraagverduidelijking aan de hand van de KvL-domeinen zoals
geoperationaliseerd door Schalock (2004, p.206) omvangrijker en vollediger is dan een
vraagverduidelijking aan de hand van de ondersteuningsdomeinen van het ministerieel besluit. Zo
negeren de ondersteuningsdomeinen mogelijks de KvL-domeinen rechten en zelfbepaling.
4.1.1.2 Ondersteuningsplannen in diverse contexten
De zorg en ondersteuning voor personen met een handicap, de regelgeving en de visie daarachter
bedient zich (zoals in alle sectoren) van een eigen taal. Woorden krijgen vaak sterk verschillende
interpretaties in een andere context. Ook de term ondersteuningsplan is onderhevig aan zulke
semantische verwarringen. In het vorige punt 4.1.1 is uitgebreid ingegaan op wat de Vlaamse
wetgever verstaat onder het ondersteuningsplan. In dit punt 4.1.2 willen we onze blik verruimen en
verder kijken dan de eigen navel. Op basis van tabel 1 uit het werk ‘ontwikkeling in het
ondersteuningsplan’ (Herps, Buntinx en Curfs, 2010) vergelijken we de zorgplannen en
ondersteuningsplannen zoals bedoeld in Nederland met de interpretatie in Vlaanderen. Het moet
duidelijk zijn dat ook in Nederland veel discussie bestaat over de interpretatie van de termen
ondersteuningsplannen en zorgplannen. De eerste twee kolommen zijn integraal overgenomen uit
het hierboven geciteerde artikel. De laatste kolom is toegevoegd op basis van de bespreking in het
vorige punt 4.1.1.1
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Tabel 18: Vergelijkende tabel ‘zorgplan (NL)’, ‘ondersteuningsplan (NL)’ en ‘ondersteuningsplan
(VL)’
Zorgplannen (NL)

Ondersteuningsplannen
(NL)

Ondersteuningsplannen
(VL)

Definitie

‘de essentie van een
zorgplan is een samen
hangend pakket van
maatregelen gericht op een
bewoner, dat alle aan de
bewoner verleende zorg
(=behandeling, begeleiding,
verzorging, etc.) omvat.’

‘een schriftelijke weergave
van het geheel van
afspraken over en doelen in
de ondersteuning tussen
een cliënt en een
zorgaanbieder, dat
gebaseerd is op de
gewenste levensinvulling
van de cliënt en de
professionele
mogelijkheden van de
zorgaanbieder.’

‘de beschrijving van het
geheel van ondersteuning
waarop de gebruiker een
beroep kan doen, met
inbegrip van de reguliere
diensten, mantelzorg, zijn
sociale netwerk en
ondersteuning, geleverd
door voorzieningen erkend
en gesubsidieerd door het
agentschap’

Praktische
toepasbaarheid

Afspraken voor het
dagelijks leven van de
bewoner moeten erin
staan

Praktische uitwerking
van het
ondersteuningsplan in
actieplan

De ondersteuning
verloopt conform het
ondersteuningsplan

Onderwerp

Alle zorg omvattend

Gericht op
probleemoplossing en/of
ondersteuning, hulpvraag
van cliënt

Alle ondersteuning
omvattend

Termijn

Geen termijn
aangegeven

Middellange termijn

Aanpassen in functie van
de verandering in
ondersteuningsnoden

Gericht op

Een persoon, daarnaast
een groepsplan

Een persoon

Een persoon

Doel

Samenhang, continuïteit
en flexibiliteit
van de zorg garanderen;
Flexibeler zorg die
aansluit op de
bewoner;
Kwaliteit van zorg
bewaken

Basis voor professioneel
en methodisch
handelen;
Geeft richting aan
vraaggerichte
ondersteuning en
afspraken

Op basis van een
vraagverduidelijking bij
cliënt en betrokkenen
een plan opstellen
waarin de ondersteuning
op alle belangrijke
levensdomeinen wordt
weergegeven.

Totstandkoming

Vanuit professioneel
oogpunt: wat merken wij
op bij de bewoner?

Resultaat van dialoog
tussen cliënt,
sociale netwerk en
zorgaanbieder

Resultaat van een
vraagverduidelijking

Methodiek

Methodische cyclus

Methodische cyclus

Niet vermeld

Voortgang
bewaken

Voortgangsrapportages

Voortgangsrapportages

Niet vermeld

Rol Cliënt

Cliënt geen duidelijke
rol, familie kan aanwezig
zijn bij evaluaties

Cliënt en zijn netwerk
als partner bij het
opstellen en evalueren
van het planregie zoveel
mogelijk bij cliënt

Cliënt staat centraal

Frequentie
evalueren

Geen frequentie
aangegeven

Minstens jaarlijks

Evaluatie moet,
frequentie niet
aangegeven
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4.1.1.3 Conclusie: ondersteuningsplannen en vraagverduidelijking
De belangrijkste elementen van het ondersteuningsplan binnen het DIO-pilootproject zijn:
1) Het ondersteuningsplan moet duidelijk maken dat er een vraagverduidelijking aan de hand
van de 8 Kwaliteit Van Leven domeinen van Schalock is afgenomen. Dit kan door de
resultaten van de vraagverduidelijking volledig neer te schrijven in het ondersteuningsplan
ofwel door duidelijke linken te leggen. In beide gevallen moet duidelijk worden in het
ondersteuningsplan wat de DIO-cliënt belangrijk vindt en wenst op de Kwaliteit van Leven
domeinen.
2) Het ondersteuningsplan beschrijft de ondersteuning in de zeven ondersteuningsdomeinen
zijnde de domeinen werken; wonen; vrije tijd; gedrag, ontwikkeling en functioneren;
vorming en onderwijs; omgeving; en algemeen.
3) Het ondersteuningsplan beschrijft de specifieke inzet van de ondersteuningsbron. We
onderscheiden drie belangrijke ondersteuningsbronnen: DIO, reguliere diensten en
mantelzorg.
Indien aan bovenstaande elementen is voldaan kunnen we spreken van een kwalitatief voldoende
ondersteuningsplan.
4.1.2

Individuele dienstverleningsovereenkomsten

Daar waar het ondersteuningsplan een document is dat het geheel van ondersteuning moet
omvatten, aangeboden door zowel de DIO zelf, de reguliere diensten als de mantelzorg, is de
individuele dienstverleningsovereenkomst de specificering van wat de DIO voor de cliënt zal doen.
‘De dienst Inclusieve Ondersteuning legt op basis van het ondersteuningsplan in de individuele
dienstverleningsovereenkomst vast welke ondersteuning en begeleiding door de dienst Inclusieve
Ondersteuning feitelijk aan de gebruiker geleverd wordt, voor de woonondersteuning en voor de
dagondersteuning,’ aldus het ministerieel besluit. Deze individuele dienstverleningsovereenkomst is

een overeenkomst tussen de DIO en de DIO-cliënt waar wordt ingezoomd op de inzet van de DIO in
het ondersteuningsverhaal. Met ander woorden: de specifieke individuele afspraken rond de
ondersteuning die de DIO zal leveren aan de cliënt worden gemaakt in deze individuele
dienstverleningsovereenkomst. Hiervoor doet men beroep op hetgeen is vastgelegd in het
ondersteuningsplan.
Het opstellen van een individuele dienstverleningsovereenkomst is het sluitstuk van een heel
proces. Dit proces is begonnen met (1) de afname van het zorgzwaarte-instrument waarna men een
(2) vraagverduidelijking doorloopt om vervolgens (3) een ondersteuningsplan op te stellen en tot
slot (4) een individuele dienstverleningsovereenkomst af te sluiten. Deze volgorde moet er voor
zorgen dat de DIO geen mantelzorg of reguliere ondersteuning verdringt. Binnen de geest van DIO
moet men bij het opstellen van het ondersteuningsplan prioritair aandacht geven aan de
ondersteuningsbronnen reguliere diensten en mantelzorg. De DIO-ondersteuning moet residuaire
ondersteuning zijn. Vermits de dienstverleningsovereenkomst een overeenkomst is tussen de DIOcliënt en de DIO en de DIO- ondersteuning residuair wordt geacht, volgt het opstellen van de
individuele dienstverleningsovereenkomst op het opstellen van het ondersteuningsplan.
Het is tezelfdertijd de opdracht van de DIO om tussen stap 3 en 4 de cliënt aan te zetten tot en te
assisteren bij het sluiten van de overeenkomsten met de reguliere diensten en het maken van
afspraken met de mantelzorg met het oog op het verwezenlijken van het ondersteuningsplan. Indien
voor een bepaalde ondersteuning de inzet van reguliere diensten onmogelijk blijkt te zijn, kan de
DIO het ondersteuningsplan aanpassen en die taak mee opnemen in de individuele dienstverleningsovereenkomst.
Vanuit de optiek van cliënten met sterk wisselende ondersteuningsvragen en/of vrij onvoorspelbare
inzet van mantelzorgers en reguliere diensten kan in de individuele dienstverleningsovereenkomst
een ‘back-up’ optie worden opgenomen. De DIO kan er zich expliciet toe verbinden zelf bepaalde
taken over te nemen indien een mantelzorger of reguliere dienst (tijdelijk) wegvalt. Op zijn minst
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moet de DIO sowieso een alternatief zoeken vermits dit valt onder de taak als dagelijkse
casemanager of zorgcoördinator.
De individuele dienstverleningsovereenkomst is niet hetzelfde als het charter collectieve rechten en
plichten en het zogenaamde protocol van verblijf, behandeling of begeleiding (ministerieel besluit
betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang,
behandeling en begeleiding van personen met een handicap, 2011). In het charter collectieve rechten en

plichten, wat een niet-gepersonaliseerd document is, wordt onder andere de inspraak van
gebruikers geregeld, maar ook de meerprijs voor bepaalde prestaties die voor alle cliënten
eenduidig gelden worden vermeld in het charter.
Het protocol van verblijf, behandeling of begeleiding is een gepersonaliseerd document waar o.a.
de opnamedatum, het ‘basisaanbod’, de verzorgingen die worden geboden binnen de ondersteuning
en een aantal individuele financiële afspraken die afwijken van het charter collectieve rechten en
plichten worden opgenomen.
In dat protocol van verblijf, behandeling of begeleiding moet wel de intentie worden vermeld om
een individuele dienstverleningsovereenkomst op te stellen binnen een bepaalde periode. Op die
manier maakt de individuele dienstverleningsovereenkomst deel uit van het protocol van verblijf,
behandeling of begeleiding. De individuele dienstverleningsovereenkomst moet bijgevolg niet
worden getekend door voorziening (concreet: de DIO) en cliënt. Doordat beide partijen het protocol
van verblijf, behandeling of begeleiding tekenen, is het niet noodzakelijk dat de individuele
dienstverleningsovereenkomst nogmaals wordt getekend. Voor de specifieke inhoudelijke vereisten
die gesteld worden aan het protocol en het charter verwijzen we naar bijlagen 1 en 2 van het
besluit van de Vlaamse regering betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg
van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap.
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4.1.3

Schematisch overzicht van de documenten ondersteuningsplan, individuele dienstverleningsovereenkomst, charter collectieve rechten
en plichten en het protocol van verblijf

Tabel 19: Schematisch overzicht van de documenten ondersteuningsplan, individuele dienstverleningsovereenkomst, charter collectieve rechten
en plichten en het protocol van verblijf, behandeling of begeleiding

Gepersonaliseerd?
Karakter

Ondersteuningsplan

Individuele
dienstverleningsovereenkomst

CHARTER***

PROTOCOL***

JA

JA

NEEN

JA

Algemeen overzicht van
ondersteuning na afname
vraag-verduidelijking.

Concrete afspraken tussen
DIO en Cliënt over
ondersteuning geleverd door
DIO

Rechten en plichten DIO en
Cliënt

Juridische afspraken rond
opname en verblijf

Missie, visie waarden,
doelstellingen en strategie
van voorziening
Inspraak cliënten
Financiële afspraken rond
extra prestaties waarop alle
cliënten een beroep kunnen
doen

‘Basisaanbod’
Overzicht verzorgingen
Aanvangsdatum begeleiding

Vraagverduidelijking a.d.h.v.
8 domeinen van Schalock
Inhoud

opstellen ondersteuning
a.d.h.v. 7
ondersteuningsdomeinen

Concrete begeleidings- en
ondersteuningsafspraken
tussen DIO en DIO-cliënt

Omstandigheden die kunnen
leiden tot ontslag
Wijze waarop klachten
kunnen worden ingediend
(incl. onafhankelijke derde
en klachtencommissie)
…

7

Wijze van inventarisering
persoonlijke goederen7
Afwijkende financiële afspraken
rond extra prestaties voor
specifieke cliënt of bijkomende
financiële afspraken rond extra
prestaties
Termijn waarbinnen individuele
dienstverleningsovereenkomst
moet worden opgesteld
…

Indien de DIO-cliënt in een groepswoning woont, kan dit zinvol zijn.
***De lijst rond inhoud is niet exhaustief. Voor een gedetailleerde lijst verwijzen we naar bijlage 2 van het ministerieel besluit betreffende de
algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap
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4.2 Resultaten analyse ondersteuningsplannen en dienstverleningsovereenkomsten
4.2.1

Feitelijke inhoud ondersteuningsplannen binnen DIO-pilootproject

In dit punt worden de opgestuurde ondersteuningsplannen bestudeerd. Alle documenten die
opgestuurd zijn als ondersteuningsplan worden vanuit die optiek bekeken. Er wordt a priori dus geen
standpunt in genomen over de vraag of het document wel degelijk een ondersteuningsplan is of niet.
4.2.1.1 Geïntegreerdevraagverduidelijking in het ondersteuningsplan
Uit de vragenlijst van de cliënten blijkt dat net geen drie op de vier DIO-cliënteni8 (51/70) aangeeft
een gesprek te hebben gehad voor de start van de ondersteuning om uit te spitten welke soort
begeleiding of ondersteuning hij of zij meer precies nodig heeft. Een andere bron, de analyse van de
ondersteuningsplannen geeft aan dat slechts 18,6 procent9 van de ondersteuningsplannen (expliciet 10)
gebaseerd zijn op een vraagverduidelijking.ii Dit cijfer zegt op zichzelf weinig. Sommigen hebben
wellicht wel een vraagverduidelijking doorlopen (3/4 DIO-cliënten geven toch aan een “gesprek” te
hebben gehad), maar vermelden dit niet expliciet. Daarom achten wij het interessant om na te gaan
of het ondersteuningsplan weergeeft wat de DIO-cliënt belangrijk vindt op de acht domeinen van
Kwaliteit van Leven. Zo kan het zijn dat er in een informeel minder gestructureerd gesprek wel
degelijk gepolst is naar de wensen van de DIO-cliënt op het éne domein, maar dat het andere domein
‘vergeten’ is. In Tabel 20tonen we hoeveel procent van de ondersteuningsplannen weergeven wat de
DIO-cliënt belangrijk vindt op een bepaald Kwaliteit van Leven domein.
Tabel 20: Aantal ondersteuningsplannen11 waarbinnen de wensen binnen een welbepaald
Kwaliteit van leven domein wordt beschreven
Aantal ondersteuningsplannen
waarin de wensen binnen een
welbepaald Kvl-domein wordt
beschreven

Percentage

Emotioneel welbevinden

20

28,6%

Sociale relaties

19

27,1%

Materieel welbevinden

21

30%

Persoonlijke ontwikkeling

10

14,3%

Fysiek welbevinden

20

28,6%

Zelfbepaling

21

30%

Maatschappelijke participatie

17

24,3%

KvL domein

Deze cijfersiii maken duidelijk dat ook bij wie niet expliciet aangaf te zijn vertrokken van een
vraagverduidelijking sporen terug te vinden zijn van een wellicht meer informele vraagverduidelijking. Zo geeft 30 procent (21/70) van de ondersteuningsplannen weer wat de DIO-cliënt
belangrijk vindt op vlak van het kwaliteit van leven domein ‘zelfbepaling’. Er is opvallend meer
weergave in de ondersteuningsplannen van de wensen van de DIO-cliënten op de domeinen
8

2/70 van de DIO-cliënten geeft aan geen gesprek te hebben gehad, 17/70 van de DIO-cliënten heeft
geen vragenlijst ingediend.
9
13/70 ondersteuningsplannen geven duidelijk aan te vertrekken van een vraagverduidelijking, 1/70
is niet ingediend, 1/70 is onduidelijk en 55/70 vertrekt niet van een vraagverduidelijking.
10
Sommigen nemen de term vraagverduidelijking op in hun structuur (als titel), anderen verwijzen er
in de loop van de tekst naar.
11
1 ondersteuningsplan is niet ingeleverd en kon dus bijgevolg ook niet gecodeerd worden. De
percentages zijn steeds berekend in verhouding met de totale onderzoeksgroep.
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zelfbepaling, materieel welbevinden en emotioneel welbevinden dan op de domeinen rechten en
persoonlijke ontwikkeling. Het feit dat maar 10 op de 70 personen ondersteuningswensen hebben
besproken op vlak van persoonlijke ontwikkeling toont aan dat ook bij de 13 personen waarbij
expliciet werd vermeld dat er een formeel vraagverduidelijkingsproces werd doorlopen niet
noodzakelijk alle domeinen aan bod zijn gekomen. Tabel 21 maakt dit nog duidelijker, hier hebben
we geteld hoeveel domeinen maximaal aan bod komen.
Tabel 21: Aantal ondersteuningsplannen waarin de wensen vinnen x aantal KvL domeinen worden
beschreven (frequentie en kolompercentage)
Aantal ondersteuningsplannen
Waarin de wensen binnen x12 aantal
KvL-domeinen worden beschreven

Percentage

0

43

61,4%

1

3

4,3%

2

2

2,9%

3

2

2,9%

4

2

2,9%

5

2

2,9%

6

4

5,7%

7

2

2,9%

8

9

12,9%

Niet ingediend

1

1,4%

70

100%

Aantal domeinen
KvL

Totaal

Enkel de extreme waarden hebben een sterk interpretatieve waarde. Hieruit blijkt dat 61,4 procent
van de ondersteuningsplannen (43/70) op geen enkel domein van Kwaliteit van Leven weergeven wat
de DIO-cliënt belangrijk vindt. 12,9 procent van de ondersteuningsplannen (9/70) geven op alle
domeinen van kwaliteit van leven weer wat de DIO-cliënt belangrijk vindt. Deze tabel maakt ons niet
duidelijk welke combinaties van domeinen dit telkens zijn, maar het geeft goed weer dat ze niet
allemaal aan bod komen zoals verondersteld is in het DIO-besluit.
4.2.1.1.1 Vraagverduidelijking volgens de begeleiders
Ook de persoonlijk begeleiders hebben de vraag beantwoord of hun DIO-cliënt al dan niet een
vraagverduidelijking heeft doorlopen.iv Hier geeft 71,4 procent van de begeleiders (50/70)13 aan dat
hun DIO-cliënt een vraagverduidelijking heeft doorlopen. 70 procent van die 50 begeleiders (35/50)
stelt dat de vraagverduidelijking voor de start van de DIO is doorlopen. 30 procent van de 50
begeleiders (15/50) geeft mee dat de vraagverduidelijking na de start van de DIO is afgenomen.
Gezien de minimale sporen van vraagverduidelijking binnen het ondersteuningsplan (noch impliciet,
noch expliciet) kunnen we ons vragen stellen bij deze resultaten. Begrijpen alle begeleiders wel
hetzelfde onder de term ‘vraagverduidelijking’?

12

Met x = aantal domeinen KvL
20 procent van de begeleiders (14/70) geeft aan dat de DIO-cliënt geen vraagverduidelijking heeft
doorlopen, 8,6 procent (6/70) geeft geen antwoord.
13
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Mogelijk kan een deel van het antwoord gevonden worden door na te gaan wie de
vraagverduidelijking op zich heeft genomen:
Tabel 22v: Welke diensten nemen vraagverduidelijking af? (frequentie en kolompercentage)
Welke dienst?

Frequentie

Percentage

MDT14

4

5,7%

Dienst erkend voor trajectbegeleiding

2

2,9%

DIO

29

41,4%

Vorige zorgaanbieder

13

18,6%

Andere

2

2,9%

Geen vraagverduidelijking doorlopen

19

27,1%

Geen antwoord

1

1,4%

70

100%

Totaal

5,7 procent van de begeleiders (4/70) geven aan dat de MDT een vraagverduidelijking heeft
afgenomen. Bij deze cliënten zijn in het ondersteuningsplan geen sporen van vraagverduidelijking
gevonden. Mogelijk doelt men hiermee op de afname van het ZorgZwaarte-Instrument. Dit ZZI kan
zeker gebruikt worden als onderdeel van een vraagverduidelijking. Het levert een objectieve
startbasis. Het subjectieve onderdeel van de vraagverduidelijking, waar men peilt naar wensen op de
8 KvL-domeinen is echter essentieel binnen een vraagverduidelijking.
Daarnaast stellen 18,6 procent van de begeleiders (13/70) dat de vraagverduidelijking is afgenomen
door de vorige zorgaanbieder. Enkele bemerkingen hierbij:
1) Bij de overgang van een zorgvorm is het op zijn minst belangrijk om na te gaan of de
afgenomen vraagverduidelijking nog actueel is. Dit kan het geval zijn. Meer zelf: de overgang
naar DIO kan het gevolg zijn van een in het verleden afgenomen vraagverduidelijking waar
bijvoorbeeld de wens werd geuit om zelfstandiger door het leven te gaan. Het omgekeerde is
echter ook waar: door net over te stappen naar een andere zorgvorm kunnen wensen en
vragen veranderen.
2) Indien de vraagverduidelijking is afgenomen door de vorige zorgaanbieder en vermits een link
tussen de vraagverduidelijking en het ondersteuningsplan essentieel is (ziepuntje 4.1.3.), is
het in deze situatie zeker aangewezen de vraagverduidelijking expliciet te vermelden binnen
het ondersteuningsplan en de verbanden duidelijk te maken.
41,4 procent van de begeleiders (29/70) geven aan dat de vraagverduidelijking werd afgenomen door
de DIO.
4.2.1.1.2 Vraagverduidelijking volgens de visie van DIO-directies
In het kader van het onderzoek zijn er drie vragen gesteld aan de DIO-directies (van de 70 DIOcliënten) met betrekking tot vraagverduidelijking:
1) Waarin ervaart u de meerwaarde van de vraagverduidelijking?
2) Door wie zou de vraagverduidelijking best worden uitgevoerd volgens u?
3) Vindt u dat de voorafgaande vraagverduidelijking het opstellen van het ondersteuningsplan
vergemakkelijkt of bemoeilijkt?
We bespreken deze vragen hier één voor één.
14

Multidisciplinair team
35 van 132

1) Waarin ervaart u de meerwaarde van de vraagverduidelijking? 15vi
Een aantal directies geven aan de meerwaarde van de vraagverduidelijking nog niet te hebben
ervaren (directie 12, 15, 16 en 17). Twee bijzondere commentaren:
“De meerwaarde nog niet ervaren. We hebben nog geen cliënten doorverwezen gekregen die bij een
dienst vraagverduidelijking (red. Wellicht bedoelt de DIO-directie een Dienst OndersteuningsPlan –D.O.P) was langsgeweest.” (directie 12)
“De cliënten die in het pilootproject zitten waren reeds eerder in de voorziening aanwezig. De
vraagverduidelijking is dus door onszelf gedaan, daar kunnen we dus niet over oordelen.” (directie 16)

De vraagverduidelijking kan worden afgenomen door een thuisbegeleidingsdienst, een
trajectbegeleidingsdienst, een MDT of de DIO zelf (ministerieel besluit houdende de vraagverduidelijking en het ondersteuningsplan voor een persoon met een handicap van de diensten
inclusieve ondersteuning, Art 1.) Blijkbaar brengt dit enige verwarring met zich mee. Ook een
vraagverduidelijking afgenomen door de DIO zelf kan door de DIO beoordeeld worden op zijn
meerwaarde.
Een ander DIO directielid merkt het volgende op: “Ook hier heb ik nog geen ervaring mee: toch
veronderstel ik dat door de methodiek meer vragen gefilterd worden en het pakket DIO niet voor iedereen gaat
zijn die zich nu aanmeldt.” (directie 17) Hier gaat het DIO-directielid er van uit dat een toegangspoort

zal worden gecreëerd die bepaalde mensen tegenhoudt na het doorlopen van de vraagverduidelijking
omdat hun ondersteuningsvraag op een andere manier “beter” kan worden ingevuld. Zulke
toegangspoorten staan in de steigers, maar mogen de DIO-directie (wederom) niet weerhouden om nu
reeds vraagverduidelijkingen af te nemen.
Drie directies zien de meerwaarde niet:
-

“Geen meerwaarde aangezien dit proces reeds opgenomen wordt in huidige praktijk binnen onze
voorziening.” (directie 11)
“Weinig meerwaarde, zat al verwerkt in onze handelingsplanning en opmaak handelingsplan” (directie
28)
“Weinig meerwaarde in ons concreet geval --> niet echt afgestemd op onze concrete cliënten.
Momentopname kan verkeerd beeld scheppen.” (directie 9)

We kunnen afleiden uit de bovenstaande commentaren dat het blijkbaar niet duidelijk was dat
gepolst werd in de vraagstelling naar de meerwaarde van vraagverduidelijking ‘an sich’. Dat er reeds
vraagverduidelijking gebeurde binnen de DIO, zoals directies 11, 16 en 28 aangeven, toont net aan
dat zij de meerwaarde van vraagverduidelijking wel degelijk zien. De antwoorden van directie 9
(“niet afgestemd op onze concrete cliënten”) en de negatieve reacties op de vraag kunnen het gevolg
zijn van een andere interpretatie van de term vraagverduidelijking. Mogelijk doelen deze directie op
de afname van het ZorgZwaarte-Instrument… Een vraagverduidelijking is echter meer dan alleen het
meten van de ondersteuningsnood!
Dat de vraagverduidelijking nog niet binnen alle DIO-projecten wordt afgenomen, bevestigt volgend
directielid: “Gezien de cliënten intern doorstroomden naar DIO hoefde geen volledige vraagverduidelijking
vooraf. De interne trajectbegeleiders namen de verdere verfijning van de woonondersteuningsvraag op
zich.”(directie 26) Ook al kent de DIO de DIO-cliënten reeds, de afname van een vraagverduidelijking

aan de hand van de 8 Schalock domeinen is een meerwaarde en wel om volgende redenen:
-

15

“Het versterkt de gebruiker….” (DIO-directie 1)
“…cliënt en netwerk worden expliciet bevraagd en actief betrokken bij opmaak van
ondersteuningsplannen…” (DIO-directie 21)
“De ‘vraagverduidelijking’ stimuleert een goede denkoefening m.b.t. de zorgvraag. Tevens is deze
methodiek ook bevorderend voor de zorg op maat en het inclusief denken m.b.t. cliënt. …”(directie 13)
“meer betrokkenheid van de bewoner in kwestie” (directie 19)
“ruimer stilstaan bij wat de concrete vraag is van de cliënt.” (directie 10)

Dit was een open vraag.
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Enkele DIO-directies vermelden expliciet de afstemming van het (DIO)-zorgaanbod op de zorgvraag als
belangrijkste meerwaarde van de vraagverduidelijking:
-

“Goede afstemming tussen vraag en aanbod” (directie 24)
“vraagverduidelijking is steeds het zorgaanbod voorafgegaan. Nu kan er meer tijd aan besteed worden
en helpt het de zorgvrager en de zorgaanbieder ruimer te denken.” (directie 6)
“Er wordt nagedacht over de invulling van de ondersteuning…” (directie 1)
“Er wordt stil gestaan bij zorgaanbod vanuit reguliere diensten” (directie 3)
“…Duidelijkheid omtrent betrokkenen bij de zorg en taakverdeling tussen mantelzorg – netwerk –
reguliere dienst – VAPH ondersteuning” (directie 21)
“In theorie (red. Dit antwoord maakt ook weer duidelijk dat de DIO nog geen
vraagverduidelijkingen afneemt), we hebben er geen ervaring mee, kan je van een
vraagverduidelijking verwachten wat de term aangeeft: een inschatting van wat gebruikelijke zorg,
mantelzorg, ondersteuning van reguliere diensten en van handicap specifieke dienstverlening voor
betrokken cliënt kan betekenen. Het lijkt me een plausibele fase voor de uitbouw van een
vraaggestuurde ondersteuning.” (directie 22)

-

2) Door wie zou de vraagverduidelijking best worden uitgevoerd volgens u?16vii
Minimaal 8 directie geven expliciet aan dat de vraagverduidelijking moet worden afgenomen door een
onafhankelijke dienst (directie 1, 3, 6, 12, 15, 16, 21, 26). Eén directie stelt dat de vraagverduidelijking
moet worden uitgevoerd “door iemand die overtuigd is van de mogelijkheden van vraagverduidelijking en
daar op termijn expertise in opgebouwd heeft.”(directie 10)

Een aantal diensten vinden het belangrijk dat verschillende instanties/personen de vraagverduidelijking (al dan niet samen) kunnen uitvoeren:
-

“multidisciplinair in samenspraak met de zorgaanbieders.” (directie 4)
“cliënt, zijn familie, de verwijzer, de orthopedagoog en het begeleidingsteam van de voorziening.”
(directie 5)
“DIO-dienst, trajectbegeleiding.” (directie 24)
“Best gemengd extern/intern en met begrip van de in te zetten punten” (directie 19)
“DIO als ook de trajectbegeleiding” (directie 28)
“Een onafhankelijke dienst, maar met grondige raadpleging van alle betrokkenen, ook de
hulpverlening, die de zorgvrager ‘kennen’” ‘directie 13)
“Door de directie begeleiders/familie samen met cliënt” (directie 20)
“De vorige zorgaanbieder of een trajectbegeleidingsdienst” (directie 8)
“DIO-dienst, trajectbegeleiding” (directie 24)

Enkele reacties wijzen wederom op de zeer eenzijdige interpretatie van het begrip vraagverduidelijking als zijnde een afname van het zorgzwaarte-instrument:
-

“Iemand, of dienst, met goede kennis van zorgzwaarte instrument samen met familie en begeleiding.”
(directie 14)
“DIO-dienst, goed geschoold MDT “(directie 7)

Eén directielid vindt dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen gekende en ongekende
cliënten. De vraagverduidelijking moet volgens hen afgenomen worden door “een onafhankelijke dienst
trajectbegeleiding, maar ook door de voorziening zelf indien het over mensen gaat die reeds door ons gekend
zijn.”(directie 17)

Tot slot drie directies die onomwonden vinden dat de DIO zelf best de vraagverduidelijking afneemt:
-

16

“Als onderdeel van het ondersteuningsproces door diegene die ondersteuning biedt. Dus: door dienst
DIO” (directie 11)
“Door de voorziening in kwestie” (directie 9)
“Door de dienst DIO waar de cliënt begeleid zal worden als hier middelen voor voorzien worden.”
(directie 21)

Dit was een open vraag.
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3) Vindt u dat de voorafgaande vraagverduidelijking het opstellen van het ondersteuningsplan vergemakkelijkt of bemoeilijkt? 17viii
De meerderheid van de directies vinden dat de voorafgaande vraagverduidelijking het opstellen van
het ondersteuningsplan vergemakkelijkt:
-

-

“Alles wat de vraag van de cliënt kan verduidelijken is welkom.” (directie 5)
“We werken reeds lang met een goed uitgewerkte vragenlijst. Het is moeilijk om een OP (red.
ondersteuningsplan) op maat te maken zonder een goed zicht te hebben op de vragen en noden…”
(directie 7)
“Er is al (red. door de vraagverduidelijking) een goed beeld van de zorgvrager en zijn noden.”
(directie 24)
“De vraagverduidelijking garandeert een betere analyse van de zorgvraag.” (directie 13)
“In ons geval was dit niet echt van toepassing, gezien het interne kandidaten waren, maar bij nieuwe
ongekende cliënten zou de vraagverduidelijking toch een serieuze aanzet moeten zijn naar het
ondersteuningsplan.” (directie 26)
“Sowieso maakten wij al individuele ondersteuningsplannen op; Misschien dat de leidraad van
vraagverduidelijking verhelderend kan werken bij de opmaak van een individueel ondersteuningsplan.”
(directie 20)

Ook directies die vinden dat de vraagverduidelijking het opstellen van een ondersteuningsplan
vergemakkelijkt, zien enkele moeilijkheden:
-

“Het vergemakkelijkt het opstellen in die zin dat heel wat aspecten van bij aanvang duidelijk zijn. Af
en toe moet er wel onderhandeld worden aangezien het aanbod niet onbegrensd is.” (directie 4)
“Als de vraagverduidelijking volledig is, helpt ze het opstellen van het ondersteuningsplan. Er bestaat
gevaar dat de cliënt zich te positief voorstelt waardoor een deel van de vraag verborgen blijft en pas
na enkele maanden zorg duidelijk wordt. (directie 6)
“Gesprek met cliënt en netwerk = belangrijk vertrekpunt. Ze kunnen veel info geven en kunnen goed
aangeven welke ondersteuning nodig is. Aanvankelijk veel werk” (directie 21)
“Het is klaarder waar de noden zijn en wie daar een rol in kan spelen. --> Daarom nog niet gezegd dat
dit ook in de praktijk kan georganiseerd worden.” (directie 10)

Eén directie die aangeeft dat de vraagverduidelijking het opstellen van een ondersteuningsplan noch
vergemakkelijk, noch bemoeilijkt zijn in de motivatie van hun keuze opvallende positief: “Is wezenlijk
onderdeel van ondersteuningsplanning en uitvoering. Het is artificieel om dit eruit te halen.” (directie 11)

Andere directies die aangeven dat een vraagverduidelijking de opstelling van een ondersteuningsplan
noch vergemakkelijkt, noch bemoeilijkt hebben vooral problemen met de statische blik die een
vraagverduidelijking met zich kan meebrengen:
“Dit (red. het vergemakkelijken of bemoeilijken bij het opstellen van een ondersteuningsplan)
-

is sterk afhankelijk van de cliënt. Hoe zal z’n evolutie wijzigen in mate en soort ondersteuningsnood
ten gevolge van bv. Ouder worden, ziek worden… mee opgenomen worden?”
“Vraagverduidelijking is een momentopname --> ondersteuningsplan is een concrete vertaling van
ondersteuning die op een bepaald moment nodig is (variabel).” (directie 9)

Twee directies gaven, ondanks de verplichte vraagverduidelijking in het ministerieel besluit, aan
geen ervaring hiermee te hebben. Zij kozen eveneens voor de middenoptie ‘noch vergemakkelijkt/
noch bemoeilijkt’.
Slechts 2 directies gaven aan dat het opstellen van een vraagverduidelijking de opstelling van een
ondersteuningsplan bemoeilijkt. Deze hinder hoeft geen probleem te zijn “Het ‘bemoeilijken’ mag
eigenlijk geen probleem zijn aangezien dit logisch voortvloeit uit een vraaggestuurde zorg…”(directie 1). Het
andere directielid legt een duidelijke vinger op de wonde: “Door vraagverduidelijking worden soms
verwachtingen gecreëerd die niet altijd ingelost kunnen worden. Personen met autisme kunnen niet altijd
correct inschatten welke zorg ze precies nodig hebben.”

17

Dit was een vraag waarbij men van 1 (sterk bemoeilijkt), 2 (bemoeilijkt), 3 (noch bemoeilijkt, noch
vergemakkelijkt), 4 (vergemakkelijkt) tot 5 (sterk vergemakkelijkt) kon scoren en die keuze kon
motiveren.
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4.2.1.1.3 Conclusie
We kunnen uit bovenstaande paragrafen afleiden dat:
1) 72,9 procent van de DIO-cliënten aangeeft een gesprek te hebben gehad waarin ze konden
duidelijk maken welke begeleiding en ondersteuning ze nodig hadden.
2) slechts 12,9 procent van de ondersteuningsplannen een vraagverduidelijking in het
ondersteuningsplan beschrijft op basis van alle Kwaliteit van Leven domeinen. Deze domeinen
zijn nochtans expliciet opgenomen in het ministerieel besluit.
3) 61,4 procent van de ondersteuningsplannen de wensen en prioriteiten van de personen met
een handicap op geen enkel Kwaliteit van Leven domein beschrijft.
4) Directies het begrip vraagverduidelijking verschillend interpreteren, de meerwaarde van
vraagverduidelijking over het algemeen positief en praktisch invullen en een belangrijke
bijdrage zien in de ondersteuningsplanning.
5) Enkele directies vraagverduidelijking nog niet toepassen in de praktijk, ondanks de
verplichting in het ministerieel besluit.
We kunnen hieruit niet afleiden dat:
1) 72,9 procent van de DIO-cliënten een vraagverduidelijking heeft gehad. Dit zou te
simplistisch zijn. Niet ieder gesprek over begeleidingsnoden kan worden bekeken als een
volwaardige vraagverduidelijking.
2) 87,1 procent van de DIO-cliënten geen vraagverduidelijking heeft doorlopen. Sommigen
zullen een vraagverduidelijking hebben doorlopen, maar dit is mogelijk niet in het geheel
opgenomen in het ondersteuningsplan. Anderen zullen slechts enkele kwaliteit van leven
domeinen hebben overlopen tijdens een welbepaalde (al dan niet formele) vorm van
vraagverduidelijking.
Vermits 18,6 procent van de ondersteuningsplannen duidelijk maakt te zijn vertrokken van een
vraagverduidelijking, kunnen we duidelijk stellen dat minstens 81,4 procent van de
ondersteuningsplannen niet voldoet aan de eis in het ministerieel besluit om een link duidelijk te
maken tussen de afgenomen vraagverduidelijking aan de hand van de domeinen van Kwaliteit van
Leven en de geplande ondersteuning. Wél is het duidelijk dat DIO reeds aspecten van een
vraagverduidelijking op nemen in de opstellingvan hun ondersteuningsplannen en de diensten heel
wat ervaring hebben in het afnemen van verkennende gesprekken rond begeleiding en ondersteuning.
We kunnen volgende eerste voorlopige conclusie poneren:
Bij de meerderheid van de DIO-cliënten wordt nog geen formeel proces van vraagverduidelijking
doorlopen. De zorgvraagverduidelijking kan in 11,6 procent van de DIO-cliënten duidelijk
geobjectiveerd worden aan de hand van het ondersteuningsplan. Bij minstens 81,4 procent van de
DIO-cliënten kan er geen verband tussen de vraagverduidelijking en de geplande ondersteuning
worden afgeleid uit het ondersteuningsplan. De overgrote meerderheid van de DIO-cliënten, 72,9
procent, heeft een gesprek gehad over de begeleidings- en ondersteuningsnoden. Een grote
meerderheid van de persoonlijk begeleiders van de DIO-cliënten, 71,4 procent, geeft aan dat er een
vraagverduidelijking is doorlopen. Over het algemeen gesproken zijn de DIO-directie overtuigd van de
meerwaarde van een vraagverduidelijking.
4.2.1.2 Ondersteuningsdomein
Om te verzekeren dat het ondersteuningsplan alle ondersteuningsnoden kan weergeven, moet men
minimaal de domeinen “werken”; “wonen”; “vrije tijd”; “gedrag”, “ontwikkeling en functioneren”;
“vorming en onderwijs”; omgeving; en “algemeen” opnemen in het ondersteuningsplan18. Het
ministerieel besluit suggereert hiervoor zelf een welbepaalde tabel (zie tabel 16). Om alle
ondersteuningsplannen recht aan te doen, hebben we ook bij de analyse van de ondersteuningsplannen nagegaan welke ondersteuningsdomeinen worden beschreven in het ondersteuningsplan. Bij
sommige gebeurt dit ‘in de gestructureerde tabelvorm’ zoals gesuggereerd door het ministerieel
besluit, bij anderen gebeurt dit in een doorlopende tekst. Niettegenstaande het gebruik van een
18

Moeten zowel in de zin van ‘moeten’ omdat het zo vermeld is in het ondersteuningsplan, maar ook
omdat de literatuur dit zo aangeeft. Zie discussie hoofdstuk 4.
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tabel overzichtelijk is en de DIO sneller confronteert met lacunes in de ondersteuning (welk
ondersteuningsdomein is niet ingevuld?) mogen we niet uitsluiten dat ook in de ondersteuningsplannen ‘in tekstvorm’ de ondersteuning op alle zeven ondersteuningsdomeinen wordt weergegeven.
Tabel 23: Aantal ondersteuningsplannen19 waarin de ondersteuning binnen een welbepaald
ondersteuningsdomein wordt beschreven
Aantal
ondersteuningsplannen
waarin de ondersteuning
Ondersteuningsdomein
Percentage
binnen een welbepaald
ondersteuningsdomein
wordt beschreven
Wonen

50

71,4%

Werken

48

68,6%

Vrije tijd

51

72,9%

Gedrag, ontwikkeling en functioneren

44

62,9%

Vorming en onderwijs

34

48,6%

Omgeving

44

62,9

Algemeen

42

60,0%

Tabel 23 geeft weer dat de domeinen ‘vrije tijd’, ‘wonen’ en ‘werken’ het meest worden beschreven
in het ondersteuningsplan.ix ‘Vorming en onderwijs’ komt het minst aan bod. Slechts voor 48,6
procent van de DIO-cliënten (34/70) wordt in het ondersteuningsplan weergegeven wat de geboden
ondersteuning is op vlak van ‘onderwijs en vorming'. x Dit geeft reeds weer dat de ondersteuning op
vlak van vrije tijd, wonen en werken normatief belangrijker en urgenter wordt bevonden door de DIO
dan de ondersteuning binnen het domein ‘vorming en onderwijs’. DIO vinden het misschien ook niet
nodig om een domein te beschrijven waarbij er door de DIO zelf geen ondersteuning wordt geboden,
zo een redenering is uiteraard te kortzichtig.
Tabel 24: Aantal ondersteuningsplannen waarin de ondersteuning op x aantal ondersteuningsdomeinen wordt beschreven (frequentie en kolompercentage)
Aantal ondersteuningsplannen
Waarin de ondersteuning op x20
aantal ondersteuningsdomeinen
wordt beschreven

Percentage

0

18

25,7%

1

0

0%

2

1

1,4%

3

4

5,7%

4

2

2,9%

5

4

5,7%

6

9

12,9%

7

31

44,3%

1

1,4%

70

100%

Aantal
ondersteuningsdomeinen

Niet ingediend
Totaal
19

1 ondersteuningsplan is niet ingeleverd en kon dus bijgevolg ook niet gecodeerd worden. De
percentages zijn steeds berekend in verhouding met de totale onderzoeksgroep.
20
Met x = aantal ondersteuningsdomeinen
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Het ondersteuningsplan van 44,3 procent van de DIO-cliënten (31/70) geeft de ondersteuning weer op
alle domeinen. 25,7 procent van de ondersteuningsplannen (18/70) geeft de ondersteuning in het
geheel niet weer. Vermits het weergeven van de ondersteuning op basis van ondersteuningsdomeinen
essentieel is bij de opbouw van een ondersteuningsplan, mogen we deze plannen wellicht
beschouwen als ‘onvolledige tot geen ondersteuningsplannen’ 21. Indien we verder op cliëntniveau
kijken merken we op dat deze ‘plannen/documenten’ vaak meer neigen naar individuele
handelingsplannen, plannen met aandachtspunten, cliëntbeschrijvingen, verslagen van interne
besprekingen… De cijfers die tussen deze beide extremen liggen hebben op zichzelf weinig betekenis.
Indien we de data nader bekijken merken we op dat bij 6 van de 9 ondersteuningsplannen die 6 van
de 7 ondersteuningsdomeinen beschrijven het domein ‘onderwijs en vorming’ niet wordt opgenomen
in het ondersteuningsplan.
We komen tot een tweede voorlopige conclusie:44,3 procent van de DIO-cliënten heeft een
ondersteuningsplan dat de ondersteuningsdomeinen wonen; werken; vrije tijd; gedrag, ontwikkeling
en functioneren; vorming en onderwijs; omgeving; en algemeen beschrijven. 25,7 procent van de
DIO-cliënten heeft een ondersteuningsplan waarin de ondersteuning binnen geen enkel
ondersteuningsdomein wordt beschreven. Deze plannen mogen we beschouwen als ‘onvolledige tot
geen ondersteuningsplannen’.
4.2.1.3 Ondersteuningsbron
Naast het beschrijven van de ondersteuning aan de hand van het overlopen van de
ondersteuningsdomeinen is het essentieel om een onderscheid te maken tussen wie de ondersteuning
geeft, met name:
1) De dienst voor inclusieve ondersteuning zelf
2) De reguliere diensten (ook genoemd: reguliere ondersteuning, reguliere zorg)
3) De mantelzorg
Onderstaande tabel geeft weer hoeveel ondersteuningsplannen de inzet van een welbepaalde
ondersteuningsbron beschrijven.xi Herinner: sommige ondersteuningsplannen zijn opgebouwd volgens
de door het ministerieel besluit gesuggereerde tabelvorm, andere niet. Ook die laatste kunnen de
inzet van de ondersteuningsbronnen goed beschrijven en weergeven. Deze zijn meegenomen in
onderstaande tabel.
Tabel 25: Aantal ondersteuningsplannen22 waarin de inzet van een welbepaalde ondersteuningsbron wordt beschreven
Aantal ondersteuningsplannen
Waarin de inzet van een
welbepaalde ondersteuningsbron
wordt beschreven

Percentage

DIO

54

77,10%

Reguliere diensten

51

72,90%

Mantelzorg

51

72,90%

Ondersteuningsbron

77,1 procent van de ondersteuningsplannen (54/70) beschrijft de inzet van DIO en 73,9 procent van
de ondersteuningsplannen (51/70) beschrijft de inzet van mantelzorg. Eenzelfde aantal beschrijft de
inzet van reguliere diensten.23 Dit wil niet zeggen dat 73,9 procent van de ondersteuningsplannen
21

Herinner: Het ministerieel besluit verplicht de beschrijving van de ondersteuning aan de hand van
deze 7 ondersteuningsdomeinen
22
1 ondersteuningsplan is niet ingeleverd en kon dus bijgevolg ook niet gecodeerd worden. De
percentages zijn steeds berekend in verhouding met de totale onderzoeksgroep.
23
Merk op: ook als een van de drie ondersteuningsbronnen geen enkele ondersteuning biedt en dit
wordt wel vermeld, wordt dit uiteraard gezien als het aangeven van de correcte info.
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zowel de inzet van DIO, reguliere diensten en van mantelzorg beschrijft. Hiervoor moeten we de
ondersteuningsplannen diepgaander analyseren.
Uit zo een analyse blijkt dat 70 procent van de ondersteuningsplannen (49/70) de inzet van DIO,
reguliere diensten en mantelzorg beschrijft. Sommige ondersteuningsplannen beschrijven dus wel de
inzet van de DIO, maar niet de inzet van reguliere diensten en/of mantelzorg (en omgekeerde
redeneringen). Deze ondersteuningsplannen voldoen bijgevolg niet aan de eisen in het ministerieel
besluit.
We komen tot een derde voorlopige conclusie:70 procent van de ondersteuningsplannen beschrijft de
inzet van de drie ondersteuningsbronnen conform het ministerieel besluit. 30 procent van de
ondersteuningsplannen beschrijft onvoldoende tot niet de inzet van de drie ondersteuningsbronnen.
4.2.1.4 Conclusie
De vorige drie punten maken duidelijk dat bepaalde documenten die als ondersteuningsplan zijn
ingediend bezwaarlijk een ondersteuningsplan,zoals bedoeld in het BVR, kunnen worden genoemd. In
subhoofdstuk 4.1.3 zijn er drie noodzakelijke elementen opgesomd om te kunnen spreken van een
voldoende kwalitatief ondersteuningsplan. Om te besluiten of het ondersteuningsplan voldoende
kwalitatief is moet een ondersteuningsplan aan alle drie de elementen voldoen. Zo zijn er
ondersteuningsplannen waar wel gewag wordt gemaakt van een vraagverduidelijking, maar waar een
beschrijving van de ondersteuning aan de hand van de ondersteuningsdomeinen ontbreekt.
Slecht 7,1 procent van de ondersteuningsplannen 24 (5/70) voldoen aan alle drie de elementen om als
voldoende kwalitatief beschouwd te worden. Dit is voornamelijk te wijten aan het lage aantal
ondersteuningsplannen dat de vraagverduidelijking formeel en duidelijk weergeeft. Indien we dit
eerste element loslaten en nagaan welke ondersteuningsplannen voldoen aan de twee andere
elementen blijken dat 42,9 procent van de ondersteuningsplannen (30/70) te zijn.
We komen tot een eindconclusie:
Indien we er van zouden uitgaan dat sommige DIO wel een vraagverduidelijking hebben doorlopen
met hun DIO-cliënten maar deze niet hebben neergeschreven in het ondersteuningsplan mogen we
stellen dat tussen de 7,1 en 42,9 procent van de ondersteuningsplannen voldoende kwalitatief zijn.
De grote meerderheid van de ondersteuningsplannen is bijgevolg kwalitatief onvoldoende.
4.2.2

Feitelijke inhoud dienstverleningsovereenkomst DIO-pilootproject

Het onderscheid tussen de individuele dienstverleningsovereenkomst en het ondersteuningsplan was
niet voor alle DIO duidelijk. Bij het opvragen door de VAPH-studiecel van beide documenten kwamen
verschillende telefoons en mails binnen met de vraag om te verduidelijken welke documenten nu net
werden bedoeld. Ondanks het duidelijke ministeriële besluit en de infosessies aangereikt door het
VAPH was en is het onderscheid niet voor alle diensten even duidelijk. De bijkomende semantische
discussie binnen de sector maakt de interpretatie van wat nu net wordt bedoeld met een individuele
dienstverleningsovereenkomst er niet eenvoudiger op.
Ook in dit punt worden alle documenten die opgestuurd zijn als dienstverleningsovereenkomst vanuit
die optiek bekeken. Er wordt a priori dus geen standpunt in genomen over de vraag of het document
wel degelijk een dienstverleningsovereenkomst is of niet.
Het opstellen van een individuele dienstverleningsovereenkomst is het sluitstuk van een proces van
zorgzwaartemeting, vraagverduidelijking en het opstellen van een ondersteuningsplan (zie puntje
4.2). 38,6 procent (27/70) van de individuele dienstverleningsovereenkomsten zijn dienstverleningsovereenkomsten die niet expliciet zijn opgesteld voor het DIO-project.xii Deze individuele
dienstverleningsovereenkomsten zijn overeenkomsten opgesteld voor beschermd wonen of
geïntegreerd wonen. Dit kon duidelijk worden afgeleid uit de dienstverleningsovereenkomsten omdat
(1) de datum van opstelling dateerde van voor de start van het DIO-project en/of (2) er nergens
sprake was van DIO, noch in de titel of inleiding, noch in de overeenkomst zelf. Vermits 38,6 procent
24

Herinner nogmaals: 1 van de 70 ondersteuningsplannen is niet ingediend.
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van de individuele dienstverleningsovereenkomsten niet zijn opgesteld vanuit DIO-perspectief mogen
we verwachten dat een groot aantal van individuele dienstverleningsovereenkomsten niet zullen
voldoen aan de opgelegde eisen vanuit het ministerieel besluit. Met name de link met het
ondersteuningsplan zal vaak ontbreken. Dat niet alle dienstverleningsovereenkomsten gericht zijn op
DIO geeft een directie in de bevraging grif toe: “De dienstverleningsovereenkomsten van onze cliënten zijn
niet het product van vraagverduidelijking en een ondersteuningsplan. We werken verder met de bestaande
dienstverleningsovereenkomsten (als cliënt Beschermd Wonen, Geïntegreerd Wonen).” (directie 22).

4.2.2.1 Analyse “dienstverleningsovereenkomsten”
Effectieve tijdsinzet van de dienst inclusieve ondersteuning
Bij een meer gedetailleerde analyse van de individuele dienstverleningsovereenkomsten (hiermee
worden alle documenten bedoeld die opgestuurd zijn als individuele dienstverleningsovereenkomst!)zijn we op zoek gegaan naar een verwijzing in de individuele dienstverleningsovereenkomst naar een ondersteuningsplan of ‘een document waar de individuele ondersteuning en
begeleiding voor de specifieke cliënt geleverd door de dienst 25 wordt beschreven’. 64,3 procent
(45/70) van de individuele dienstverleningsovereenkomsten verwijst naar het opstellen van een
ondersteuningsplan of ‘behandelingsplan’.xiii Dus ook een deel van de individuele
dienstverleningsovereenkomsten die niet vanuit DIO-perspectief zijn opgesteld verwijzen naar een
ondersteuningsplan en of begeleidingsplan. Dit is logisch: ook de ondersteuningsvormen beschermd
wonen en geïntegreerd wonen werkten reeds met plannen waar de individuele ondersteuning en of
begeleiding in wordt opgenomen. 28,6 procent (20/70) van de individuele dienstverleningsovereenkomsten beschrijft de inzet op verschillende domeinen van de dienst (op welke
ondersteuningsdomeinen levert de dienst ondersteuning?) xiv. Van deze groep dienstverleningsovereenkomsten geeft één op vijf (= vier overeenkomsten) de effectieve tijdsinzet weer xv.26 De
daadwerkelijke tijdsinzet weergeven van de DIO heeft voor en nadelen. Aan de ene kant heeft de
DIO-cliënt een overeenkomst in handen waar alle afspraken in staan, aan de andere kant moet bij
iedere kleine wijziging van het ondersteuningsplan ook de dienstverleningsovereenkomst mogelijk
gewijzigd worden. Daar waar ondersteuningsplannen flexibel moeten kunnen worden aangepast, is
het mogelijk onwenselijk om dit door te trekken naar veelvuldige aanpassingen van de individuele
dienstverleningsovereenkomsten. Dit verklaart wellicht het vrij hoge aantal dienstverleningsovereenkomsten dat wél een verwijzing naar het ondersteuningsplan opneemt, maar de specifieke
dienstverlening van de dienst niet expliciet herhaalt, laat staan een tijdschema opneemt.
Inzet van mantelzorgers en reguliere diensten
12,9 procent (9/70) van de individuele ondersteuningsovereenkomsten geeft naast de eigen inzet ook
de inzet van mantelzorg en reguliere zorgxvi. Dit toont de verwarring tussen de begrippen
ondersteuningsplan en individuele dienstverleningsovereenkomst voor een gedeelte aan. Op zich kan
het zeker geen kwaad de inzet van de drie ondersteuningsbronnen (al dan niet korter of
schematischer) te herhalen in de dienstverleningsovereenkomst, vanuit juridisch perspectief kan het
echter bevreemdend overkomen. De twee betrokken partijen zijn de DIO-cliënt en de DIO. De
mantelzorger en de reguliere diensten zijn geen direct betrokken partij bij het opstellen van de
individuele dienstverleningsovereenkomst tussen DIO en DIO-cliënt. De DIO kan zich er moeilijk toe
verbinden dat die bepaalde mantelzorger of reguliere dienst standaard die taken op zich zal nemen.
Wel kan de DIO zich erbijvoorbeeld toe verbinden voor welbepaalde taken op welbepaalde domeinen
te pogen zoveel mogelijk reguliere diensten en mantelzorg in te schakelen en indien zij hierin falen
de ondersteuning wel op zich te nemen. Ook kunnen DIO en cliënt afspreken expliciet te vermelden
dat de taak van zorgcoördinator wordt toebedeeld aan de DIO, al is dit per definitie zo.

25

Er wordt hier gesproken over dienst en niet over DIO omdat verschillende
dienstverleningsovereenkomsten zelf niet spreken over de DIO maar over de dienst ‘beschermd
wonen’ of de dienst ‘geïntegreerd wonen’.
26
Dat is 5,7 procent van het totaal aantal individuele dienstverleningsovereenkomsten.
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4.2.2.2 Dienstverleningsovereenkomsten in de ogen van DIO-directies
In de vragenlijsten afgenomen van de directie wordt gevraagd: “in welke mate is de dienstverleningsovereenkomst tussen de DIO en de cliënt de resultante van het ondersteuningsplan?” xvii Directies konden een
antwoord geven van ‘beiden staan los van elkaar’, ’beiden staan eerder los van elkaar’, ‘beiden
komen grotendeels overeen’ tot ‘beiden komen volledig overeen’. Deze keuze kon vervolgens
gemotiveerd worden. Zoals in deze paragraaf is geargumenteerd moeten beide documenten niet
letterlijk ‘volledig overeen komen’, anders zouden het de facto dezelfde documenten zijn. We
kunnen de feedback van de directie opdelen in diegene die stellen dat het (grotendeels) overeenkomt
en de directies die stellen dat het (eerder) los staat van elkaar. Beide groepen zijn ongeveer even
groot. Een aantal directies vinden het zeer evident dat de dienstverleningsovereenkomsten en
ondersteuningsplan overeenkomen:
“Ik vind dit eigenlijk een rare vraag (red. Vraag=“in welke mate is de dienstverleningsovereenkomst tussen de DIO en de cliënt de resultante van het ondersteuningsplan?”) . Het
-

tegendeel zou toch volledig tegen onze opdracht ingaan?” (directie 16)
“Lijkt mij logisch. Zie niet in hoe het anders zou kunnen.” (directie 8)
“vraaggericht werken” (directie 20)

De meeste zijn iets voorzichtiger in hun stelling:
-“ We proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de elementen uit het ondersteuningsplan. Een verdere
opbouw van ervaring is nodig.” (directie 1)
-“In de dienstverleningsovereenkomst verwijzen we naar het ondersteuningsplan dat in samenspraak met
gebruiker en netwerk wordt opgesteld, geëvalueerd en bijgestuurd.” (directie 4)
-“De zorg wordt uitgeschreven op maat van de cliënt in het ondersteuningsplan. De
dienstverleningsovereenkomst is nog een deel aanbodgestuurd.” (directie 6)
-“Cliënt DIO stroomde door uit TNW. Ondersteuningsplan werd samen met cliënt opgesteld rekening houdend
met bestaande informatie. Hieruit volgde de dienstverleningsovereenkomst.” (directie 3)

Twee directies antwoorden weliswaar dat de dienstverleningsovereenkomsten
overeenkomen met het ondersteuningsplan, maar zien enkele praktische bezwaren:

grotendeels

-“Zouden bij de start moeten op mekaar aansluiten. Praktijk van elke dag is dwingender dan de voorstellen uit
het OP.” (directie 10)
-“Gezien het ontstaan bij deze eerste bewoners klopt dit vrij aardig, alleen kwam dit totaal niet overeen met
de scores van het zorgzwaarte instrument” (directie 19)

Een vijftal directies geven grif toe dat de documenten nog niet op elkaar zijn afgestemd maar
evolueren wel naar een overeenstemming:
-“Ondersteuningsplan (algemene vorm en afspraken) is opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst. Het
ondersteuningsplan is dynamisch en zou bij elke wijziging een nieuwe dienstverleningsovereenkomst inhouden,
we hebben voor deze laatste piste nog niet gekozen.” (directie 5)
- “Onze dienstverleningsovereenkomst is nog te weinig geïndividualiseerd. Daar wordt echter aan
gewerkt.”(directie 12)
- “We werken eraan om de documenten meer op elkaar af te stemmen.” (directie 28)
-“Het ligt in onze bedoeling om deze beide beter op elkaar af te stemmen.” (directie 26)

Een deel van de commentaren beschrijft waarom beide documenten zo sterk verschillen:
-“Het ondersteuningsplan is persoonlijk, concreet aangepast aan de individuele cliënt. De
dienstverleningsovereenkomst is algemeen (op welke diensten kan de cliënt beroep doen?).” (directie 16)
-“De dienstverleningsovereenkomst is grotendeels hetzelfde voor elke cliënt DIO. Enkel gegevens in verband met
woonsituatie (vb. huurprijzen) verschillen. Er wordt wel in de dienstverleningsovereenkomst verwezen naar het
ondersteuningsplan.” (directie 21)
-“dienstverleningsovereenkomst = algemeen. Ondersteuningsplan= op maat.”
-“De dienstverleningsovereenkomst heeft een eerder administratief karakter (protocol, reglement van orde,
financiële regelingen…). Er wordt wel verwezen naar het ondersteuningsplan, dat een meer inhoudelijk
karakter heeft. De zorg die concreet geboden wordt, wordt in een individueel handelingsplan vastgelegd en
jaarlijks geüpdatet.” (directie 8)
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4.2.2.3 Financiële afspraken
Zoals bovenstaande commentaren duidelijk maken bevatten een aantal individuele dienstverleningsovereenkomsten eveneens de financiële afspraken tussen DIO-cliënt en DIO met betrekking tot een
aantal belangrijke en veel veelvoorkomende deeldomeinen zoals huisvesting, de ondersteuning
overdag, voeding en mobiliteit. Ook de financiële afspraken op tal van andere deeldomeinen komen
blijkbaar aan bod in de individuele dienstverleningsovereenkomst zoals vrije tijd, ondersteuning bij
huishoudelijke taken (bv. wassen of strijken overnemen)…
Tabel 26: Aantal dienstverleningsovereenkomsten die de financiële aspecten op verschillende
deeldomeinen weergeven
Deeldomeinen

Huisvesting
Ondersteuning overdag (dagbesteding)

Frequentie

Percentage

Geen antwoord

57

81,4xviii

1

50

xix

1

xx

1
1

71,4

Voeding

46

65,7

Mobiliteit

45

64,3xxi

De financiële aspecten en afspraken binnen het deeldomein huisvesting wordt in 81,4 procent (57/70)
van de individuele dienstverleningsovereenkomsten vastgelegd. Het kan gaan over de huurprijs die de
DIO-cliënt moet betalen aan de DIO of over de afspraak tussen DIO en DIO-cliënt dat de DIO-cliënt
een woning huurt bij een sociale woonmaatschappij of de private markt en bijgevolg zelf
verantwoordelijk is voor de betaling hiervan. In sommige individuele dienstverleningsovereenkomsten
worden geen afspraken gemaakt rond huisvesting. De DIO of de DIO-cliënt kunnen dit om tal van
redenen onwenselijk vinden. De DIO-cliënt kan bijvoorbeeld eigenaar zijn. De DIO en/of de DIO-cliënt
kunnen het overbodig vinden vast te leggen dat de DIO-cliënt zelf verantwoordelijk is voor het
huurcontract en de betaling ervan. Strikt genomen zouden de afspraken rond huisvesting in het
protocol van verblijf moeten opgenomen zijn en niet in de individuele dienstverleningsovereenkomst.
De financiële afspraken met betrekking tot de dagbesteding in dagcentra worden in 71,4 procent van
de individuele dienstverleningsovereenkomsten vermeld. Het gaat hier veelal over de bijdrage die de
DIO-cliënt moet betalen aan het dagcentrum. Indien de DIO-cliënt blijft eten of wordt vervoerd door
het dagcentrum betaalt de DIO-cliënt meer. Ook hier kunnen we opmerken dat indien deze afspraken
gelden voor alle cliënten ze best wordt opgenomen in het charter (bv. Het nuttigen van een maaltijd
heeft wellicht dezelfde kostprijs voor iedereen). Indien het individuele afspraken betreft, moeten ze
strikt genomen worden opgenomen in het protocol van verblijf.
Door financiële afspraken op te nemen in de individuele dienstverleningsovereenkomst worden
juridische/financiële afspraken gemengd met afspraken rond ondersteuning en begeleiding.
Verschillende documenten die opgestuurd zijn door de DIO als ‘individuele dienstverleningsovereenkomst’ zijn wellicht eerder protocollen. Het is zeker zo dat in het DIO-project het protocol
van verblijf en de individuele dienstverleningsovereenkomst zeer nauw met elkaar samenhangen. De
scheidingslijnen zoals aangegeven in subhoofdstuk 4.5 is niet zo duidelijk in de praktijk. Financiële
afspraken vloeien immers voort uit een bepaalde specifieke begeleidings- of ondersteuningsvraag.
Een strikt onderscheid tussen individuele dienstverleningsovereenkomst en protocol is mogelijk niet
zinvol binnen een DIO-project. Een integratie van beide documenten zal de eenvoud ten goede
komen. Per slot van rekening is het beter dat de afspraak gemaakt wordt in een document, dan dat
ze niet gemaakt wordt.
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4.3 Effectiviteit van de vraagverduidelijking en de ondersteuningsplannen
Het doorvoeren van een vraagverduidelijking en het opstellen van een ondersteuningsplan heeft
uiteindelijk tot doel de ondersteuning op individueel niveau te verbeteren. Tot op heden is er weinig
wetenschappelijke evidentie dat een vraagverduidelijking en het opstellen van een
ondersteuningsplan effectief de kwaliteit van leven en de ondersteuning in positieve zin verandert
(Herps, Buntinx en Curfs, 2010 en 2011). We kunnen de hypotheses opwerpen dat het uitvoeren van
een vraagverduidelijking en het opstellen van een ondersteuningsplan op basis van die
vraagverduidelijking een positieve invloed heeft op:
1) De afstemming van de verschillende ondersteuningsbronnen op elkaar.
2) Een ondersteuning die nauwer aansluit bij de objectieve en subjectieve ondersteuningsnoden
van de persoon met een handicap.
3) De kwaliteit van leven van de persoon met een handicap.
Het onderzoeken van deze drie causale verbanden is niet zo eenvoudig. Via meting kan men de
kwaliteit van leven van de persoon met een handicap voor het opstellen van een ondersteuningsplan
vergelijken met de kwaliteit van leven van de persoon met een handicap na de invoering van dat
ondersteuningsplan. Men kan nagaan of de ondersteuningsbronnen beter op elkaar zijn afgestemd en
of ze nauwer aansluiten bij de objectieve en subjectieve ondersteuningsnoden. Maar nagaan of deze
veranderingen het rechtsreeks effect zijn van het opstellen van een ondersteuningsplan is minder
evident. Dit onderzoek had niet de bedoeling deze causale verbanden op zo een kwantitatieve wijze
te onderzoeken, al is het zeker en vast raadzaam dit in de toekomst wel te doen. De pas opgerichte
diensten voor ondersteuningsplannen scheppen de mogelijkheid om de situatie van personen met een
handicap voor de vraagverduidelijking en het opstellen van het ondersteuningsplan te vergelijken met
de situatie erna. Indien men voldoende andere gegevens kan verzamelen die effect hebben op de drie
bovenstaande mogelijke gevolgen, kan men in staat zijn te bepalen in hoeverre het causaal verband
daadwerkelijk opgaat.
Wel hebben we de mening gevraagd van de DIO-directies met betrekking tot het nut van een
vraagverduidelijking en het opstellen van een ondersteuningsplan. Op die manier krijgen we alvast
een idee van de aanwezige intuïtie met betrekking tot de effecten van de vraagverduidelijking en het
opstellen van het ondersteuningsplan. Deze intuïtie van de directie is reeds weergegeven in hoofdstuk
Vraagverduidelijking volgens de visie van DIO-directies.

4.4 Besluit
Het onderscheid tussen de documenten ondersteuningsplan, dienstverleningsovereenkomst, protocol
van verblijf, begeleiding en behandeling en charter van collectieve rechten en plichten is niet voor
alle DIO duidelijk. Slechts een minderheid van de ondersteuningsplannen kunnen we als voldoende
kwalitatief evalueren. Bij de dienstverleningsovereenkomsten is de verwarring compleet. Het
onderscheid met het protocol van verblijf, begeleiding en behandeling vervaagt volledig. Om die
reden hebben we geen uitspraak gedaan over een procentueel aantal documenten dat voldoet als
dienstverleningsovereenkomst. Dit document is op de werkvloer duidelijk volop aan het evolueren.
We mogen de effectiviteitsvraag echter niet uit het oog verliezen. In welke mate ondersteuningsplannen daadwerkelijk causale effecten veroorzaken moet nog verder worden onderzocht.
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5 Huisvesting
Net als bij de zorgvormen beschermd wonen en geïntegreerd wonen kan de cliënt zich vrij bewegen
op de woningenmarkt. Bijgevolg schommelen de woonkosten van DIO-cliënt tot DIO-cliënt. Door de
sterke instroom van DIO-cliënten vanuit residentiële settings vinden we het van sterk belang om na te
gaan in dit hoofdstuk hoe hoog deze kosten kunnen zijn (zie punt 5.3). Deze cliënten zijn immers
overgegaan van een systeem met dagprijzen en gegarandeerd inkomen naar een systeem waarin ze
zelf moeten in staan voor de woon- (en leef)kosten zonder gegarandeerd inkomen. Vanuit het
concept dat de wensen van personen met een handicap zo inclusief mogelijk moeten worden
ingevuld, beschrijven we in dit hoofdstuk in hoeverre de DIO-cliënten beroep doen op enerzijds
reguliere voorzieningen zoals sociale woningen en huursubsidies of anderzijds het huren van een
woning van de DIO zelf (zie punt 5.2). Kijkend door de glazen van diezelfde inclusieve bril bestuderen
we in dit hoofdstuk de woonformule van de DIO-cliënten. Wonen ze over het algemeen in een
individuele woning of eerder in een groepswoning? (zie punt 5.1)
Al het cijfermateriaal uit dit hoofdstuk is afkomstig uit de vragenlijsten voor de begeleiders van de
DIO-cliënten.

5.1 Zelfstandige woning of groepswoning
Op basis van gedetailleerde vragen met betrekking tot de faciliteiten die de DIO-cliënt individueel of
collectief ter beschikking hebben, kunnen we op een uniforme manier bepalen wie in een
zelfstandige woning woont, wie in een kamer met eigen sanitaire voorzieningen woont en wie deze
faciliteiten moet delen met medebewoners. In onderstaand tabel vindt u een gedetailleerd overzicht
van de gevraagde faciliteiten en de antwoorden van de begeleiders van de cliënten.
Tabel 27xxii: Faciliteiten ter beschikking van de DIO-cliënt27
Individueel
ter
beschikking

Gemeenschappelijk
ter
beschikking

Individueel en
gemeenschapp
elijk ter
beschikking

Niet ter
beschikking

Geen
antwoord

WC

35,7%

60,0%

2,9%

0,0%

1,4%

Lavabo

62,9%

30,0%

5,7%

0,0%

1,4%

Douche

34,3%

52,9%

2,9%

8,6%

1,4%

Bad

14,3%

55,7%

0,0%

27,1%

2,9%

Volledig ingerichte
keuken

28,6%

64,3%

2,9%

2,9%

1,4%

Eén of meerdere
keukenapparaten

25,7%

61,4%

4,3%

7,1%

1,4%

Ontspanning,
Communicatie en
mobiliteit
TV

47,1%

32,9%

17,1%

1,4%

1,4%

PC

25,7%

17,1%

0,0%

55,7%

1,4%

Telefoon

52,9%

22,9%

15,7%

7,1%

1,4%

Fiets

41,4%

8,6%

0,0%

47,1%

2,9%

Sanitair

Keuken

27

Percentages zijn telkens berekend in verhouding tot de totale onderzoeksgroep (n=70). Deze vragen
zijn beantwoord voor 69 van de 70 DIO-cliënten.
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We definiëren een zelfstandige woning als een woonplaats waar men minimaal een WC, lavabo,
douche of bad en keuken heeft. Een kamer met sanitair is een woonplaats met minimaal een WC,
lavabo en douche of bad, maar zonder keuken. Bij een groepswoning worden keuken en sanitair
gedeeld.We nemen de aanwezigheid van een individuele TV of PC niet mee in overweging vermits het
individuele gebruik van deze faciliteiten gerelateerd is aan persoonlijke voorkeuren.Conform
bovenstaande definiëring bekomen we volgende tabel:
Tabel 28xxiii: Aantal DIO-cliënten met een groepswoning of zelfstandige woning (frequentie en
kolompercentage)
Aantal DIO-cliënten

Percentage DIO-cliënten

Zelfstandige woning

8

11,4%

Kamer met sanitair en geen keuken

27

38,6%

groepswoning

34

48,6%

Geen antwoord

1

1,4%

70

100%

Totaal

Dit geeft ons een goed idee in hoeverre de DIO-cliënt effectief alleen woont. Wie alle keuken en
sanitaire faciliteiten tot zijn beschikking heeft, woont ofwel alleen of woont samen met een
partner28. We kunnen deze resultaten vergelijken met de gegevens uit het onderzoek ‘de financiële
positie van cliënten beschermd wonen in Vlaanderen’ (Hedebouw en Peetermans, 2009) vermits we
een zelfstandige woning op dezelfde manier hebben gedefinieerd. Hedebouw en Peetermans(2009,
p.28) stelde vast dat 50,9 procent van de BesWo-cliënten een zelfstandige woning betrekt. Dit is veel
meer dan 11,4 procent van de DIO-cliënten.
Er is geen verband vastgesteld tussen zorgzwaarte en het bewonen van een zelfstandige woning. 29 We
hebben ook expliciet aan de begeleiders van de DIO-cliënt gevraagd wat de woonsituatie is van de
DIO-cliënt, met name: woont de cliënt alleen?
Tabel 29xxiv: Hoeveel DIO-cliënten wonen alleen? (frequentie en kolompercentage)

Frequentie

Percentage

Niet-alleenwonend

46

65,7%

alleenwonend

21

30%

Geen antwoord

3

4,3%

70

100%

Totaal

30 procent van de DIO-cliënten zou volgens de begeleiders alleen wonen. Dit is heel wat meer dan de
11,4% die, volgens bovenstaande definitie, in een zelfstandige woning woont. Uit de antwoorden van
de begeleiders blijken een heel aantal DIO-cliënten die geen keuken hebben, maar wel sanitaire
faciliteiten, aangeduid te worden als “alleenwonend”. Geen enkele DIO-cliënt zonder individuele
sanitaire voorzieningen wordt door de begeleiders aangeduid als “alleenwonend”.
28

In de vraagstelling wordt verzocht om de faciliteit als individueel te beschouwen indien de DIOcliënt deze deelt met een levenspartner. Dit is niet altijd correct toegepast.
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Voor cliënten die niet alleen wonen is er variatie in de mate waarin ze zelf de groepssamenstelling
hebben gekozen en in het aantal personen waarmee ze samenwonen. Tabellen 32 en 30 beschrijven
deze variatie. De meerderheid van de DIO-cliënten heeft 1 huisgenoot. Maximaal wonen DIO-cliënten
samen met 7 tot 9 personen. De mediaan van het aantal medebewoners getrokken uit de groep DIOcliënten die samenwonen is 2. De mediaan van het aantal medebewoners getrokken uit de totale
onderzoeksgroep DIO-cliënten is 1. 31,4 procent (22/70) van de DIO-cliënten woont met meer dan 1
persoon samen. 27,1 procent (19/70) woont met meer dan 2 personen samen.
Op 1 DIO-cliënt na is de huisgenoot steeds een persoon met een handicap.
Tabel 30: Hoeveel medebewoners heeft de DIO-cliënt? (frequentie en kolompercentage)
Aantal medebewoners

Frequentie

Percentage

Woont alleen

21

30%

1

19

27,1%

2

6

8,6%

3

5

7,1%

4

2

2,9%

5

0

0%

6

0

0%

7

8

11,4%

8

4

5,7%

9

1

1,4%

Geen antwoord

4

5,7%

70

100%

Totaal

Tabel 31xxv: Medebewoners met of zonder handicap (frequentie en kolompercentage)
Medebewoner

Frequentie

Percentage

Medebewoner met handicap
Medebewoner zonder
handicap
Woont alleen

44

62,9%

1

1,4%

21

30%

Geen antwoord

4

5,7%

70

100%

Totaal
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Tabel 32xxvi: Op wiens voorstel gebeurde de groepssamenstelling?
Groepssamenstelling

Frequentie

Percentage

Groepssamenstelling op voorstel van de DIO

39

55,7%

Groepssamenstelling op voorstel van de ouders of familie

0

0%

Groepssamenstelling op voorstel van de DIO-cliënt

5

7,1%

Woont alleen

21

30,0%

Geen antwoord

5

7,1%

70

100%

Totaal

Tabel 33: Kruistabel: Aantal medebewoners en op wiens voorstel de groepssamenstelling
gebeurde
Op wiens voorstel gebeurde de groepssamenstelling?

Aantal
medebewoners

Op voorstel van de
DIO

Op voorstel van de
DIO-cliënt

Geen antwoord

1

14

3

2

2

5

1

0

3

5

0

0

4

2

0

0

5

0

0

0

6

0

0

0

7

8

0

0

8

4

0

0

9

1

0

0

Geen antwoord

0

1

3

Tabel 34 beschrijft de relatie tussen de DIO-cliënt en de huisgenoot. De helft van de DIO-cliënten
(35/70) woont samen met andere DIO-cliënten of cliënten beschermd wonen/geïntegreerd wonen.
Niemand woont samen met ouders of mantelzorgers. 14,3 procent (10/70) van de DIO-cliënten wonen
samen met partner of vrienden. De groepssamenstelling gebeurt meestal op voorstel van de DIO (zie
Tabel 32). Bij het beantwoorden van de vragenlijsten van de begeleider van de DIO-cliënt hadden
sommige begeleiders aangeduid dat de groepssamenstelling zowel gebeurde op voorstel van de DIO
als op voorstel van de DIO-cliënt. Uit voorzichtigheidsoverwegingen hebben we deze antwoorden toch
telkens enkel bij ‘op voorstel van de DIO’ bijgeteld. Verschillende DIO stellen dat alle drie de partijen
worden geraadpleegd en dat een samenspel van factoren bepaalt met wie een bepaalde DIO-cliënt
zal samenwonen. Iedere DIO-cliënt met drie huisgenoten of meer heeft het voorstel tot samenstelling
van haar woongroep gekregen van de DIO. Indien het voorstel kwam van de DIO-cliënt zelf gaat het
steeds over beperkte groepen (1 of 2 huisgenoten) en heeft de begeleider de huisgenoot ‘vriend(en)’
of ‘partner’ genoemd in de bevraging.
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Tabel 34: Relatie van de DIO-cliënt met haar medebewoners (frequentie en kolompercentage)
Relatie met medebewoner

Frequentie

Percentage

Echtgenoot, levensgezel of partner

4

5,7%

Echtgenoot, levensgezel of partner met kinderen

1

1,4%

Vriend(en) en/of vriendin(nen)

5

7,1%

Ouders

0

0%

Andere familie

0

0%

Niet-familiale mantelzorger

0

0%

Cliënten DIO, beschermd wonen of geïntegreerd wonen

35

50,0%

Woont alleen

21

30,0%

Geen antwoord

4

5,7%

70

100%

Totaal

5.2 Relatie tussen DIO-cliënt en haar woning
Slechts een minderheid van de DIO-cliënten (5,7%) heeft een eigen woning in bezit (zie tweede en
derde kolom Tabel 35). Het grootste deel van de DIO-cliënten huurt de woning30 van de voorziening.
In de praktijk betekent dit dat de overkoepelende VZW boven de DIO (1) eigenaar is van het gebouw
ofwel (2) het gebouw doorverhuurt aan de DIO-cliënt(en).Een vijfde van de DIO-cliënten huurt een
woning via het OCMW of de sociale huisvestingsmaatschappij en nog eens 15,7% via de private markt.
Onder de categorie ‘anderen’ konden de begeleiders aangeven wat ze net bedoelden. Een aantal
gaven aan het gebouw te huren van de gemeente. In een aantalandere gevallen werd aangegeven dat
de voorziening het gebouw huurde van de huisvestingsmaatschappij en vervolgens doorverhuurde aan
DIO-cliënten.
Van de 44,3 procent DIO-cliënten die een woning huurt van de voorziening, gaat het in 87,1 procent
(27/31) van de situaties om een groepswoning. Iedere DIO-cliënt met minimum 3 medebewoners,
huurt de woning van de DIO. De DIO-cliënten die een woning in eigendom hebben of in een serviceflat
wonen, wonen er ook effectief alleen. De woningen die gehuurd worden van de sociale
huisvestingsmaatschappij, OCMW of op de private markt zijn individuele woningen of zijn
groepswoningen met maximum 2 medebewoners.
We kunnen de gegevens uit kolom 2 en 3 van Tabel 35 vergelijken met de resultaten uit het
onderzoek van Hedebouw en Peetermans (2009, p. 36-38). In dat onderzoek kwamen zij tot de
bevinding dat 95 procent van de cliënten beschermd wonen een huis huurde, 1,7 procent een huis in
bezit had en 3,4 procent een (niet per schriftelijk contract geregelde) financiële regeling had met de
voorziening met betrekking tot verblijf in de woning. Binnen de DIO-onderzoeksgroep is het aandeel
cliënten met een eigen woning dus groter dan binnen het onderzoek van Hedebouw en Peetermans
(2009).31
We nemen de tabel met de verhuurders van de woningen uit het onderzoek van Hedebouw en
Peetermans (2009) over in kolom 4 van Tabel 35 omdat de verschillen met het DIO-onderzoek
treffend zijn. De categorieën zijn licht verschillend, maar laten desalniettemin vergelijking toe.

30

Woning mag vanaf hier steeds breed geïnterpreteerd worden als huis, kamer, studio, appartement…
Dit verschil is zwak significant, p-waarde= 0,08684. Dit wil zeggen dat de kans dat het aandeel DIOcliënten (2010) die in een eigen woning leven even groot is dan het aandeel BesWO-cliënten (2008)
die in een eigen woning leven gelijk is aan 8,68%.
31
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Tabel 35: Wat is de relatie tussen de cliënt en de woning

Relatie cliënt en woning

Frequentie
Percentage
DIO-onderzoek DIO-onderzoek

Percentage
HiVA(n= 173)

De woning is eigendom van de persoon met
een handicap

4

5,7%

1,7%

De woning wordt gehuurd van de voorziening

31

44,3%

26,0%

De woning wordt gehuurd van een sociale
huisvestingsmaatschappij of het OCMW

14

20,0%

16,2%

De woning wordt gehuurd op de private markt

11

15,7%

47,4%

De woning is een serviceflat

1

1,4%

niet bevraagd

Familielid van de cliënt

niet bevraagd

niet bevraagd

2,3%

Andere publieke overheid

niet bevraagd

niet bevraagd

1,2%

Sociale organisatie

niet bevraagd

niet bevraagd

2,3%

Andere

8

11,4%

2,9%

Niet beantwoord

1

1,4%

niet bevraagd

Totaal

70

100,0%

100,0%

Meest opvallende verschil is het grotere aandeel van private verhuurders binnen het onderzoek
beschermd wonen in vergelijking met het onderzoek DIO. 32 Dit wordt voornamelijk gecompenseerd
door:
1) een hoger aandeel van sociale huisvestingsmaatschappijen binnen de onderzoeksgroep DIO in
vergelijking met het aandeel van de sociale huisvestingsmaatschappijen/sociaal
verhuurkantoor/ Vlaams woningfonds binnen het onderzoek beschermd wonen. (Hedebouw en
Peetermans, 2009, p. 36-38).33
2) een hoger aandeel van de DIO die zelf (kamers in) woningen verhuren binnen de
onderzoeksgroep DIO in vergelijking met het aandeel van de diensten beschermd wonen die
zelf (kamers in) woningen verhuren binnen het onderzoek beschermd wonen. (Hedebouw en
Peetermans, 2009, p. 36-38).34
De verhoging van het aandeel sociale huisvestingsmaatschappijen zou het gevolg kunnen zijn van de
mogelijkheid die gemeenten hebben sinds 2007 om bij de sociale huisvestingsmaatschappij voorrang
te geven aan personen met een handicap. (Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van
het sociaal huurstelsel ter uitvoering van de Vlaamse wooncode, Art. 28). De uitvoering van dit artikel
is beter gekend onder de noemer ‘doelgroepenbeleid’. Iedere gemeente kan een aantal doelgroepen
bepalen die voorrang krijgen met betrekking tot het huren van een sociale woning.
Studiebezoeken35 die in het kader van het DIO-onderzoek zijn afgelegd leren dat verschillende DIO
aangeven dat in hun plaatselijke gemeente personen met een handicap (nog) niet zijn opgenomen als
specifieke doelgroep. Deze DIO geven aan dat samenwerking met de gemeente om die doelgroep
32

Deze verhoging is significant, p-waarde = 0,003620348. Dit wil zeggen dat de kans dat het aandeel
DIO-cliënten (2010) die een woning huren op de private markt even groot is dan het aandeel BesWocliënten (2008) die een woning huren op de private markt gelijk is aan 3,62%.
33
Deze verhoging is niet significant, p-waarde=0,245551142. Dit wil zeggen dat de kans dat cliënten
BesWo (2008) en cliënten DIO (2010) eenzelfde hoeveelheid sociale woningen huren gelijk is aan
24,56%.
34
Deze verhoging is sterk significant, p-waarde < 0,0001. Dit wil zeggen dat de kans dat het aandeel
DIO-cliënten (2010) die een woning huren van de DIO even groot is dan het aandeel BesWo-cliënten
(2008) die een woning huren van de dienst BesWo kleiner is dan 0,01%
35
In het kader van het DIO-onderzoek zijn er vier studiebezoeken afgelegd.
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‘personen met een handicap’ af te bakenen moeizaam loopt. De samenwerking met een gemeente is
per slot van rekening sterk afhankelijk van plaatselijke factoren. Zo kan een algemene sociale
woningnood, sterke armoede, een hoog percentage senioren in de gemeente… het minder evident
maken om personen met een handicap als voorkeursdoelgroep aan te duiden.

5.3 Huurprijs en vaste kosten
Tabel 36geeft het gemiddelde, de mediaan, het minimum en maximum voor de huurprijs, de vaste
kosten en de totale kosten per die de DIO-cliënten uit onze onderzoeksgroep per maand betalen.
Tabel 36xxvii: Beschrijvende statistieken voor huur, vaste kosten en totale kosten
Huur

Vaste kosten

Totaal kosten(= huur +
vaste kosten)

269,87

172,38

442,25

Mediaan

250

140

373

Minimum

100

15

195

Maximum

533,10

500

900

2

7

7

Statistieken

Gemiddelde

Niet beantwoord

De gemiddelde huur, vaste kosten en totale kosten liggen telkens boven de mediaan van de huur, de
vaste kosten en de totale kosten. Met andere woorden: een groter aantal van hoge huurprijzen, vaste
kosten en totale kosten duwt de gemiddeldes naar omhoog. Hedebouw en Peetermans (2009, p.61)
kwamen uit op een gemiddelde huurprijs van 242,56 euro per maand en een gemiddelde vaste kost
van 77,21 euro per maand. Rekening houdend met inflatie 36 is de gemiddelde huurprijs van de DIOcliënten bevraagd in 2011 net geen 20 euro duurder dan de gemiddelde huurprijs van de cliënten
beschermd wonen bevraagd in 2008.37 De kloof tussen de vaste kosten is veel groter. Rekening
houdend met de inflatie komen we op een verschil van meer dan 90 euro tussen de vaste kosten
opgevraagd bij de DIO-cliënten en de vaste kosten opgevraagd bij de cliënten Beschermd Wonen. Dit
kan gedeeltelijk verklaard worden door de sterkere stijging van de energieprijzen dan de algemene
inflatie.
We hebben in dit onderzoek niet het inkomen van de DIO-cliënten bevraagd. De woonquote kan ons
helpen bij de schatting van het gemiddelde inkomen van de DIO-cliënt. De woonquote is de
verhouding van de huurprijs t.o.v. het totale inkomen. De woonquote wordt vaak verondersteld
tussen de 29 en 33 procent. Het onderzoek van Hedebouw en Peetermans (2009, p.76) heeft echter
aangetoond dat de woonquote bij cliënten beschermd wonen gemiddeld op 23,4 % lag.
Veiligheidshalve veronderstellen we dat de DIO-cliënt gemiddeld ¼ van zijn inkomen besteedt aan
het betalen van de huurprijs. Vermits een aantal hoge waarden op vlak van huur, vaste kosten en
totale kosten het gemiddelde naar boven drijven, gebruiken we de mediaan om het inkomen van de
gemiddelde DIO-cliënt te schatten. Indien de DIO-cliënt gemiddeld ¼ van zijn inkomen spendeert aan
huur, heeft de DIO-cliënt een theoretisch mediaan inkomen van 1000 euro.
Cliënten die een huurprijs van 285,19 euro of meer betalen, wonen in een zelfstandige woning of
hebben 1 huisgenoot. Verder is er geen verband tussen de groepsgrootte van de woning en de
huurprijs: begeleiders van cliënten in een groepswoning rapporteren zowel zeer lage als zeer hoge

36

Inflatie is de stijging van het algemeen prijspeil. In 2009 steeg het prijspeil 0,261 procent en in
2010 3,102 procent.
37
Rekening houdend met de inflatie in de huurprijzen in 2009 en 2010, die wordt doorgerekend aan
de huurder, is de gemiddelde huurprijs bij cliënten beschermd wonen in het onderzoek van
Hedebouw en Peetermans (2009) 250,7369.
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huurprijzen. De vaste kosten vertonen geen verband met het bewonen van een zelfstandige woning,
noch met groepsgrootte.
De minimum en maximum waarden van tabel 37 geven eeneerste indicatie van de spreiding van de
huurprijzen, vaste kosten en totale kosten. Onderstaande tabellen 38, 39 en 40 geven een
gedetailleerd beeld van de spreiding weer. Deze tabellen beschrijven de frequentie en het
percentage DIO-cliënten die in een welbepaald huurinterval en kosteninterval liggen. Het meest
voorkomende interval is in alle drie de tabellen in het vet aangeduid. De laatste kolom van tabel 38
geeft de geschatte minimale inkomensgrenzen weer gegeven een woonquote van 25 %. Dit kan ons
een ruw idee geven welk inkomen de persoon met een handicap wellicht heeft om zo een huurprijs te
betalen.
Tabel 37xxviii: Frequentie interval huurprijzen vergeleken met interval minimale inkomensgrenzen
Frequentie

Percentage38

Geschatte minimale
inkomensgrenzen

[0;100[

0

0,0%

[0;400[

[100;200[

20

30,3%

[400;800[

[200;300[

24

36,4%

[800;1000[

[300;400[

6

9,1%

[900;1200[

[400;500[

13

19,7%

[1600;2000[

[500;600[

1

1,5%

[2000;2400[

Niet beantwoord

2

3,0%

66

100,0%

Interval huur

Totaal

Tabel 38xxix: Frequentie interval vaste kosten
Frequentie

Percentage39

[0;100[

20

30,3%

[100;200[

25

37,9%

[200;300[

3

4,5%

[300;400[

3

4,5%

[400;500[

0

0,0%

[500;600[

8

12,1%

Niet beantwoord

7

10,6%

66

100,0%

Interval vaste kosten

Totaal

38
39

Percentage berekend op basis van alle DIO cliënten die huren (=66).
Percentage berekend op basis van alle DIO cliënten die huren (=66).
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Tabel 39xxx: Frequentie interval totale kosten
Frequentie

Percentage40

[0;100[

0

0,00%

[100;200[

3

4,6%

[200;300[

12

18,2%

[300;400[

20

30,3%

[400;500[

7

10,6%

[500;600[

7

10,6%

[600;700[

2

3,0%

[800;900[

0

0,0%

[900;1000[

8

12,1%

Niet beantwoord

7

10,6%

66

100%

Interval totale kosten

Totaal

De spreiding van de vaste kosten (en bijgevolg de totale kosten) is veel groter dan de spreiding van de
huurprijzen. Zo observeren we geen uitschieters onder de huurprijzen, maar wel onder de vaste
kosten en totale kosten. Daar zijn er 8 DIO-cliënten die een vaste kost hebben van 500 euro en een
totale vaste kost van 900 euro. In bijlage 4 zijn de histogrammen en boxplots te vinden van deze drie
variabelen die een goed visueel beeld geven van de spreiding en verdeling van de huurprijs, de vaste
kosten en totale kosten. We berekenen in de volgende puntjes de huurprijs, vaste kosten en totale
kosten per huurstatuut. Dit kan ons een beter inzicht schenken in de oorzaken van de spreiding van
deze waarden.
5.3.1

Huurprijs per huurstatuut

Tabel 40: Huurprijs per huurstatuut
Huur sociale woningen

Huur “woning van
DIO”

Huur private woning

Gemiddelde

217,94

255,28

305,28

Mediaan

202,81

233

250

Minimum

119

100

175

Maximum

285

400

460

Statistieken

Tabel 40 toont aan dat een sociale woning gemiddeld goedkoper is dan een woning verhuurd door de
DIO en een private woning. Een woning verhuurd door de DIO is gemiddeld goedkoper dan een private
woning. Opmerkelijk is dan weer dat de laagste huurprijs (minimum) vastgesteld werd in een “woning
DIO”.

40

Percentage berekend op basis van alle DIO cliënten die huren (=66).
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5.3.2

Vaste kosten per huurstatuut

Tabel 41: Vaste kosten per huurstatuut
Vaste kosten sociale
woningen

Vaste kosten “woning
van DIO”

Vaste kosten private
woning

132,79

215,55

132,4

Mediaan

145

140

103,27

Minimum

71,54

45,27

15

Maximum

170

500

300

Statistieken

Gemiddelde

Tabel 41maakt duidelijk dat een sociale woning en een private woning gemiddeld minder vaste kosten
opleveren dan een woning verhuurd door de DIO. Uit onze cijfers blijken alle DIO-cliënten met een
vaste kost van 200 euro of meer een woning van de DIO te huren. Merk op dat de mediane vaste kost
van een woning verhuurd door de DIO kleiner is dan de mediane vaste kost van een sociale woning. De
uitschieters beïnvloeden duidelijk de gemiddelde vaste kost van de woningen verhuurd door de DIO
(zie bijlage 4). Er is een probleem met de invulling van het begrip vaste kosten bij de woningen
verhuurd door de DIO. Normaal gezien bevatten de vaste kosten enkel elektriciteit/gas, water en
verwarming. Via studiebezoeken werd duidelijk dat sommige DIO die een woning verhuren de kost
van voeding, EHBO-materiaal en transport mee hebben gerapporteerd onder de noemer vaste kosten.
Het is ons onduidelijk over hoeveel DIO dit exact gaat. Bijgevolg kunnen we hier correcte vergelijking
maken.
5.3.3

Totale kosten per huurstatuut

Tabel 42: Totale kosten per huurstatuut
Totale kosten sociale
woningen

Totale kosten “woning
van DIO”

Totale kosten private
woning

Gemiddelde

350,73

480,51

427,45

Mediaan

347,48

373

437,5

Minimum

229

190

237,5

Maximum

443

900

607,5

Statistieken

De gemiddelde totale kost van de sociale woningen is het kleinst. De totale kost in de woningen
verhuurd door de DIO is het grootst. De totale kosten verbonden aan de private woningen liggen
daartussen. Ook Hedebouw en Peetermans hebben de totale kost van wonen (=woningkost)
onderzocht (2009, p.72):“Ook naar type verhuurder zien we verschillen in die zin dat sociale verhuurders
(sociale huisvestingsmaatschappij, sociale verhuurkantoren, moedervoorziening…) een lagere woningkost
hebben dan privéverhuurders” De gemiddelde woningkost binnen dit DIO-onderzoek van sociale

verhuurders volgens de definitie van Hedebouw en Peetermans (2009) is 440,14 euro ten opzichte van
een woningkost van 427,45 euro bij private woningen. Wij komen dus tot een omgekeerde vaststelling
die het gevolg is van de hoge totale kosten van de DIO-woningen te wijten aan een aantal extra
uitgaven die in de vaste kosten zijn vervat (zie punt 5.3.2).
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5.3.4

Huursubsidies

Net zoals in het onderzoek van Hedebouw en Peetermans (2009) krijgt geen enkele cliënt een
Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs, beter gekend als de ‘huursubsidie’. Deze Vlaamse
tegemoetkoming in de huurprijs bestaat uit een maandelijkse huursubsidie en een eenmalige
installatiepremie. De belangrijkste voorwaarden voor deze tegemoetkoming zijn:
1) De persoon moet een laag inkomen hebben (bv. Netto belastbaar inkomen mag niet hoger zijn
dan 16.320 euro voor een alleenstaande of samenwonenden zonder kinderen, de grenzen met
kinderen liggen hoger)
2) De persoon mag geen eigen woning hebben.
3) De persoon verhuist van een slechte onaangepaste woning naar een goede aangepaste
woning.
4) De huurprijs van de nieuwe woning mag niet meer bedragen dan 550 euro voor
alleenstaanden of samenwonenden zonder kinderen. De toegelaten huurprijzen voor
alleenstaanden of samenwonenden met kinderen liggen hoger.
(Vlaams agentschap Wonen-Vlaanderen)
Deze voorwaarden zijn klaarblijkelijk te restrictief voor de doelgroep personen met een handicap. De
startwoning van cliënten DIO (en beschermd wonen) wordt beschouwd als goed en voldoende
aangepast. Vermits vele DIO-cliënten uitstromen uit een VAPH-gesubsidieerde residentiële
voorziening is het evident dat de ‘startpositie’ van deze cliënt als voldoende en goed wordt
beschouwd en een aanvraag geen enkele kans maakt.
5.3.5

Aanvullende financiële steunverlening?

Zoals reeds aan het begin van dit hoofdstuk is gezegd: verschillende DIO-cliënten stromen uit een
zorgvorm waar gewerkt wordt met persoonlijke bijdragen en gewaarborgd gereserveerd deel van het
eigen inkomen in DIO binnen. Voor deze cliënten kan de confrontatie met de financiële realiteit hard
zijn. Net zoals alle Belgen, kunnen deze cliënten beroep doen op het OCMW indien zij niet
rondkomen met hun inkomen. Het plaatselijke OCMW kan spoedsteun geven, overbruggingssteun,
tussenkomst in medische kosten, tussenkomst in energiekosten, tussenkomst in woonkosten… De mate
waarin een OCMW zulke aanvullende financiële steun verleent, is afhankelijk van de lokale politieke
prioriteiten en de beleidslijnen van het plaatselijke OCMW. Indien een gemeente een beleid heeft
rond aanvullende financiële steun, is het nog geen evidentie dat personen met een handicap mee als
doelgroep worden beschouwd.
Anderzijds hebben Hedebouw en Peetermans (2009, p.56 en 58) in hun onderzoek naar de financiële
positie van cliënten beschermd wonen aangetoond dat de cliënten beschermd wonen
oververtegenwoordigd zijn bij de middeninkomensgroepen. Cliënten beschermd wonen zijn ondervertegenwoordigd bij hoge en lage inkomensgroepen.
In hun berekening werd de integratietegemoetkoming echter als inkomen beschouwd. Hedebouw en
Peetermans (2009, p.56) erkennen zelf dat deze integratietegemoetkoming niet onverkort als
inkomen mag worden beschouwd, maar eerder moet worden bekeken als een tegemoetkoming voor
de extra kosten die inherent verbonden zijn aan de handicap van de persoon met een handicap.
Indien ook de OCMW’s de cliënten DIO en beschermd wonen hoofdzakelijk evalueren als behorende
tot de middeninkomengroep, dan is het logisch dat de OCMW’s geen aanvullende financiële steun
verlenen aan de cliënten DIO en beschermd wonen. De lage inkomensgroepen zijn per slot van
rekening hun prioritaire inkomensgroep. Daarboven is de overheersende opvatting binnen OCMW’s dat
eerst spaargelden moeten worden aangesproken alvorens men beroep kan doen op het OCMW. Binnen
het DIO-onderzoek hebben we niet op een systematische manier bevraagd of de OCMW’s aanvullende
financiële steun verlenen. Uit de afgelegde studiebezoeken bleek dit echter niet zo te zijn, ondanks
de noodzaak in zeer individuele situaties. Hedebouw en Peetermans (2009, p.80) hebben wel
bevraagd of er andere instanties woon of leefkosten op zich nemen. Slechts 3 cliënten beschermd
wonen rapporteerde een inbreng van een lokale instantie (gemeente of OCMW).
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5.4 Besluit
We kunnen besluiten dat:
1) De grote meerderheid van de DIO-cliënten woont niet in een zelfstandige woning.
2) De meerderheid van de DIO-cliënten woont samen. Slechts bij 1 DIO-cliënte is dit een persoon
zonderhandicap.
3) De groepssamenstelling gebeurt bij de overgrote meerderheid van de DIO-cliënten op voorstel
van de DIO. Bij grote groepswoningen is dit per definitie zo.
4) De meeste DIO-cliënten huren een woning van de DIO. Het aandeel DIO-cliënten dat een
private woning huurt is lager in vergelijking met het aandeel cliënten beschermd wonen in
het onderzoek van Hedebouw en Peetermans (2009).
5) Sociale woningen hebben de laagste huurprijs. Private woningen de hoogste. Woningen
verhuurd door de DIO situeren zich hier tussenin.
6) Het is moeilijk de vaste kosten van de DIO-cliënten per “huurstatuut” te vergelijken omdat
een aantal DIO die woningen verhuren uitgaven in de vaste kost opnemen die daar normaal
gezien buiten vallen.
7) Het de inclusie zou bevorderen indien het VAPH de Vlaamse overheid 41 zou kunnen overtuigen
om de situatie in een collectieve voorziening niet als ideaal te zien maar een verhuis naar
een inclusieve situatie als een verbetering zodat het voor DIO-cliënten wèl mogelijk wordt
een huursubsidie te krijgen.
8) Samenwerking met lokale huisvestingsmaatschappijen en OCMW’s is niet vanzelfsprekend.
Personen met een handicap worden niet overal als“hun doelgroep” beschouwd.

41

Het bevoegde agentschap is het agentschap voor Wonen-Vlaanderen
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6 Beschermde statuten, domiciliëring en sociale voordelen
De verplichte domiciliëring op de plaats van woonondersteuning kadert in het DIO-project binnen het
inclusief denken en het burgerschapsparadigma. Daarnaast geeft het gedomicilieerd zijn op de plaats
van woonondersteuning recht op financiële voordelen voor de vaste kosten verbonden aan die
woonplaats van de DIO-cliënt.
In dit hoofdstuk geven we in het eerste punt een overzicht van de mogelijke voordelen die aan de
persoon met een handicap of diens familieleden kunnen worden toegekend. De plaats van
domiciliëring speelt een belangrijke rol in wie het specifieke voordeel krijgt. Omwille van die reden
bespreken we enkel die sociale voordelen die een (licht of sterk) verband hebben met de plaats van
domicilie. De plaats van domiciliëring is niet vrij te kiezen indien men onder het beschermd statuut
verlengde minderjarigheid valt. Bij verlengde minderjarigheid moet de persoon met een handicap
zich conform het burgerlijk wetboek domiciliëren bij zijn voogd. Om die reden wordt in punt 6.2 een
overzicht gegeven van de DIO-cliënten binnen het statuut verlengde minderjarigheid en andere
beschermde statuten. In punt 6.3 gaan we na in hoeverre de DIO-cliënten de sociale-financiële
voordelen benutten. In punt 6.4 evalueren we wat de mogelijke effecten zijn van een domiciliëring
bij familie op de tegemoetkoming voor personen met een handicap en in punt 6.5 evalueren we de
mogelijkheid om een sociale woning te huren. Tot slot zoomen we in op de ervaring en de visie van
de DIO-directies omtrent de verplichte domiciliëring op de plaats van woonondersteuning.

6.1 Sociaal-financiële voordelen
6.1.1

Fiscale voordelen

De belastingplichtige42 met een persoon met een handicap ten laste of de belastingplichtige met een
handicap zelf heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een verhoging van de belastingvrije som
met 1.370 euro per jaar. Iedere belastingplichtige met een belastbaar inkomen onder de 23.900 euro
heeftsowieso recht op een belastingvrije som van 6.690 euro, een belastingplichtige met een
belastbaar inkomen boven de 23.900 euro heeft recht op een belastingvrije som van 6.430 euro.
Nemen we beide mogelijke voorwaarden samen dan betekent dit voor personen met een handicapdat
de belastingvrije som wordt opgetrokken tot 8060 euro voor belastbare inkomens onder de 23.900
euro en tot 7.800 euro voor belastbare inkomens boven de 23.900.Naar schatting betekent dit een
jaarlijks belastingvoordeel van 754 euro voor belastbare inkomens onder de 23.900 euro en een
jaarlijks belastingvoordeel van 744 euro voor belastbare inkomens43 boven de 23.900 euro (wetboek
van inkomstenbelastingen, art. 131 en 132).
Wie en wanneer ontvangt dit belastingvoordeel nu exact?
1) Situatie 1:de persoon met een handicap krijgt een inkomensvervangende tegemoetkoming en is gedomicilieerd bij een familielid. Vermits de inkomensvervangende tegemoetkoming niet belastbaar is, kan de persoon met een handicap zijn belastingvrije som moeilijk
verhogen. Hij betaalt immers geen belastingen (art. 38 van het wetboek van inkomstenbelastingen – WIB 92). De persoon met een handicap kan in deze situatie meestal ten laste
worden genomen door het familielid. Voorwaarde voor ten laste neming is een daadwerkelijk
en duurzame wijze van samenwonen van de persoon met een handicap met het familielid,
uitzondering hierop zijn gezondheidsredenen. Bovendien mag de persoon met een handicap
geen inkomsten hebben uit kapitaal of onroerend goed hoger dan 2.890 euro op jaarbasis.
Indien de persoon met een handicap ten laste kan worden genomen, krijgt het familielid het
belastingvoordeel.

42

De belastingplichtige is de persoon die de verschuldigde belastingen moet betalen.
Het deel van het inkomen waarover inkomstenbelasting moet worden betaald. Alle aftrekposten zijn
hierop al toegepast. Alleen de belastingvrije som gaat er nog af.
43
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2) Situatie 2:de persoon met een handicap heeft een inkomensvervangende tegemoetkoming en is gedomicilieerd op de plaats van woonondersteuning. De persoon met een
handicap betaalt geen belastingen en valt bij niemand ten laste. Bijgevolg krijgt niemand het
belastingvoordeel.
3) Situatie 3:de persoon met een handicap heeft een volwaardig inkomen uit werk en is
gedomicilieerd op de plaats van woonondersteuning. Hier heeft de persoon met een
handicap wel een belastbaar inkomen en bijgevolg kan zijn belastingvrije som wel worden
verhoogd. Hier krijgt de persoon met een handicap het belastingvoordeel.
4) Situatie 4: de persoon met een handicap heeft een (eerder beperkt) inkomen uit werk dat
lager is of even groot is dan de inkomensvervangende tegemoetkoming waar hij recht op
zou hebben indien hij geen inkomen had en hij is gedomicilieerd bij een familielid. In dit
geval kan de persoon met een handicap nog steeds ten laste worden genomen door het
familielid. Uiteraard gelden ook hier de klassieke voorwaarden voor ten laste neming: de
persoon met een handicap moet daadwerkelijk en duurzaam samenwonen met het familielid
(uitzondering: gezondheidsredenen) en inkomsten uit kapitaal of onroerend goed mogen niet
hoger zijn dan 2.890 euro op jaarbasis. Het familielid krijgt het belastingvoordeel in deze
situatie.
5) Situatie 5:de persoon met een handicap heeft een volwaardig inkomen uit werk dat
groter is dan de inkomensvervangende tegemoetkoming waar hij recht op zou hebben
indien hij geen inkomen had en hij is gedomicilieerd bij een familielid. In dit geval kan de
persoon met een handicap niet ten laste worden genomen door het familielid. De persoon
met een handicap krijgt hier zelf het belastingvoordeel.
Aan de duurzame samenlevingsvoorwaarde in situaties 1 en 4 is in het DIO-project strikt genomen niet
voldaan. De DIO-cliënt woont niet op duurzame wijze samen met het familielid. Hij woont op de
plaats van woonondersteuning. Wellicht wordt dit in de praktijk gedoogd onder een ruime
interpretatie van de uitzondering ‘gezondheidsredenen’.
Naast een fiscale korting op de inkomensbelasting heeft het ten laste nemen van een persoon met
een handicap positieve gevolgen op de onroerende voorheffing die het familielid betaalt voor de
eigen woning. Deze vermindering is afhankelijk van het totaal aantal personen ten laste en de
gemeentelijke opcentiemen. Het gaat hier niet over grote bedragen (tussen de 7,05 en 30 euro voor
normale gezinsgroottes op jaarbasis).
6.1.2

Gas en elektriciteit

Op vlak van gas en elektriciteit kan een persoon met een handicap het sociaal maximumtarief
bekomen op de plaats van domicilie indien hij een inkomensvervangendetegemoetkoming voor
gehandicapten44 krijgt of een integratietegemoetkoming . Huishoudens waar een persoon met een
handicap gedomicilieerd is, genieten allemaal van dit sociaal maximumtarief. Dit sociaal
maximumtarief wordt jaarlijks vastgelegd door de CREG op basis van de gemiddelde energieprijzen.
FOD economie is verantwoordelijk voor de automatische koppeling aan de domicilie.
Volgens de VREG verbruikt een gemiddeld gezin3500 kWh elektriciteit en 23260 kWh aardgas (per
jaar). Op basis van de simulator van de VREG kan je berekenen hoeveel de kost bedraagt van 3500
kWh elektriciteit en 23260 kWH aardgas(VREG). Deze simulator houdt rekening met alle factoren:
kostprijs van de distributie, woonplaats en dergelijke. Voor een gezin in Gent bestaande uit 3
gezinsleden dat 3500 kWH elektriciteit en 23260 kWh verbruikt, zonder nachtmeter en waar het
sociaal maximumtarief van toepassing is, bedraagt de jaarlijkse gas- en elektriciteitskost 656,40 euro.
De kostprijs voor datzelfde gezin zonder sociaal tarief varieert tussen de 877,11 en 1308,83 euro
afhankelijk van de elektriciteits- en gasleverancier (VREG).45 Het sociaal maximumtarief zorgt voor
een financieel voordeel van 220,71 euro tot 653,43 euro op jaarbasis.
44

Ook bij een voorschot van tegemoetkoming voor gehandicapten of een tegemoetkoming op basis
van 65 procent arbeidsongeschiktheid kan men sociaal tarief voor elektriciteit en gas bekomen.
45
We negeren in deze simulatie coöperatieven waarbij je een aandeel moet aankopen om energie te
kunnen betalen zoals ecopower.
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6.1.3

Water

Personen met een handicap of hun gezin kunnen vrijgesteld worden van de bovengemeentelijke
saneringsbijdrage voor de woning waar ze gedomicilieerd zijn(Vlaamse overheid departement
welzijn, rechtenverkenner). De persoon met een handicap moet wederom een inkomensvervangende
tegemoetkoming hebben of een integratietegemoetkoming. De korting geldt voor het hele gezin
waarbinnen de persoon met een handicap woont. In 2011 betekent dit een financieel voordeel van
26,90 euro op jaarbasis.
6.1.4

Kabeldistributie

Indien men een invaliditeit van 80 procent heeft of een vermindering van de basispunten
zelfredzaamheid van minstens 12 punten kan de persoon met een handicap zelf, of in geval van
samenwoning met een familielid het familielid, zijn abonnementsgeld voor de kabel zien
halveren(Vlaamse overheid departement welzijn, rechtenverkenner). Wederom kan dit enkel voor
kabelaansluiting op de plaats van domiciliëring. De korting is de helft van het abonnementsgeld. Dit
varieert tussen de 7 en 7,6 euro per maand afhankelijk van de intercommunale waar de persoon met
een handicap woont.
6.1.5

Telefoon en/of GSM

Een persoon met een handicap kan een korting tot (ongeveer) 12 euro per maand op één
telecomabonnement krijgen. Dit is mogelijk indien hij een tegemoetkoming voor gehandicapten krijgt
of erkend is als tegemoetkoming gerechtigde rekening houdend met een maximaal inkomen (rond de
15.000 euro46)(Vlaamse overheid departement welzijn, rechtenverkenner). Daarnaast mag de persoon
met een handicap diens gezinsinkomen niet boven een bepaalde limiet liggen. Hiermee wordt
rekening gehouden met het inkomen van alle gezinsleden. Dit voordeel kan in de praktijk enkel
worden benut door personen met een handicap die niet samenwonen met familieleden, tenzij deze
een laag inkomen hebben.

6.2 Beschermde statuten en domiciliëring
Het statuut verlengde minderjarigheid verplicht de verlengd minderjarige zich te domiciliëren bij de
domicilie van de voogd. Een aantal DIO-cliënten kunnen door deze juridische tegenstrijdigheid niet
gedomicilieerd staan op de plaats van woonondersteuning. Op termijn lost deze juridische
tegenstrijdigheid zichzelf wellicht op door het nieuwe wetsvoorstel dat voorligt in de kamer van
volksvertegenwoordigers rond de invoering van een globaal beschermingsstatuut voor meerderjarige
wilsonbekwame personen. Door het instellen van een strikt onderscheid tussen een minderjarige en
een meerderjarig wilsonbekwaam persoon heeft deze laatste niet langer een voogd, maar enkel nog
een (of meerdere) voorlopig bewindvoerder(s). Er is geen automatische verplichte domiciliëring bij de
domicilie van de voorlopig bewindvoerder. Binnen de termijn van één jaar (na goedkeuring van de
wet) zouden alle bestaande statuten moeten omgezet zijn in het globaal beschermingsstatuut dat
voorziet in een bescherming op maat.
Alvorens in te gaan op de vraag in hoeverre de DIO-cliënten daadwerkelijk gedomicilieerd zijn op de
plaats van woonondersteuning is het interessant om een overzicht te geven van de beschermde
statuten van de DIO-cliënten uit de onderzoeksgroep:

46

In 2011 15.782,42 EUR, vermeerderd met 2.921,74 EUR per persoon ten laste.
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Tabel 43xxxi: Overzicht beschermde statuten van DIO-cliënten (frequentie en kolompercentage)
Beschermd statuut

Frequentie

Percentage

Geen

17

24,3%

Voorlopige bewindvoering

27

38,6%

Verlengd minderjarig

24

34,3%

Ander beschermingsstatuut

1

1,4%

Geen antwoord

1

1,4%

70

100%

Totaal

Alle verlengd minderjarigen zijn conform de huidige wetgeving niet gedomicilieerd op de plaats van
woonondersteuning. De vragenlijsten ingevuld door de begeleiders van de DIO-cliënten bevestigen
deze informatie.
Onderstaande tabel toont aan wie gedomicilieerd is op de plaats van woonondersteuning:
Tabel 44xxxii: Overzicht domiciliëring op plaats van woonondersteuning of elders frequentie en
kolompercentage)
Domicilie

Frequentie

Percentage

Geen domicilie op plaats van woonondersteuning

28

40%

Domicilie op plaats van woonondersteuning

40

57,1%

Geen antwoord

2

2,9%

70

100%

Totaal

Vier DIO-cliënten zijn niet gedomicilieerd op de plaats van woonondersteuning ook al zijn zij niet
verlengd minderjarig. In de schriftelijke commentaar geven de begeleiders aan dat dit om emotionele
en/of financiële redenen is. Ook de begeleiders van de cliënten die verlengd minderjarig zijn geven
expliciet aan dat diezelfde financiële en emotionele redenen, naast de juridische tegenstrijdigheid,
een probleem vormen.
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6.3 Gebruik sociale voordelen
Volgende tabel geeft goed weer hoeveel DIO-cliënten van een bepaald voordeel genieten:
Tabel 45xxxiii: Overzicht van de sociale voordelen t.v.v. de DIO-cliënten
Frequentie

Percentage

Sociaal tarief voor telefoon of GSM

11

Sociaal tarief voor gas en elektriciteit

19

15,7%
27,1%
12,9%
24,3%
1,4%

Vermindering abonnementsgeld kabeldistributie

9

Water

17

Geen antwoord

1

Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit wordt het meest toegekend, vermindering van het
abonnementsgeld voor de kabeldistributie het minst. Deze cijfers zijn opvallend laag. Zelf het sociaal
tarief voor gas en elektriciteit zou slechts voor 27,1 procent van de DIO-cliënten gelden. Dit is
vreemd, volgens FOD economie en de CREG is er sinds 2010 een automatische koppeling tussen het
krijgen van een inkomensvervangende uitkeringvoor personen met een handicap of integratietegemoetkoming en het toekennen van het sociaal tarief. Vermits 84,3 procent van onze onderzoeksgroep staat ingeschreven als DIO met dagbesteding en zij dus geen inkomen uit arbeid halen, is het
zeer waarschijnlijk dat zij een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen (zie punt 3.4). We
zouden dus mogen verwachten dat als gevolg van deze automatische koppeling een groter deel van
onze onderzoeksgroep het sociaal tarief voor elektriciteit krijgt toegekend. Misschien is de
persoonlijk begeleider in bepaalde omstandigheden er niet van op de hoogte dat de DIO-cliënt al dan
niet onder de sociale tarifering van gas en elektriciteit valt? We hebben in de vragenlijst ook niet
expliciet gevraagd of de DIO-cliënt zelf de elektriciteit betaalt of haar energiegebruik met een aparte
meter wordt geregistreerd.
Ook uit de enquêtegegevens blijken alle DIO-cliënten die niet gedomicilieerd zijn op de plaats van
woonondersteuning geen sociale voordelen te krijgen. In tegenstelling tot wat we verwachten,
krijgen enkele DIO-cliënten die wel gedomicilieerd zijn op de plaats van woonondersteuning ook niet
alle sociale voordelen. Onderstaande kruistabel 47 maakt dit duidelijk:
Tabel 46: Kruistabel tussen het al dan niet verkrijgen van een sociaal tarief en het gedomicilieerd
zijn op de plaats van woonondersteuning

Gedomicilieerd op de plaats
van woonondersteuning
Sociaal tarief voor telefoon of gsm
Sociaal tarief voor gas en elektriciteit
Vermindering abonnementsgeld kabeldistributie
Sociaal tarief voor water

Neen

29

Ja

11

Neen

22

Ja

18

Neen

32

Ja

8

Neen

21

Ja

16

47

1 DIO-cliënt die alle vier de sociale voordelen krijgt, heeft de vraag naar domicilie niet
beantwoord. 3 DIO-cliënten die de vraag naar domicilie hebben beantwoord, hebben de vraag rond
sociale voordelen niet beantwoord.
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Het verkrijgen van het ene sociale voordeel vergroot de kans op het verkrijgen van een ander sociaal
voordeel. Onderstaande kruistabellen48 tonen dit aan.
Tabel 47: Kruistabel tussen het al dan niet verkrijgen van sociale voordelen
Sociaal tarief voor gas en elektriciteit

Sociaal tarief voor telefoon of GSM

Sociaal tarief voor water

Vermindering abonnementsgeld
kabel

Neen

Ja

Neen

49

9

Ja

1

10

Neen

47

5

Ja

3

14

Neen

50

10

Ja

0

9

Tabel 48: Kruistabel tussen het al dan niet verkrijgen van sociale voordelen
Sociaal tarief voor water

Vermindering abonnementsgeld
kabeldistributie
Sociaal tarief voor telefoon of GSM

Neen

Ja

Neen

51

9

Ja

1

8

Neen

50

8

Ja

2

9

Tabel 49: Kruistabel tussen het al dan niet verkrijgen van sociale voordelen
Vermindering abonnementsgeld
kabeldistributie

Sociaal tarief voor telefoon of GSM

Neen

Ja

Neen

55

3

Ja

5

6

Hiervoor zijn meerdere redenen:
1. De meeste sociale voordelen kunnen enkel worden toegekend op de plaats van domicilie.
2. De andere voorwaarden om de verschillende sociale voordelen te verkrijgen, zoals de hoogte
van het inkomen, zijn gelijkaardig.
3. De kennis van het bestaan van het ene sociaal voordeel beïnvloedt wellicht de zoektocht naar
andere sociale voordelen en het aanvragen van deze sociale voordelen. Merk op dat net
omwille van deze reden men de automatische koppeling heeft ingevoerd tussen het
verkrijgen van een inkomensvervangendetegemoetkomingof integratietegemoetkoming en het
sociaal tarief voor gas en elektriciteit.
4. Indien de begeleider niet op de hoogte is van het ene sociaal voordeel, is hij dat wellicht ook
niet voor een ander sociaal voordeel.
48

9 DIO-cliënten hebben op één van de twee vragen geen antwoord gegeven.
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6.4 Inkomensvervangende tegemoetkoming
We bespreken eerst de criteria om een inkomensvervangende tegemoetkoming te krijgen en buigen
ons vervolgens over mogelijke effecten van de plaats van domicilie op de hoogte van de
tegemoetkoming.
6.4.1

Criteria van de inkomensvervangende tegemoetkoming

We mogen veronderstellen dat een groot deel van de DIO-cliënten een inkomensvervangende
tegemoetkoming krijgt. Aanleiding voor deze veronderstelling is het grote aantal DIO-cliënten die
volgens de cliëntregistratie dagbesteding vragen. De inkomensvervangende tegemoetkoming kan
slechts toegekend worden als
1) het vast staat dat de persoon als gevolg van een lichamelijk of geestelijke toestand niet in
staat is meer dan een derde te verdienen van wat een gezond persoon door uitoefening van
een beroep op de reguliere arbeidsmarkt kan verdienen. Er wordt dus geen rekening
gehouden met zogenaamde ‘beschutte tewerkstelling’. (FOD sociale zaken)
2) het belastbare inkomen van de persoon met een handicap en de inkomsten met wie de
persoon met een handicap een huishouden vormt niet wordt overschreden. We spreken van
een huishouden indien de personen die samenwonen geen bloed noch aanverwant zijn in de
1ste, 2de of 3de graad. Met andere woorden: de inkomsten van de inwonende familieleden in de
1ste, 2de of 3de graad heeft geen effect op het al dan niet verkrijgen van een inkomensvervangende tegemoetkoming. (FOD sociale zaken)
We kunnen de inkomensvervangende tegemoetkomingen indelen in drie categorieën: C, B en A.
Categorie C is voorbehouden voor de persoon met een handicap die (1) een huishouden vormt en/of
(2) kinderen ten laste heeft. Ook indien deze persoon in een residentiële voorziening verblijft, blijft
hij behoren tot categorie C. De persoon met een handicap die (1) alleen leeft of (2) in een
residentiële voorziening (ongeacht of hij ook woont bij familie) behoort tot categorie B. Categorie A
tot slot is een restcategorie die hoofdzakelijk bestaat uit personen met een handicap die
samenwonen met een familielid en niet in een voorziening verblijven. (FOD sociale zaken)
De inkomensvervangende tegemoetkoming verbonden aan categorie C is hoger dan de tegemoetkoming verbonden aan categorie B. Personen met een handicap in categorie A krijgen de laagste
inkomensvervangende tegemoetkoming.
6.4.2

Effecten van een domiciliëring bij familieleden op categorie van de inkomensvervangende
tegemoetkoming (IVT)

FOD sociale zaken gaat er logischer wijze vanuit dat personen met een handicap die gedomicilieerd
zijn bij familieleden daar ook daadwerkelijk wonen. Een DIO-cliënt die gedomicilieerd is bij familie
zit in categorie A van de IVT. Voor cliënten die voorheen in een residentiële voorziening verbleven
(combinatie familie en residentiële voorziening resulteert in categorie B), betekent dit een verlaging
van de IVT.
In de praktijk kan de DIO-cliënt aan FOD sociale zaken aantonen dat hij hoofdzakelijk woont op de
plaats van woonondersteuning en niet bij zijn familie en op die manier toch een IVT krijgen in
categorie B (omdat hij dan als alleenwonend wordt beschouwd).

6.5 Sociale huisvesting
De Vlaamse wooncode bepaalt dat de huurder (1)
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6.6 Ervaring directies met verplichte domiciliëring op de plaats van woonondersteuning
De meerderheid van de DIO-directies ervaart een of meerdere problemen met de verplichte
domiciliëring op de plaats van woonondersteuning. De onverenigbaarheid met het burgerlijk wetboek
is de meest gehoorde kritiek:
“De verplichte domiciliëring druist in tegen de huidige wetgeving.” (directie 3)
-

“Deze verplichting heeft voor 7 van de 8 bewoners geen voorwerp omdat ze onder voogdij staan.”
(directie 18)
“De betrokken gebruikers zijn allen verlengd minderjarig verklaard. Hun respectievelijke ouders die
voogd zijn, wensen absoluut niet om het domicilieadres te wijzigen naar de plaats waar ondersteuning
wordt geboden. Op vandaag is het domicilieadres van de betrokken gebruikers dat van hun ouders…”
(directie 5)

-

Verschillende DIO-directies bespreken de gevolgen van deze verplichte domiciliëring op de plaats van
woonondersteuning:
-

-

“Drie van de vier DIO-cliënten hebben hun domicilie niet op de plaats waar zij ondersteund worden.
Hun voogd/broer of zus die hun financieel beheerder is willen deze domicilie niet veranderen (red.
Merk op dat de tegenstrijdigheid niet opgaat bij statuten voorlopige bewindvoering). Als dienst
kunnen wij hen hiertoe ook niet verplichten. Dit brengt wel enkele moeilijkheden mee in de
ondersteuning van deze bewoners:
1) Sommige sociale tarieven kunnen zij niet aanvragen. Als zij samenwonen met iemand die
daar wel gedomicilieerd is, kunnen we dat oplossen door alles op (red. naam van) de
huisgenoot te zetten, maar die mogelijkheid hebben we niet altijd.
2) Ook beroep doen op diensten zoals poetshulp en huishoudhulp heeft vaak als voorwaarde
om gedomicilieerd te zijn op de plaats waar diensten moeten geleverd worden (red. Dit is
afhankelijk van de lokale regels van de huishoudhulp) .” (directie 12)
“Ouders willen domicilie van hun zoon/dochter niet verzetten. Sociale voordelen zijn gekoppeld aan de
domicilie.” (directie 20)
“Met de ene DIO-cliënt die we nu ondersteunen is er geen probleem met domiciliëring. Wel verwachten
we dat enkele ouders van cliënten beschermd wonen dit niet graag zullen hebben, omdat ze daardoor
bepaalde voordelen verliezen.” (directie 21)
“Men wil dit (red. de domicilie) om fiscale redenen niet wijzigen. (directie 5)

Bij een aantal ouders speelt ook een emotioneel aspect mee in de weigering om zoon of dochter te
domiciliëren op de plaats van woonondersteuning in plaats van bij hen:
- “Ouders wensten de domicilie niet te veranderen omdat beide cliënten geregeld in’t weekend bij hen
-

gaan logeren. En bij één ouder speelde ook een fiscaal voordeel mee.” (directie 13)
Voor drie van de vier personen was die domiciliëring geen probleem. Voor de vierde persoon blijft de
moeder zich daartegen verzetten en de persoon in kwestie kan en wil daar niet tegen in gaan gegeven
zijn psychische problematiek.” (directie 19)
“Met de ene DIO-cliënt die we nu ondersteunen is er geen probleem met domiciliëring. Wel verwachten
we dat ouders van cliënten beschermd wonen die al ingeschaald zijn dit niet graag zullen hebben,
omdat ze daardoor bepaalde financiële voordelen zullen verliezen.” (directie 21)

Tot slot zijn er een aantal directies die expliciet aangeven geen enkel probleem te ondervinden met
de verplichte domiciliëring op de plaats van woonondersteuning (directie 10, 27, 28 en 29).
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6.7 Besluit
De voordelen voor de DIO-cliënt van een verplichte domiciliëring op de plaats van woonondersteuning
zijn:
1) De sociale voordelen worden toegekend op de plaats van domicilie, deze voordelen verlichten
de financiële druk op de DIO-cliënten. Deze verlichting is van beperkte grootteorde en is
vooral te wijten aan het sociaal tarief voor gas en elektriciteit.
2) De DIO-cliënt met een inkomensvervangende tegemoetkoming wordt niet geconfronteerd met
een mogelijke verlaging van zijn tegemoetkoming.
3) De DIO-cliënt kan onbetwistbaar, binnen de geldende inkomensgrenzen, beroep doen op de
sociale huisvestingsmaatschappijen.
Er zijn geen nadelen voor de DIO-cliënt verbonden aan een verplichte domiciliëring op de plaats van
woonondersteuning.
Nadelen van een verplichte domiciliëring op de plaats van woonondersteuning voor de familieleden
van een DIO-cliënt die gewoon waren hun (klein)zoon, (klein)dochter, broer of zus te domiciliëren bij
hun thuis zijn het mogelijks wegvallen van een fiscale voordeel en het zeker wegvallen van het
sociale voordeel van gas en elektriciteit.
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7 Personeelspunten
Dit hoofdstuk behandelt de overgang van een erkenning in de vorm van plaatsen naar een erkenning
in de vorm van een capaciteit in personeelspunten. Punt 7.1 peilt naar de algemene ingesteldheid van
de DIO-directie ten aanzien van een erkenning in de vorm van een capaciteit in personeelspunten.
Daarna evalueren we de effecten op personeelsbeleid (punt 7.2), op capaciteitsbeheer (punt 7.3)en
problemen binnen zorgregie (punt 7.3) aan de hand van de feedback van de DIO-directies op de
opgestuurde vragenlijst. In punt 7.5 wordt de koppeling tussen zorggebonden personeelspunten en B,P- en N-waarden onder de loep genomen. De mate waarin de organisatiegebonden personeelspunten
worden ingezet als werkingsmiddel of als personeelsmiddel wordt behandeld in punt 7.6. Tot slot
gaan we na wat de effecten zijn van het generaliseren van het DIO-erkenningssysteem voor
beschermd wonen en geïntegreerd wonen.

7.1 Erkenning in de vorm van een capaciteit in personeelspuntenxxxiv
Over het algemeen zijn de directies noch tevreden / noch ontevreden tot eerder tevreden over de
verandering naar een erkenning in de vorm van een capaciteit in personeelspunten. Velen hebben
reserves om een definitieve uitspraak te doen over het nieuwe erkenningssysteem in de vorm van een
capaciteit in personeelspunten omdat het moeilijk is in deze fase het pilootproject DIO te evalueren.
(directie 10, 11, 15, 22 en 23) Het gebrek aan ervaring is hiervan de oorzaak(directie 15), maar nog veel
meer de te kleine groepen DIO-cliënten per DIO (directie 10, 11 en 22). De gevolgen zullen wellicht pas
goed voelbaar zijn bij nieuwe in- en uitstroom(directie 6). Enkele directies stellen specifieke vragen
bij het erkenningssysteem:
1)
2)

3)

“…Nog vraagtekens bij eventuele stijging/daling van zorgzwaarte en mogelijkheid om dan toegekend
aantal punten te veranderen” (directie 21).
“Wat met DIO-cliënten die op de wip zitten tussen dagbesteding en betaald werk. Als dit verandert hoe
is dit geregeld met de personeelsverdeling?” (red. bv cliënt wordt ontslagen en heeft geen
betalend werk meer) (directie 28)
“… Vraag: Wat als de huidige cliënt vertrekt en de volgende over minder personeelspunten beschikt?”
(directie 8)

De twee grote voordelen van een erkenning in de vorm van een capaciteit in personeelspunten zijn:
1) De mogelijkheid tot een flexibel personeelsbeleid (directie 13, 16, 20, 24 en 28).
2) Een personeelsverdeling op basis van zorgzwaarte (directie 3, 12, 17 en 21)
Eén directie merkt op dat de flexibiliteit maar ten volle kan spelen als alle “andere erkenningen
(red. verwijzend naar Beschermd Wonen en Geïntegreerd Wonen) worden omgezet in een puntensysteem” (directie 26).

Ronduit negatieve reacties zijn vooral het gevolg van een –in de ogen van die directies- te lage
toegekende hoeveelheid personeelspunten (directie 9 en 19). Eén directie stelt expliciet dat ‘de huidig
toegekende punten zeker niet overeenstemt met de werkelijke ondersteuningsnood’ (directie 9).
Binnen het huidige systeem waar het ZZI de hoogte van de personeelspunten bepaalt kan een te lage
hoeveelheid personeelspunten het gevolg zijn van twee zaken:
1) Een te lage scoring van de B- en P-waarden door middel van het ZZI.
2) Een te lage koppeling tussen de B- en P-waarden en de personeelspunten.
Een tweede bron van negatieve reacties op het nieuwe erkenningssysteem zijn de inschalingen. Naar
het aanvoelen van een tweetal directies zijn er ‘veel problemen met de inschaling’ (directie 1, 9 en
21). Dit laatste staat echter los van een erkenningssysteem in de vorm van een capaciteit in
personeelspunten en is eerder een kritiek op het gebruiken van het ZZI om die personeelspunten te
bepalen.

7.2 Effecten op personeelsbeleidxxxv
Zoals hierboven reeds is aangegeven ervaren verschillende voorzieningen de omvorming naar een
erkenningssysteem in de vorm van een capaciteit in personeelspunten als positief. De flexibiliteit
neemt toe, een regelluwe omgeving wordt gecreëerd. De DIO zijn over het algemeen eerder tevreden
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over de effecten op het personeelsbeleid van een verandering naar een erkenning in de vorm van een
capaciteit in personeelspunten. Het flexibiliteitsargument wordt expliciet aangehaald door 13 DIOdirecties (directie 1, 2, 3, 4, 5, 7? 10, 13, 15, 17, 20, 2, 26). Een aantal daarvan evalueren de toegenomen
flexibiliteit hoofdzakelijk positief omdat hierdoor de specifieke zorgvraag van de cliënt beter kan
worden beantwoord (directie 1, 2, 10 en 15). De flexibiliteit brengt echter veel onzekerheid met zich
mee:
-

“Positief is de mogelijkheid om personeel aan te passen aan de zorgvraag, bij wijziging zorgvraag kan
je aangegane engagement (contracten) niet zomaar wijzigen.” (directie 2)
“…,ook hier vragen/onzekerheid bij een eventuele volgende cliënt met minder punten.” (directie 8)
“…Knelpunt is de onzekerheid (wat bij doorstroming van cliënt of vervanging door cliënt met minder
personeelspunten?)” (directie 13)
… “Jobzekerheid of zekerheid over aantal te begeleiden cliënten valt in bepaalde mate weg omwille
van de volatiliteit van het aantal toegekende punten.” (directie 21)

-

Een ander punt van kritiek is de mate waarin men organisatiegebonden personeel mag en kan
inschakelen:
-

“Logistiek personeel zou ook in zorggebonden punten moeten zitten! In se is elke functie die ambulant
aan huis gaat bij de cliënt (red. de directie haalt een vb. aan: “bv. Als een logistiek komt koken
en poetsen, dan is dat toch zorggebonden?”), zeker als het samen met de cliënt is (idem voor huisen tuinklussen)” (directie 28)
“…De omkadering van organisatiegebonden personeel/werkingsmiddelen is absoluut onvoldoende”
(directie 1)
“…De beperkte punten voor overhead maken het dan weer moeilijk om de dienst te organiseren.”
(directie 5)

-

Tot slot nog enkele bedenkingen in verband met de effecten op het personeelsbeleid van een
omvorming naar een erkenningssysteem in de vorm van een capaciteit in personeelspunten:
-

-

“Wij werken NIET met groepshuizen: om de inclusie te bevorderen wonen onze cliënten verspreid. Deze
zeer inclusie gerichte werkvorm (=zeer autonoom wonen) vraagt meer personeelsondersteuning.
Groepswonen versus volledig inclusief wonen heeft effecten op het personeelsbeleid. 5 groepshuizen
op 1 terrein… = een residentiële voorziening. Maar wat dan met inclusie?” (directie 5)
“Deze omschakeling is een serieuze aanpassing voor het personeelsbeleid. Deze omschakeling is tot nu
toe weinig transparant, weinig onderbouwd en op sommige vlakken onduidelijk, wat het moeilijk
maakt om mee te werken.”

7.3 Effecten op capaciteitsbeheer (in- en uitstroom)xxxvi
De meeste directies evalueren de effecten van een omschakeling naar een erkenning in de vorm van
een capaciteit in personeelspunten op het capaciteitsbeheer (in- en uitstroom) noch positief, noch
negatief. Een gebrek aan ervaring met in en uitstroom is hiervan de hoofdoorzaak (directie 3, 6, 8, 11,
12, 17, 19 en 26).
Daar waar de directies overwegend positief zijn over de effecten op het personeelsbeleid, worden de
negatieve effecten op het capaciteitsbeheer hoofdzakelijk gesitueerd in een onzekerheid over het
behoud van personeel. Deze onzekerheid kwam reeds in het vorige punt aan bod. Dit blijkt treffend
uit volgende commentaar: “…Het plotse vertrek van cliënten uit DIO kan ook personeelswijzigingen met zich
meebrengen.”(directie 5).

Eén directie omschrijft zijn zorg en onzekerheid zeer accuraat:
“… bij contracten onbepaalde duur en er komt iemand (instroom) met recht op minder punten-minder
personeel. Hoe zit dit met de wetgeving rond de arbeidscontracten?”(directie 20)

Verschillend DIO-directie vermoeden dat de in- en uitstroom gepaard zal gaan met rekenen en
puzzelen:
-

“Cliënten met een bepaald aantal punten zullen moeten worden vervangen door cliënten met ongeveer
zelfde (red. aantal) punten. Zoniet(red. leidt dit tot) personeelsproblemen.” (directie 9)
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-

“… Zal moeilijk zijn (red. verwijzend naar capaciteitsbeheer) als verschil in punten tussen cliënten
sterk varieert. De kans bestaat dat cliënten met urgentere en terechte vraag geweigerd worden
omwille van een te laag/hoog aantal punten.” (directie 6)
“Het hele proces zal vermoedelijk vertraagd worden omdat er meer gerekend zal worden rond de
punten en omdat er nog maar weinig cliënten ingeschaald zijn of punten berekend zijn.” (directie 21)

Verschillende directies merken het “puzzelprobleem” rond in- en uitstroom op, maar zien dit vooral
gebeuren binnen kleine DIO-groepen:
-

“Het invullen van een plaats in punten wordt moeilijker gezien er een zekere overeenstemming moet
zijn met de punten van de vorige gebruiker (zeker bij de huidige kleinschalige groep)” (directie 1)
“… Echter binnen een kleine erkenning van 3 plaatsen lijkt mij dit wel een ernstig probleem te kunnen
worden. Hoe vind je iemand met een gelijkaardig punten aantal? Zeker zolang de inschaling van
wachtenden niet gedaan is. (directie 26)
“Zal niet zo makkelijk zijn gezien de kleinschaligheid. Tijd zal het moeten uitwijzen.” (directie 10)

Eén directie geeft in zijn een antwoord een mogelijke denkpiste als aanzet tot oplossing:
“Qua capaciteitsbeheer is (red. het) in theorie mogelijk om doelgroep scherper af te bakenen (continuüm
tussen weinig (red. cliënten) met grotere ondersteuningsnood versus meer mensen met geringe
ondersteuningsnood). Zulks kan evenwel niet zonder regionale afstemming, wat een must is…” (directie 22)

7.4 Problemen binnen zorgregie?xxxvii
Capaciteitsbeheer en zorgregie hangen nauw samen. Onderstaande opmerking uit vorig puntje is
minstens zo relevant voor de discussie rond zorgregie:
“… Zal moeilijk zijn (red. verwijzend naar capaciteitsbeheer) als verschil in punten tussen cliënten sterk
varieert. De kans bestaat dat cliënten met urgentere en terechte vraag geweigerd worden omwille van een te
laag/hoog aantal punten.” (directie 6)

Het is duidelijk dat dit een ongewenst gevolg zou zijn van de erkenning in vorm van een capaciteit in
personeelspunten.
De meeste directie geven aan een aantal problemen te verwachten in het kader van zorgregie. Een
aantal problemen hebben betrekking op de matching tussen het openstaand aantal personeelspunten
en het potentieel aan nieuwe cliënten, opnieuw vanuit de mogelijke ongewenste effecten op het
personeelsbestand:
-

-

“Eventueel een te grote focus op de zorggebonden punten (red. verwijzen naar de zorggebonden
personeelspunten) (directie 1)
“Punten zijn zorggebonden. Bij open plek zal ‘urgentie’/prioriteit (red. Wat twee verschillende zaken
zijn. De urgentie wordt bepaald door de contactpersoon. De prioriteit wordt bepaald in provinciale
overlegplatforms) niet noodzakelijk overeenkomen met “openstaand” aantal punten.”
“Zorg omzetten in punten (red. verwijzend naar personeelspunten) is, mijn inziens, een zeer
moeilijke oefening. Open plaatsen zijn karig en het matchen zal door de puntenscore niet
vergemakkelijken.” (directie 6)”
“…bijkomend puzzelstuk in het nu al complexe zorgregieverhaal.” (directie 17)
“Een ‘verplichte’ opname (red. wellicht verwijst men hier naar een ‘de facto’ verplichte
opname binnen de procedure zorgregie) van cliënten kan een sterke schommeling/wijziging van het
aantal zorggebonden personeelspunten met zich meebrengen. (directie 13)

(red. directie somt een mogelijk probleem op in het kader van zorgregie)
“vb. Wanneer iemand met een beperkt aantal punten de dienst verlaat en je moet deze vervangen
door een prior (red. verwijzend naar prioriteitengroep 1), is vaak iemand met een lichtere zorgvraag.”
(directie 10)

Daarmee sterk samenhangend zijn de opmerkingen met betrekking tot hoe DIO kunnen weten wat de
zorgzwaarte en bijhorende personeelspunten zijn die gelinkt zijn aan potentiële DIO-cliënten.
Sommige directie verwachten een vertraging van het zorgregieproces:
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-

“Cliënten op de wachtlijst zijn niet ingeschaald. Dus op zijn minst ernstige vertragingen bij nieuwe
opnames of een risico dat opgenomen cliënt te veel of te weinig zorgpunten heeft in verhouding tot
het beschikbare pakket.” (Directie 26)
“Vertraging omdat er nog niet veel cliënten ingeschaald zijn.” (directie 21)

Andere verwachten dat de potentiële DIO-cliënten reeds ingeschaald zullen zijn:
-

“Iedereen met een vraag naar DIO zal moeten ingeschaald worden vooraleer hij kan aangevuld worden
op de CRZ (red. doelend op de wachtlijst)” (directie 7)
“Vooral vragen bij instroom van een nieuwe kandidaat: gaan we weten hoeveel punten die waard is?”
(directie 19)

Eén directie combineert alle vragen treffend:
“Hoe stel je een plaats open? In punten? Hoe snel zal de inschaling gebeuren? Wat als de knelpuntdossiers niet
aan de capaciteit van de voorziening beantwoorden?” (directie 5)

Sommigen bieden enkele suggesties: “Bij een open plaats zal bij de profielbeschrijving staan hoeveel punten
een kandidaat moet hebben.”(directie 21) Of een ander voorstel: “opnamebeleid zal moeten woorden
aangepast --> opname niet meer in functie van dringendheid maar in functie van punten (niet met open plaats
maar aantal punten)” (directie 9)

Een aantal directie grijpen de evaluatie aan om vragen te stellen over DIO binnen zorgregie:
-

-

“Hoe moet het met de “bonus-punten” (red. verwijzend naar de punten die een DIO in ‘overtal’
gaat boven haar erkenning) of extra opnames van gebruikers als er geen uitbreiding is toegekend?
(red. Dit is wellicht zowel een vraag naar subsidiëring als naar registratie toe.) (directie 25)
“… Deze mensen (red. verwijzend naar de huidige DIO-cliënten) hebben hun plaats dus voorlopig
hebben ze niet te maken met zorgregie. Hoe zal echter de overgang verlopen als blijkt dat deze
zorgvorm te hoog gegrepen is voor de cliënt.” (directie 8)
“De personeelspunten zijn gebonden aan een cliënt, niet aan een plaats. Zal er op dit vlak een soepele
aanpassing zijn van de punten? In en uitstroom kan aanleiding geven tot wijziging van de punten.”
(directie 16)

Tot slot twee directies die stellen dat er niet meer problemen op vlak van zorgregie binnen DIO in
vergelijking met de zorgregie m.b.t. andere zorgvormen (directie 4 en 22).
Tot slot één zeer positieve noot “Personen met een zwaar zorgprofiel hun kans tot opname vergroot
aantrekkelijk.”(directie 12) Dat is inderdaad de bedoeling van een zorgzwaarte gerelateerde
subsidiëring!

7.5 Koppeling zorggebonden personeelspunten en B-, P- en N-waardenxxxviii
Voor het DIO-project is besloten om de personeelspunten rechtsreeks te laten bepalen door de
individuele Begeleidingswaarden (B-waarden), individuele Permanentiewaarden (P-waarden) en
individuele Nachtpermanentiewaarden (N-waarden) (zie hoofdstuk 1). In het evaluatieonderzoek
konden directie antwoorden op volgende vraag: ‘Vindt u de differentiatie in personeelspunten in het
algemeen een goede weergave van de differentiatie in zorgnood.’ De directie konden aangeven dat ze dan
wel niet akkoord, eerder niet akkoord, noch akkoord/noch niet akkoord, dan wel eerder akkoord
waren voor de B-waarde, P-waarde en N-waarde. Vervolgens konden ze telkens hun keuze motiveren.
Over het algemeen antwoordden de directie zeer afwachtend. Terecht, veel hangt af van de validatie
van het ZorgZwaarte-Instrument zoals volgende directies ook aangeven:
-“Deze vraag is moeilijk te beantwoorden afzonderlijk voor B-, P- en N-waarden. Cliënten krijgen een totaal
aantal punten waarmee hun begeleiding moet worden voorzien. De validering van het ZZI is een belangrijk item
voor de nabije toekomst.” (directie 15)
-“Dit zal afhangen van een correct gevalideerd inschalingsinstrument, maar in dat geval kunnen we een
dergelijk systeem van differentiatie wel steunen.” (directie 26)
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Sommige feedback is ingegeven door zeer specifieke dossiers en zijn bijgevolg geen antwoord op de
vraag om een algemene appreciatie te geven over de differentiatie in personeelspunten. Verder
kunnen we de feedback opdelen in twee groepen:
1) Inhoudelijke commentaar op het zorgzwaarte-instrument. Zowel commentaar over de afname
van het instrument, de schalen binnen het instrument als de omzetting in B- en P-waarden.
2) Inhoudelijke commentaar op de koppeling tussen B-, P- en N-waarden enerzijds en
personeelspunten anderzijds.
Het valt op dat het gros van feedback in de eerste groep valt. Dit maakt een specifieke evaluatie over
de mate waarin de differentiatie in personeelspunten de differentiatie in zorgzwaarte weerspiegelt,
moeilijk. De twee discussies, de validering van het ZZI en de koppeling van personeelspunten aan
bepaalde B-, P- en N-waarden lopen teveel door elkaar.
De feedback over individuele dossiers geven we hier bewust niet weer. We willen enkel een discussie
weergeven over de differentiatie in personeelspunten in het algemeen.
De positief inhoudelijke commentaar op het zorgzwaarte instrument:
-“De differentiatie in zorgnood in Begeleiding, Permanentie en Nachtpermanentie is een goede realistische
differentiatie.” (directie 16)
-“Ik kan mij hiervoor enkel baseren op die 1 cliënt die we nu in DIO begeleiden en dan is dit wel in
overeenstemming.’ (directie 17)
-“Er is voldoende mogelijkheid om te differentiëren.”
-“Goed dat er een opsplitsing is in B-, P- en N-waarden, dit maakt de toekenning van punten transparanter.
Positief dat er mogelijkheid is tot verzwaringen.” (directie 21)

De negatief inhoudelijke commentaar op het zorgzwaarte instrument:
-“Algemeen kunnen we stellen dat de inschaling van de klassieke indicatoren vrij correct is gebeurd. Daarnaast
stellen we vast dat als het gaat over inclusieve ondersteuning de sociaal emotionele ondersteuningsnood een
doorslaggevende factor is die op het eerste zicht systematisch onderbelicht wordt. We hebben het over
psychische instabiliteit, persoonlijkheidsstoornissen en daaruit volgende gedragsproblemen die binnen een
inclusieve context een enorme impact hebben en een bijzondere omkadering vragen.” (directie 12)
-“Te weinig differentiatie tussen B3 (dagelijkse ondersteuning) en B4 (continue ondersteuning)” (directie 22)

Verder zijn er enkele specifieke opmerkingen over de B-, P- en N-waarde die door het ZZI bekomen
worden.
Opmerkingen B-waarde
-

“steeds te weinig volgens onze inschatting en ervaring met de cliënt. Ticket VAPH TNW, maar volgens
de inschaling begeleid wonen. (red. Wellicht verwijst het directielid hier naar de zorggradatie-

oefening waarbij modules –bepaalde B/P combinaties- gekoppeld zijn aan een bepaalde
zorgvorm).” (directie 5)
-

“We hebben het gevoel dat de zwaarte vooral afhangt van de diversiteit aan taken, veeleer dan dat
één aspect heel zwaar kan doorwegen (bv. Fysieke mogelijkheden).” (directie 1)

-

Opmerkingen P-waarde
-“Permanentie wordt intensief gevoerd door onze residentiële voorziening, ook voor de cliënten die
volgens de inschaling geen nood (zorg hebben). (directie 5)
-“Het gros van onze gebruikers heeft geen ‘TOEZICHT’ nodig, dit betekent dat zij nooit P6/P7 kunnen
scoren. Toch is permanentie bij ons heel belangrijk.” (directie 1)

Opmerkingen N-waarde
-

“Personen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problemen (gedragsmoeilijkheden,
psychische problematieken…) scoren hier zeer laag en dreigen later uit de DIO-boot te vallen… Wat
dan?” (directie 5)
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-

“Nuances in nachtpermanentie voornamelijk tussen niveau 3 en 4 is onduidelijk of te subjectief.”
(directie 14)
“N-waarde is voor sommigen overschat.” (directie 6)
“Er is weinig differentiatie tussen N1 (stand-by) en N2 (fysiek aanwezig).” (directie 22)

De inhoudelijke commentaar over de personeelspunten spitst zich toe op zeer specifieke zaken:
-“B2, B3 en B4 zijn te laag t.o.v. B5 en B6. P2 en P3 zijn te laag ten opzichte van de hogere. N2 is te weinig.”
(directie 27)
-“Ja (red. als antwoord op de vraag of de differentiatie in personeelspunten de differentiatie in
zorgzwaarte goed weergeeft), met uitzondering van de punten voor dagbesteding. Daarnaast voor
nachtpermanentie de middelen voor bijzondere prestaties ontoereikend, ” (directie 18)
-“Bij nachtpermanentie speelt de factor groepsgrootte een extra rol.” (directie 26)

7.6 Inzet organisatiegebonden personeelspunten
De DIO kunnen zelf kiezen of ze hun organisatiegebonden personeelspunten inzetten in de vorm van
werkingsmiddelen of in de vorm van personeelsmiddelen. In de vragenlijsten naar de DIO hebben we
gevraagd welk deel van de organisatiegebonden personeelspunten zij inzetten als werkingsmiddel of
als personeelsmiddelen. 72,4 procent van de DIO hebben deze vraag beantwoord (21/29). Uit deze
antwoorden blijken gemiddeld 60,1 procent hun organisatiegebonden personeelspunten als
werkingsmiddel in te zetten en 39,9 procent als personeelsmiddelen. Achter deze gemiddelden gaat
een sterke spreiding schuil. 52,4 procent van de respondenten zet al zijn organisatiegebonden
personeelspunten in als werkingsmiddelen en 28,6 procent zet al zijn punten in als
personeelsmiddelen.
De DIO kunnen zelf kiezen voor welke organisatiefuncties zij hun organisatiegebonden personeelsmiddelen willen inzetten. Het was de bedoeling om hierover gemiddeldes te presenteren. Maar deze
vraag is onvoldoende beantwoord om daar uitspraken over te doen.

7.7 Besluit
Zich uitspreken over een erkenning in de vorm van een capaciteit in personeelspunten en de effecten
daarvan op het personeelsbeleid, het capaciteitsbeheer en de zorgregie wordt bemoeilijkt door de
beperkte ervaring van de meeste DIO-directies die het gevolg is van een versnipperde toekenning van
de zorggebonden personeelspunten over verschillende diensten heen. Over het algemeen zijn DIOdirecties positief over een omschakeling van een erkenning in de vorm van plaatsen naar een
erkenning in de vorm van personeelspunten. De mogelijkheid om een flexibel personeelsbeleid te
voeren en een personeelsverdeling door te voeren volgens zorgzwaarte worden als twee grote
voordelen aanzien. Grootste nadeel is de onzekerheid bij de DIO-directie omtrent de effecten op het
personeelsbeleid als gevolg van uitstroom van DIO-cliënten.
Daarmee samenhangend stellen verschillende DIO-directies vele vragen qua in- en uitstroom. De
kleinschaligheid maakt puzzelen met personeelspunten moeilijk. Op vlak van zorgregie wordt de
vraag gesteld in welke mate de DIO bij opname van een cliënt de mogelijkheid krijgen om het aantal
personeelspunten mee in overweging te nemen. Tot slot wordt ook de mate waarin organisatiegebonden personeel mag en kan worden ingezet als een nadeel geëvalueerd door enkele DIOdirecties.
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8 Tijdsregistratie
8.1 Dataverwerving
Met behulp van een online tool heeft de studiecel van het VAPH aan de DIO gevraagd voor elke cliënt
in de onderzoeksgroep (zie hoofdstuk 3) om de exacte geplande tijdsbestedingen in het
ondersteuningsplan op de verschillende domeinen (wonen, werk, vrije tijd, onderwijs, gedrag en
ontwikkeling, omgeving en algemeen) door te geven, onderscheiden op basis van zorgverstrekker. Dit
is de eerste tijdsregistratiewave. 68/70 DIO-cliënten hebben deze eerste tijdsregistratiewave
ingevuld. Deze eerste tijdsregistratiewave moet kritisch worden bekeken. Uit het eerste deel van dit
onderzoek leren we dat de grote meerderheid van de ondersteuningsplannen kwalitatief onvoldoende
zijn. Hoe hebben de DIO deze eerste tijdsregistratiewave ingevuld voor cliënten zonder (kwalitatief
goed) ondersteuningsplan? Gebaseerd op een intuïtieve planning? Gebaseerd op een gemiddelde week
ondersteuning? Ook voor die cliënten met een kwalitatief goed ondersteuningsplan is er onzekerheid
over de concrete invulling van de eerste wave. Zelden zijn de ondersteuningsplannen dermate
gedetailleerd opgesteld zoals hier is gevraagd. Ook hier kunnen we de vraag stellen op basis van
welke informatie deze eerste wave is ingevuld.
Naast de geplande ondersteuning is ook de effectief gegeven ondersteuning opgevraagd. Concreet is
er gevraagd om in dezelfde tool als bij wave 2 de ondersteuningstijd te registeren van 1 specifieke
week ondersteuning. Deze tweede tijdsregistratiewave heeft minder betrouwbaarheidsproblemen dan
de eerste tijdsregistratie. Na controle blijken de belangrijkste gemiddelden (gemiddelde inzet van
mantelzorg, reguliere diensten en DIO) van beiden tijdsregistraties niet significant van elkaar te
verschillen. Wellicht hebben verschillende DIO reeds in de eerste wave een algemeen idee gegeven
van de daadwerkelijke ondersteuning in plaats van de geplande ondersteuning. Omwille van de
hierboven beschreven redenen analyseren en bespreken we vanaf nu enkel de tweede
tijdsregistratiewave (= de registratie van één week effectieve ondersteuning).
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8.2 Week van registratie
Om alle DIO de tijd te geven de ondersteuning te registreren en het schema in te vullen kregen de
DIO de mogelijkheid om het schema verspreid over een tijdspanne van enkele weken in te vullen.
Daardoor zijn er verschillen in de specifieke week waarin de DIO de ondersteuning registreerde. De
communicatie vanuit de studiecel naar de DIO met betrekking tot de vraag naar een (tweede)
registratie is verstuurd op 25 oktober. Tabel 50 geeft de startdagen weer van een geregistreerde
week ondersteuning.
Tabel 50: Hoeveel cliënten hun tijdsregistratie is gestart op dag …?

Startdag week registratie

Datum

Frequentie

Percentage

3/sep/’11

1

1,5%

3/okt/’11

1

1,5%

26/okt/’11

1

1,5%

30/okt/’11

1

1,5%

2/nov/’11

4

6,0%

3/nov/’11

1

1,5%

4/nov/’11

3

4,5%

7/nov/’11

9

13,4%

8/nov/’11

2

3,0%

12/nov/’11

1

1,5%

14/nov/’11

22

32,8%

15/nov/’11

2

3,0%

16/nov/’11

1

1,5%

17/nov/’11

2

3,0%

21/nov/’11

5

7,5%

22/nov/’11

1

1,5%

28/nov/’11

2

3,0%

5/dec/’11

8

11,9%

Totaal

67

100,00%

Van drie cliënten gebeurde de registratie voor de studiecel communiceerde over de registratie. Dit is
een vreemde vaststelling. Mogelijke redenen zijn: een tikfout, de DIO grijpen terug naar een week
waar zij reeds de ondersteuning hebben geregistreerd voor andere doeleinden, de DIO willen
doelbewust de hoogte van de ondersteuning van die specifieke week opgeven in de registratie…
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8.3 Representativiteit van de geregistreerde ondersteuning
Op basis van de geregistreerde ondersteuningstijd zullen we enkele centrummaten en spreidingsmaten berekenen die ons informatie kunnen geven over de mate van ondersteuning die DIO-cliënten
krijgen op verschillende domeinen. Hierbij maken we impliciet de veronderstelling dat de week
waarin de ondersteuning geregistreerd is van alle DIO-cliënten in de onderzoeksgroep representatief
is voor een gemiddelde week. Vandaar onze extra vraag of de gekregen ondersteuning in de
geregistreerde week volgens de mening van de invuller van de tijdsregistratie al dan niet gelijkaardig
is aan de ondersteuning in de meeste andere weken.
Voor 54 procent van de cliënten gaat deze stelling op. Voor 4 procent van de cliënten ligt de
ondersteuning hoger in de geregistreerde week vergeleken met de meeste andere weken. Voor een
niet te verwaarlozen deel van de onderzoeksgroep meldt de invuller dat de ondersteuning lager is in
de geregistreerde week vergeleken met de meeste andere weken. Hoewel een subjectief gevoel
kunnen we dit in ons achterhoofd houden bij de interpretatie van de centrummaten en spreidingsmaten van de ondersteuningstijden in de volgende hoofdstukken.
Tabel 51: Representativiteit van de geregistreerde ondersteuning

De ondersteuning in de geregistreerde week is ‘….’
dan de ondersteuning in de meeste andere weken
Gelijkaardig
Hoger
Lager
Niet vergelijkbaar (onduidelijk wat dit betekent….)
Totaal

Frequentie

Percentage

38
3
21
5
67

57%
5%
31%
8%
100,0%

8.4 Ondersteuningsplan gewijzigd?
Vermits er enkele maanden zijn overgegaan tussen de opvraging van de ondersteuningsplannen (juniaugustus) en de registratie van de ondersteuning in een specifieke week is een interessante
metavraag of de huidige ondersteuning gebaseerd is op een ander ondersteuningsplan dan het plan
dat is bezorgd aan de studiecel van het VAPH. Dit geeft ons een indicatie van de mate waarin de DIO
het noodzakelijk vinden om het ondersteuningsplan te wijzigen en dit te gebruiken als een concreet
werkinstrument. Daarnaast had de studiecel de intentie om deze informatie te gebruiken in de
vergelijking tussen geregistreerde geplande ondersteuning uit wave 1 met de geregistreerde
effectieve ondersteuning uit wave 2. Deze vergelijking kunnen we om de vermelde redenen in punt
8.1 echter niet uitvoeren.
Tabel 52: Wijziging ondersteuningsplan

Is de ondersteuning gebaseerd op een ander
ondersteuningsplan dan het plan dat is
bezorgd aan de studiecel van het VAPH?
Ja
Neen
Totaal

Frequentie

Percentage

16
51
67

23,9%
76,1%
100,0%
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8.5 Wie geeft er ondersteuning?
Als eerste vraag behandelen we de ‘wie’-vraag. Wie geeft er ondersteuning aan de DIO-cliënten? Wat
is het aandeel van de DIO? Wat is het aandeel van de mantelzorger? Wat is het aandeel van de
reguliere diensten?
We delen de reguliere diensten op in drie categorieën: (1)de medische en paramedische reguliere
diensten, (2) de reguliere diensten huishoudhulp en mobiliteit en (3) de andere reguliere diensten.
Volgende reguliere diensten vallen onder de medische en paramedische reguliere diensten:
Thuisverpleger
Kinesitherapeut
Logopedist
Ergotherapeut
Huisarts
Arts specialist
Psychotherapeut
Volgende reguliere diensten vallen onder de reguliere diensten huishoudhulp en mobiliteit:
Dienst voor gezinszorg (thuishulp e.a.)
Poetshulp
Oppasdienst
Karweidienst
Dienstencheques
PWA-cheques
DAV-C, dienst aangepast vervoer (commercieel)
DAV-V, dienst aangepast vervoer (vrijwillig)
De ‘andere reguliere diensten’ zijn alle reguliere diensten die niet onder de medische en
paramedische reguliere diensten of reguliere diensten huishoudhulp en mobiliteit vallen. Achteraf
beschouwd hadden we beter gevraagd welke diensten dit dan waren…ze worden immers meer
vermeld dan verwacht. Om de registratiedruk te verlagen is dit echter niet gebeurd, met jammer
genoeg informatieverlies tot gevolg… Telefonische navraag heeft geleerd dat deze andere reguliere
diensten onder andere diensten zijn die dagbesteding en vrije tijdsbesteding aanbieden. Deze
diensten kennen vaak een gemengde samenstelling van personeel: zowel vrijwilligers als
professionelen zijn actief binnen deze diensten. Eveneens kunnen we deze diensten niet beschouwen
als VAPH-diensten gezien het ontbreken van VAPH-subsidies aan deze diensten. De respondenten
hebben daarom gekozen deze diensten onder te brengen onder de categorie ‘andere reguliere
diensten’.
Om de vraag ‘Wie geeft ondersteuning’ te beantwoorden bekijken we de data te beginnen vanuit een
helikopterperspectief. We berekenen enkele centrummaten (gemiddelde, mediaan) en bijhorende
spreidingsmaten (kurtosis, skewness en standaardafwijking). We noteren de belangrijkste
vaststellingen en zoomen in op de specifieke verdeling van het aandeel ondersteuning van de DIO
(punt 8.5.2), van het aandeel ondersteuning van de mantelzorg (punt 8.5.3), van het aandeel
ondersteuning van de reguliere, medische en paramedische diensten (punt 8.5.4), van het aandeel
ondersteuning van de reguliere diensten huishoudhulp en mobiliteit (punt 8.5.5) en van het aandeel
andere reguliere diensten (punt 8.5.6).
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8.5.1

Helikopterperspectief

Figuur 4 geeft met behulp van een taartdiagram de gemiddelde ondersteuning in verhouding tot de
totale ondersteuning gegeven door de DIO, mantelzorg en reguliere diensten weer.
We splitsen de reguliere diensten op in ‘medische en paramedische reguliere diensten’, ‘reguliere
diensten huishoudhulp en mobiliteit’ en ‘andere reguliere diensten’.
De staafdiagrammen van Figuur 5 geven de mediane ondersteuning in verhouding tot de totale
ondersteuning van de DIO, mantelzorg en reguliere diensten (in dezelfde opsplitsing) weer.
Figuur 4: Gemiddelde ondersteuning van de DIO, mantelzorg en reguliere diensten in verhouding
tot de totale ondersteuning

6%

DIO

9%
3%

mantelzorg
medische en
paramedische reguliere
diensten
reguliere diensten
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Bij wijze van voorbeeld interpreteren we 1 taartsegment: De DIO leveren gemiddeld 64 procent van
de totale ondersteuning. Logischerwijze is de optelling van de gemiddelden gelijk aan 100 procent.
Figuur 5: Mediane ondersteuning van de DIO, mantelzorg en reguliere diensten in verhouding tot
de totale ondersteuning
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Bekijken we de mediaan en niet de gemiddelden dan krijgen we in Figuur 5 een ander beeld van de
andere ondersteunende instanties. Dit komt omdat we een grote spreiding vaststellen en ook heel
wat pieken in de registratie. In onderzoek wordt daarom vaak verkozen om conclusies te trekken op
basis van de mediaan - na ordening van klein tot groot, de middelste waarde van heel de datagroep.
Voor de mantelzorgers krijgen we hierdoor een ander beeld (18% gemiddeld, mediaan13%). De DIO
leveren mediaan 65 procent van de totale ondersteuning. De ‘andere reguliere diensten’ komen veel
minder in beeld wanneer we de medianen vergelijken. Merk op dat de optelling van al deze medianen
niet gelijk is aan 100 procent (i.t.t. de optelling van de gemiddelden).
Naast de centrummaten (mediaan, gemiddelde) die hierboven reeds grafisch zijn weergegeven
worden in Tabel 53 eveneens de minima, maxima en belangrijkste spreidingsmaten (standaardafwijking, kurtosis en skewness) weergegeven. Hoe de kurtosis en skewness moet worden
geïnterpreteerd wordt uitgelegd in een technische bijlage 5.
Tabel 53: Percentage cliënten dat van een instantie ondersteuning krijgt (eerste rij) en centrum
en spreidingmaten van de hoeveelheid ondersteuning van de DIO, mantelzorg en reguliere
diensten in verhouding tot de totale ondersteuning

DIO

Aantal cliënten (%)
Gemiddelde
Mediaan
Minimum
Maximum
Standaardafwijking
Skewness
Kurtosis

100%
64%
65%
20%
98%
0,18
-0,52
0,04

Medische en
Reguliere
Andere
paramedische
diensten
Mantelzorg
reguliere
reguliere
huishoudhulp
diensten
diensten
en mobiliteit
90%
18%
13%
0%
63%
0,18
0,82
-0,34

57%
3%
1%
0%
27%
0,05
2,54
8,27

78%
9%
7%
0%
39%
0,10
1,35
1,17

55%
6%
0%
0%
71%
0,12
3,58
16,15

Totaal
reguliere
diensten

94%
18%
15%
0%
79%
0,17
1,53
2,98

Merk op dat de laagste input dat de DIO geeft aan een cliënt toch nog 20% van de totale
ondersteuning is (zie minimumwaarde)
Niet alleen de gemiddelde verhoudingen van de ondersteuning van DIO, mantelzorg en reguliere
diensten met de totale ondersteuning zijn interessant, ook de absolute gemiddelde ondersteuning van
de DIO, mantelzorg en reguliere diensten is dit. Ook hier is de mediaan meer betrouwbaar dan het
gemiddelde. In Tabel 54 zijn de centrummaten en spreidingsmaten berekend op basis van de totale
onderzoeksgroep (n=67). Met andere woorden: DIO-cliënten zonder ondersteuning van mantelzorgers
of reguliere diensten worden meegenomen in de berekening van alle centrummaten en
spreidingsmaten.
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Tabel 54: Centrum en spreidingsmaten van de ondersteuning van de DIO, mantelzorg en reguliere
diensten (in uren per week)

Aantal cliënten
Gemiddelde
Mediaan
Minimum
Maximum
Standaardafwijking
Skewness
Kurtosis

DIO

Mantelzorg

Medische en
paramedische
reguliere
diensten

Reguliere
Andere
diensten
reguliere
huishoudhulp
diensten
en mobiliteit

67

60

38

52

37

63

42:05

03:30

01:32

04:46

03:30

09:50

32:37

00:05

00:24

03:00

00:05

07:00

04:30

00:00

00:00

38:45

08:00

00:00
38:45

00:00

332:50

00:00
24:00

44:03

06:32

02:17

05:27

06:32

08:53

4,85

3,15

1,54

1,87

3,15

1,25

29,70

12,75

1,25

3,61

12,75

1,50

Totaal
reguliere
diensten

40:45

Uit bovenstaande twee figuren en twee tabellen kunnen we volgende conclusies trekken
1) De meerderheid van de ondersteuning wordt gegeven door de DIO.
2) De mantelzorg levert een belangrijke bijdrage aan de ondersteuning. Het grote verschil
tussen het gemiddelde en de mediaan wijst op sterke verschillen in de hoeveelheid
ondersteuning van de mantelzorg in verhouding tot de totale ondersteuning over de DIOcliënten heen.
3) Het aandeel ondersteuning gegeven door de reguliere (para)medische diensten en andere
reguliere diensten is zeer klein ten opzichte van de totale ondersteuning. De reguliere
diensten voor huishoudhulp en mobiliteit zijn de belangrijkste reguliere diensten.
4) De minima en maxima duiden op sterke uitschieters.Ieder ondersteuningsverhaal is
persoonlijk. 8.5.7maakt dit visueel duidelijk.
5) De spreidingsmaten indiceren regelmatig pieken en scheve verdelingen (met een groot
gewicht aan de lage of hoge waarden).
In punten 8.5.2 tot en met 8.5.6 gaan we dieper in op de spreiding van de ondersteuning van de DIO,
mantelzorg en reguliere diensten met behulp van:
1) een frequentietabel bestaande uit intervallen
2) een histogram
3) een boxplot
De frequentietabellen geven de ondersteuning van de DIO, mantelzorg en reguliere diensten in
verhouding tot de totale ondersteuning opgedeeld in 11 intervallen bestaande uit de nulwaarden en
vervolgens de decielen. Het interval dat het meest voorkomt is vetgedrukt. Een histogram is een
staafdiagram die de verdeling en spreiding van de data visueel weergeeft. De histogrammen zijn
geconstrueerd op basis van de frequentietabellen. Een boxplot geeft een aanvullend inzicht in de
spreiding van de data. Zo visualiseert een boxplot treffend de uitschieters met behulp van een ster
(sterke uitschieter) of bol (zwakke uitschieter). Uitschieters vertekenen het gemiddelde sterk. Ook
een scheve verdeling (= meer gewicht aan hoge of lage waarden) vertekent het gemiddelde.
Om dit werk overzichtelijk te houden, plaatsen we slechts karige commentaar bij de frequentietabellen, histogrammen en boxplotten in punt 8.5.2 tot en met punt 8.5.6.
Voor frequentietabellen van de ondersteuning van de DIO, mantelzorg en reguliere diensten in
absolute cijfers verwijzen we naar bijlage 6.
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8.5.2

DIO

Tabel 55: Frequentietabel van de ondersteuning van DIO in verhouding tot totale ondersteuning

Interval hoeveelheid ondersteuning DIO in
verhouding tot de totale ondersteuning
[20%-30%[
[30%-40%[
[40%-50%[
[50%-60%[
[60%-70%[
[70%-80%[
[80%-90%[
[90%-100%[
Totaal

Frequentie

Percentage

5
3
4
12
17
13
9
4
67

7%
4%
6%
18%
25%
19%
13%
6%
100%

Figuur 6: Histogram van de ondersteuning van DIO in verhouding tot totale ondersteuning

Figuur 7: Boxplot van de ondersteuning van DIO in verhouding tot totale ondersteuning

De hoeveelheid ondersteuning van de DIO in verhouding tot de totale ondersteuning situeert zich
hoofdzakelijk tussen de 50 en 80 procent. Er zijn slechts weinig zwakke uitschieters en geen sterke
uitschieters.
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8.5.3

Mantelzorg

Tabel 56Frequentietabel van ondersteuning van mantelzorg in verhouding tot totale
ondersteuning

Interval hoeveelheidondersteuning mantelzorg in
verhouding tot de totale ondersteuning
0%
]0%-10%[
[10%-20%[
[20%-30%[
[30%-40%[
[40%-50%[
[50%-60%[
[60%-70%[
Totaal

Frequentie

Percentage

17
13
11
10
8
3
4
1
67

25%
19%
16%
15%
12%
4%
6%
1%
100%

Figuur 8: Histogram van ondersteuning van mantelzorg in verhouding tot totale ondersteuning

Figuur 9: Boxplot van ondersteuning van mantelzorg in verhouding tot totale ondersteuning

Eén vierde van de DIO-cliënten krijgt geen ondersteuning van mantelzorgers. Merk nogmaals op dat er
sterke uitschieters zijn in de hoeveelheid ondersteuning van mantelzorgers binnen de
onderzoeksgroep.
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8.5.4

Reguliere, medische en paramedischediensten

Tabel 57: Frequentietabel van ondersteuning van reguliere medische en paramedische diensten
in verhouding tot totale ondersteuning

Interval hoeveelheid ondersteuning reguliere medische en
paramedische diensten in verhouding tot de totale ondersteuning
0%
]0%-10%[
[10%-20%[
[20%-30%[
Totaal

Frequentie

Percentage

29
31
6
1
67,0

43%
46%
9%
1%
100%

Figuur 10: Histogram van ondersteuning van reguliere medische en paramedische diensten in
verhouding tot totale ondersteuning

Figuur 11: Boxplot van ondersteuning van reguliere medische en paramedische diensten in
verhouding tot totale ondersteuning

Slechts 10 procent van de DIO-cliënten krijgt meer dan 10 procent van hun ondersteuning van
reguliere medische en paramedische diensten.
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8.5.5

Reguliere diensten, huishoudhulp en mobiliteit

Tabel 58: Frequentietabel van ondersteuning van reguliere diensten huishoudhulp en mobiliteit
in verhouding tot totale ondersteuning

Interval hoeveelheid ondersteuning reguliere diensten huishoudhulp
en mobiliteit in verhouding tot de totale ondersteuning
0%
]0%-10%[
[10%-20%[
[20%-30%[
[30%-40%[
Totaal

Frequentie Percentage
15
29
14
4
5
67,0

22%
43%
21%
6%
7%
100%

Figuur 12: Histogram van ondersteuning van reguliere diensten huishoudhulp en mobiliteit in
verhouding tot totale ondersteuning

Figuur 13: Boxplot van ondersteuning van reguliere diensten huishoudhulp en mobiliteit in
verhouding tot totale ondersteuning

Slechts 13 procent van de DIO-cliënten krijgt meer dan 20 procent van hun totale ondersteuning van
reguliere diensten huishoudhulp en mobiliteit.
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8.5.6

Andere regulierediensten

Tabel 59: Frequentietabel van ondersteuning van andere reguliere diensten in verhouding tot
totale ondersteuning

Interval hoeveelheid ondersteuning andere reguliere
diensten in verhouding tot de totale ondersteuning
0%
]0%-10%[
[10%-20%[
[20%-30%[
[30%-40%[
[40%-50%[
[50%-60%[
[60%-70%[
Totaal

Frequentie

Percentage

30,0
22
11
1
1
1
0
1
67,0

45%
33%
16%
1%
1%
1%
0%
1%
100%

Figuur 14: Histogram van ondersteuning van andere reguliere diensten in verhouding tot totale
ondersteuning

Figuur 15: Boxplot van ondersteuning van andere reguliere diensten in verhouding tot totale
ondersteuning
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8.5.7

Aandeel van DIO, mantelzorg en reguliere diensten in de totale ondersteuning op
cliëntniveau visueel voorgesteld

Figuur 16 geeft het aandeel van DIO, mantelzorg en reguliere diensten in de totale ondersteuning
weer op cliëntniveau. In de balken wordt steeds de ondersteuning in absolute cijfers vermeld.
Figuur 16: Spreidingsdiagram – aandeel van de DIO, mantelzorg en reguliere diensten in de totale
ondersteuning per cliënt (netto-tijd in kleurbalkje)
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Sommige DIO-cliënten combineren DIO en mantelzorg en doen (bijna) geen beroep op reguliere
diensten. Andere DIO-cliënten combineren DIO en reguliere diensten, maar (kunnen bijna) geen
beroep doen op mantelzorg. Volgende zaken zijn opvallend:
1) Slechts weinig DIO-cliënten krijgen in gelijke mate ondersteuning van de drie bronnen.
2) Mantelzorg en reguliere dienst(en) blijken substitueerbaar te zijn. Hiermee wordt het
volgende bedoeld: een cliënt met weinig mantelzorg doet veel beroep op reguliere diensten
en een cliënt met weinig inzet van reguliere diensten doet veel beroep op mantelzorg. Deze
visuele vaststelling wordt bevestigd door een (significante) negatieve correlatie tussen de
ondersteuning gegeven door de mantelzorg en de ondersteuning geleverd door de reguliere
diensten gelijk aan -0,325 (p-waarde =0,007).
3) In enkele gevallen leveren mantelzorg of reguliere diensten een zeer groot onderdeel van de
ondersteuning waardoor het aandeel van de DIO wordt geminimaliseerd.
8.5.8

Aandeel van DIO, mantelzorg en reguliere diensten in de totale ondersteuning op
dienstniveau visueel voorgesteld

Figuur 17geeft het aandeel van DIO, mantelzorg en reguliere diensten in de totale ondersteuning
weer op dienstniveau. In de balken wordt steeds de ondersteuning in absolute cijfers vermeld.
Figuur 17: Spreidingsdiagram – Aandeel van DIO, mantelzorg en reguliere diensten in de
gemiddelde per cliënt per dienst
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Ter toelichting bij:de diensten die geen mantelzorg of reguliere diensten inschakelen, zijn kleine
diensten met 1 of 2 DIO-cliënten. De twee uitschieters op vlak van inzet door de DIO (diensten 23 en
24) zijn eveneens kleine diensten. De “grote” diensten (4 à 8 cliënten) hebben geen opvallend hoge
inzet van DIO, mantelzorg of reguliere diensten in vergelijking met kleine diensten (1 à 3 cliënten).

8.6 Hoeveel ondersteuning wordt er op welke domeinen gegeven?
Tabel 60geeft de centrummaten en spreidingsmaten weer van de ondersteuning op de verschillende
domeinen in verhouding tot de totale ondersteuning die de DIO-cliënt krijgt.
Tabel 60: Centrum en spreidingsmaten van de ondersteuning binnen de verschillende domeinen

Aantal cliënten
Aantal cliënten in %
Gemiddelde
Mediaan
Standaardafwijking
Skewness
Kurtosis
Minimum
Maximum

Vrije tijd onderwijs

gedrag,
ontwikk. omgeving algemeen
en funct.

Wonen

Werken

67
100%

56
84%

59
88%

11
16%

62
93%

59
88%

39
58%

44%

24%

13%

1%

12%

5%

2%

44%

21%

9%

0%

10%

4%

0%

,192

,180

,120

,032

,104

,046

,031

,076

,48

1,30

3,15

1,71

1,65

2,50

-,564

-,194

1,52

9,06

4,69

2,72

5,59

6%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

85%

73%

54%

14%

57%

20%

13%

Bij wonen hebben de DIO-cliënten gemiddeld het meeste ondersteuning nodig. Iedere DIO-cliënt
krijgt ondersteuning bij wonen. Meer dan 4/5 van de DIO-cliënten krijgt ook ondersteuning bij het
werken of de invulling van de dagbesteding. De spreiding bij wonen is het grootst. De domeinen
wonen en werken/dagbesteding zijn de domeinen waarbinnen de meeste ondersteuning wordt
gegeven.
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8.7 Hoeveel ondersteuning geven DIO, mantelzorg en reguliere diensten?
Onderstaande tabel geeft weer hoeveel cliënten ondersteuning krijgen van DIO, mantelzorgers en reguliere diensten op een specifiek domein (kolom aantal) en hoeveel
uren ondersteuning op dat domein mediaan wordt gegeven door DIO, mantelzorgers of reguliere diensten (kolom mediaan). De mediaan is telkens berekend voor die
cliënten die effectief ondersteuning van DIO, mantelzorgers of reguliere diensten op dat domein krijgen (m.a.w.: exclusief nulwaarden).
Tabel 61: Kruistabel met mate van voorkomen en mediaan van ondersteuning gegeven door DIO, mantelzorg en reguliere diensten per specifiek domein

Wonen

Totale
onderzoeksgroep
DIO
MZ
RD

Werk/
dagbesteding

Vrije tijd

Onderwijs/
vorming

Gedrag,
ontwikkeling en
functioneren

Omgeving

Algemeen

aantal
(%)

mediaan

aantal
(%)

mediaan

aantal
(%)

mediaan

aantal
(%)

mediaan

aantal
(%)

mediaan

aantal
(%)

mediaan

aantal
(%)

mediaan

100%=
67 cln

19:35

84%

14:00

87%

05:00

16%

00:00

93%

05:15

88%

01:45

58%

00:15

100%
60%
81%

13:27
04:57
04:30

82%
24%
28%

13:00
03:00
05:00

73%
52%
22%

03:00
05:15
03:30

15%
4%
4%

01:00
01:00
05:00

88%
28%
42%

03:45
02:00
01:00

67%
16%
4%

00:35
00:35
03:00

58%
4%
0%

01:00
00:20
nvt

Interpreteren we bij wijze van voorbeeld de kolom ‘gedrag, ontwikkeling en functioneren’. 93 procent van de DIO-cliënten krijgt ondersteuning binnen het domein
gedrag, ontwikkeling en functioneren. Van deze 93 procent DIO-cliënten is de mediane ondersteuning binnen dit domein 5 uur en 15 minuten. 88 procent van de DIOcliënten krijgt ondersteuning van de DIO binnen het domein gedrag, ontwikkeling en functioneren. Van deze 88 procent DIO-cliënten is de mediane ondersteuning binnen
dit domein gelijk aan 3 uur en 45 minuten. Tot slot: 28 procent krijgt binnen dit domein ondersteuning van mantelzorgers en 42 procent van reguliere diensten. We
observeren een mediane ondersteuning van respectievelijk 2 uur en 1 uur.
Opvallend is de hoge mediane hoeveelheid ondersteuning van mantelzorgers binnen het domein vrije tijd in vergelijking met de inzet van DIO en reguliere diensten. Op
gebied van wonen bieden de DIO duidelijk de grootste mediane hoeveelheid ondersteuning aan.
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8.8 Ondersteuning door reguliere diensten
In punt 8.5 hebben we gezien dat 94 procent van de DIO-cliënten ondersteuning krijgt van reguliere
diensten en in punt 8.7 hebben we vastgesteld dat die ondersteuning op uiteenlopende domeinen
wordt gegeven. Gezien het belang van de inschakeling van reguliere diensten binnen het
pilootproject DIO als primaire hulpbron bekijken we enkele activiteiten waarbij we op basis van de
aard van de activiteit redelijkerwijze mogen vermoeden dat reguliere diensten een aanzienlijk deel
van de ondersteuning op zich nemen. We vergelijken de hoeveelheid ondersteuning van de reguliere
diensten met die van de mantelzorg en reguliere diensten. Deze vergelijking gebeurt eerst met
behulp van het voorstellen van absolute centrummaten en spreidingsmaten. Deze centrum en
spreidingsmaten zijn (net zoals in hoofdstuk 4) telkens berekend voor die cliënten die effectief
ondersteuning van DIO, mantelzorgers of reguliere diensten binnen die activiteit krijgen (m.a.w.:
exclusief nulwaarden). Daarnaast presenteren we een figuur die het aandeel van DIO, mantelzorg en
reguliere diensten ten opzichte van de totale ondersteuning binnen die activiteit weergeeft. Let op
bij de interpretatie van deze figuren (15 t.e.m. 20). Deze figuren maken duidelijk wat de relatieve
verhoudingen zijn tussen de inzet van mantelzorg, reguliere diensten en DIO. Zo wordt bijvoorbeeld
iemand die slechts enkele minuten assistentie bij huishoudelijke activiteiten per week krijgt van de
DIO (en voor de rest van geen andere bronnen) gepresenteerd met behulp van een volle blauwe lijn.
Bij volgende activiteiten verwachten we een groot aandeel van de reguliere diensten binnen de totale
ondersteuning van die activiteit:
1) Assistentie bij huishoudelijke activiteiten (binnen domein wonen)
2) Ondersteuning bij lichamelijke activiteiten (binnen domein wonen, werk/dagbesteding, vrije
tijd en onderwijs))
3) Hulp bij verplaatsing (binnen domein wonen, werk/dagbesteding, vrije tijd en onderwijs)
4) Therapie (binnen domein gedrag, ontwikkeling en functioneren)
5) Verpleegkundige zorg (binnen domein gedrag, ontwikkeling en functioneren)
6) Medische behandeling (binnen domein gedrag, ontwikkeling en functioneren)
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8.8.1

Assistentie bij huishoudelijke activiteiten

Zoals duidelijk te zien in Figuur 15krijgen alle DIO-cliënten op één na, assistentie bij huishoudelijke
activiteiten (één balkje is één cliënt). Een meerderheid van de DIO-cliënten krijgt assistentie bij
huishoudelijke activiteiten van twee hulpbronnen: DIO en mantelzorg of DIO en reguliere diensten.
Ook hier merken we een afruil op tussen mantelzorg en reguliere diensten. Een aantal DIO-cliënten
krijgt assistentie bij huishoudelijke activiteiten van enkel DIO (15% 49) of enkel reguliere diensten
(7,5%50). Opmerkelijk is de hoge mediane en gemiddelde assistentie bij huishoudelijke activiteiten
van de DIO in verhouding tot de mediane en gemiddelde assistentie bij huishoudelijke activiteiten van
mantelzorg en van de reguliere diensten (zieTabel 62).
Tabel 62: Centrum- en spreidingsmaten van ondersteuning bij assistentie van huishoudelijke
activiteiten (in uren per week)

Aantal cliënten
Aantal cliënten (%)
Gemiddelde
Mediaan
Minimum
Maximum
Standaardafwijking
Skewness
Kurtosis

49
50

DIO

Mantelzorg

Reguliere diensten

59
88%
05:50
05:30
00:10
24:00
04:30
1,38
3,15

31
46%
03:33
02:35
00:07
30:00
05:09
4,756
24,784

48
72%
04:05
03:15
00:10
12:00
03:03
1,33
1,03

10/67
5/67
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Figuur 18: Relatief aandeel van de DIO, reguliere diensten en mantelzorg bij de ondersteuning
van huishoudelijke activiteiten met vermelding van de geregistreerde tijd per week per
kleurbalkje
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Tabel 63: Frequentietabel van de ondersteuning bij assistentie van huishoudelijke activiteiten (in
uren per week)

Uren (per week)
00:00
]00:00-01:00[
[01:00-02:00[
[02:00-03:00[
[03:00-04:00[
[04:00-05:00[
[05:00-06:00[
[06:00-07:00[
[07:00-08:00[
[08:00-09:00[
[09:00-10:00[
[10:00-12:00[
[12:00-14:00[
[14:00-16:00[
24:00
30:00
Totaal

DIO

Mantelzorg

Reguliere diensten

12%
7%
6%
16%
6%
4%
6%
12%
9%
4%
0%
7%
6%
1%
1%
0%
100%

54%
4%
9%
12%
7%
7%
3%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
100%

28%
1%
13%
15%
9%
15%
1%
7%
0%
0%
1%
7%
0%
0%
0%
0%
100%

Enkele opvallende vaststellingen op basis van Tabel 63:
1) Meer dan de helft van de DIO-cliënten krijgt geen assistentie bij huishoudelijke activiteiten
van een mantelzorger.
2) Bijna driekwart van de DIO-cliënten krijgt wèl assistentie bij huishoudelijke activiteiten van
een reguliere dienst.
3) De spreiding bij de uren assistentie bij huishoudelijke activiteiten gegeven door de DIO is
groot.
4) De reguliere diensten en de mantelzorgers geven meestal 1 à 6 uren per week assistentie bij
huishoudelijke activiteiten.
8.8.2

Ondersteuning bij lichamelijke activiteiten

73 procent van de DIO-cliënten (49/67 in Figuur 19) krijgt ondersteuning bij lichamelijke activiteiten
(binnen één van de domeinen). Ook hier komt een combinatie van drie hulpbronnen zelden voor.
Zowel uit de absolute cijfers (Tabel 64) als uit de relatieve cijfers (Figuur 17) blijkt hoe belangrijk de
DIO blijft bij ondersteuning van lichamelijke activiteiten. De mediane ondersteuning bij lichamelijke
activiteiten van DIO is gelijkaardig (zie Tabel 64) aan de mediane ondersteuning van de reguliere
diensten. 20 procent van de DIO-cliënten (13/67) krijgen enkel van de DIO ondersteuning bij
lichamelijke activiteiten tegenover 6 procent van de DIO-cliënten (4/67) die enkel ondersteuning
krijgen bij lichamelijke activiteiten van reguliere diensten. Een enkeling krijgt alleen van
mantelzorgers ondersteuning bij lichamelijke activiteiten.
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Tabel 64: Centrum- en spreidingsmaten van ondersteuning bij lichamelijke activiteiten (in uren
per week)

Aantal cliënten
Aantal cliënten (%)
Gemiddelde
Mediaan
Minimum
Maximum
Standaardafwijking
Skewness
Kurtosis

DIO

Mantelzorg

Reguliere diensten

44
66%
04:29
02:27
00:10
23:40
05:00
3,63
3,63

20
30%
02:40
01:27
00:05
11:00
03:15
1,53
1,41

24
36%
01:58
02:20
00:03
05:30
01:31
0,38
-0,48
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Figuur 19: Relatief aandeel van de reguliere diensten, mantelzorg en DIO in de ondersteuning bij
lichamelijke activiteiten met vermelding van de geregistreerde tijd per week per kleurbalkje
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Tabel 65: Frequentietabel van de ondersteuning bij lichamelijke activiteiten (in uren per week)

Uren per week
00:00
]00:00-01:00[
[01:00-02:00[
[02:00-03:00[
[03:00-04:00[
[04:00-05:00[
[05:00-06:00[
[06:00-07:00[
[07:00-08:00[
[08:00-09:00[
[09:00-10:00[
[10:00-12:00[
[12:00-14:00[
23:40
Totaal

DIO

Mantelzorg

Reguliere diensten

34%
15%
10%
7%
13%
0%
1%
1%
0%
1%
4%
4%
4%
1%
100%

70%
13%
4%
3%
1%
1%
1%
0%
0%
1%
1%
1%
0%
0%
100%

64%
10%
6%
10%
6%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

Enkele opvallende vaststellingen na het bestuderen van tabel 16:
1) 70 procent van de DIO-cliënten krijgt geen ondersteuning bij lichamelijke activiteiten van een
mantelzorger.
2) Meer dan zes op de tien DIO-cliënten krijgt geen ondersteuning bij lichamelijke activiteiten
van een reguliere dienst.
3) Ook hier kent de DIO de sterke spreiding van de uren ondersteuning bij lichamelijke
activiteiten in vergelijking met de uren ondersteuning bij lichamelijke activiteiten gegeven
door mantelzorgers en reguliere diensten.
4) De ondersteuning bij lichamelijke activiteiten gegeven door mantelzorgers of reguliere
diensten is slechts in een enkele situaties hoger dan drie uur per week.
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8.8.3

Hulp bij verplaatsing

91 procent van de DIO-cliënten (61 personen in Figuur 20) krijgt hulp bij verplaatsing. We zien
dezelfde tendensen als bij de vorige twee besproken activiteiten. De combinatie van de drie hulpbronnen komt zelden voor. 22 procent van de DIO-cliënten (15/67) doet enkel beroep op de DIO voor
hulp bij verplaatsing, 4,5 procent van de DIO-cliënten (3/67) doet enkel beroep op mantelzorgers en
9 procent (6/67) doet enkel beroep op reguliere diensten. De mediane hulp bij verplaatsing van DIO
en reguliere diensten zijn exact aan elkaar gelijk. De mediane hulp bij verplaatsing van mantelzorg
ligt iets hoger.
Tabel 66: Centrum- en spreidingsmaten van hulp bij verplaatsing (in uren per week)

Aantal cliënten
Aantal cliënten (%)
Gemiddelde
Mediaan
Minimum
Maximum
Standaardafwijking
Skewness
Kurtosis

DIO

Mantelzorg

Reguliere diensten

49
73%
03:27
01:30
00:02
60:00
08:35
6,20
41,11

34
51%
03:05
01:45
00:30
30:00
05:07
4,67
24,33

23
34%
03:16
01:30
00:10
20:00
04:23
2,78
9,38

Tabel 67: Frequentietabel van de hulp bij verplaatsing (in uren per week)

Uren per week
00:00
]00:00-01:00[
[01:00-02:00[
[02:00-03:00[
[03:00-04:00[
[04:00-05:00[
[05:00-06:00[
[06:00-07:00[
[07:00-08:00[
[08:00-09:00[
[09:00-10:00[
[10:00-12:00[
[12:00-14:00[
20:00
30:00
60:00
Totaal

DIO

Mantelzorg
27%
24%
19%
9%
6%
6%
3%
1%
0%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
1%
100%

Reguliere diensten
49%
7%
18%
10%
4%
6%
0%
0%
1%
0%
1%
0%
0%
0%
1%
0%
100%

66%
12%
7%
1%
4%
1%
1%
0%
1%
3%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
100%

Enkele opvallende vaststellingen na het bestuderen van Tabel 67: Frequentietabel van de hulp bij
verplaatsing (in uren per week):
1) Bijna de helft van de DIO-cliënten krijgt geen hulp bij verplaatsing van mantelzorgers.
2) Twee derde van de DIO-cliënten krijgt geen hulp bij verplaatsing van reguliere diensten.
3) De spreiding van de uren hulp bij verplaatsing zijn groot bij zowel DIO als reguliere diensten.
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Figuur 20: Relatief aandeel van DIO, mantelzorg en reguliere diensten in de hulp bij verplaatsing
met vermelding van de geregistreerde tijd per kleurbalkje
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8.8.4

Therapie

36 procent van de DIO-cliënten (23/67 in Figuur 21) krijgt therapie. De overgrote meerderheid
daarvan krijgt enkel ondersteuning van reguliere diensten (92 procent 51). Eén cliënt krijgt enkel
therapie van de DIO. Centrummaten en spreidingsmaten vergelijken is weinig zinvol gezien de
dominantie van reguliere diensten met betrekking tot het geven van therapie.
Tabel 68: Centrum- en spreidingsmaten van therapie (uren per week)

Aantal cliënten
Aantal cliënten (%)
Gemiddelde
Mediaan
Minimum
Maximum
Standaardafwijking
Skewness
Kurtosis

DIO

Mantelzorg

Reguliere diensten

2
3%
00:57
00:57
00:55
01:00
00:03

1
1%
00:15
00:15
00:15
00:15
00:15

21
31%
01:03
01:00
00:08
03:00
00:40
1,22
2,25

Mantelzorg

Reguliere diensten

Tabel 69: Frequentietabel van therapie (uren per week)

Uren per week

00:00
]00:00-01:00[
[01:00-02:00[
[02:00-03:00[
[03:00-04:00[
Totaal

DIO

97%
1%
1%
0%
0%
100%

99%
1%
0%
0%
0%
100%

69%
10%
18%
1%
1%
100%

Indien de DIO-cliënt therapie krijgt van een reguliere dienst, is dit meestal minder dan twee uur per
week.

51

22/24
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Figuur 21: Relatief aandeel van de DIO, mantelzorg en reguliere diensten bij therapie met
vermelding van de geregistreerde tijd per week per kleurbalkje
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8.8.5

Verpleegkundigezorg

46 procent van de DIO-cliënten krijgt verpleegkundige zorg. 35 procent van die cliënten (11/31) krijgt
deze verpleegkundige zorg volledig van reguliere diensten tegenover 39 procent van de DIO (12/31).
Merk op dat er bij de DIO verschillende zeer lage ondersteuningstijden met betrekking tot
verpleegkundige zorg werden geregistreerd, drie cliënten krijgen 5 minuten verpleegkundige zorg in
één week. Casussen waarbij verpleegkundige zorg wordt gegeven door DIO, reguliere diensten en
mantelzorg komen niet voor. De mediane verpleegkundige zorg van DIO en reguliere diensten liggen
in elkaars buurt.
Tabel 70: Centrum- en spreidingsmaten van verpleegkundige zorg (uren per week)

Aantal cliënten
Aantal cliënten (%)
Gemiddelde
Mediaan
Minimum
Maximum
Standaardafwijking
Skewness
Kurtosis

DIO

Mantelzorg

Reguliere diensten

21
31%
00:44
00:35
00:02
01:30
00:28
0,1
-1,49

6
9%
00:34
00:22
00:05
01:35
00:32
1,58
2,51

13
19%
01:19
00:30
00:05
04:20
01:32
1,19
-0,14

Tabel 71: Frequentietabel van verpleegkundige zorg (uren per week)

Uren per week
00:00
]00:00-01:00[
[01:00-02:00[
[02:00-03:00[
[03:00-04:00[
[04:00-05:00[
Totaal

DIO

Mantelzorg

Reguliere diensten

69%
18%
13%
0%
0%
0%
100%

91%
7%
1%
0%
0%
0%
100%

81%
10%
4%
0%
3%
1%
100%

De verpleegkundige zorg gegeven door DIO is steeds kleiner dan 1 uur en een half per week. De
verpleegkundige zorg gegeven door reguliere diensten kent een grotere spreiding.
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Figuur 22: Relatief aandeel van reguliere diensten, mantelzorg en DIO in de verpleegkundige zorg
met vermelding van de geregistreerde tijd per week per kleurbalkje
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8.8.6

Medischebehandeling

51 procent van de DIO-cliënten wordt medisch behandeld. 23 procent daarvan wordt uitsluitend
medisch behandeld door de DIO. Dit wijst op een ruime interpretatie van de activiteit medische
behandeling. DIO ‘mogen’ geen medische handelingen verstrekken. 47 procent krijgt enkel medische
behandeling van reguliere diensten. Reguliere diensten en mantelzorg spelen binnen deze activiteiten
een belangrijkere rol dan de DIO. Mantelzorgers en reguliere diensten hebben een hogere mediaan
met betrekking tot de hoeveelheid verstrekte medische behandeling dan de DIO.
Tabel 72: Centrum- en spreidingsmaten van medische behandeling (uren per week)

Aantal cliënten
Aantal cliënten (%)
Gemiddelde
Mediaan
Minimum
Maximum
Standaardafwijking
Skewness
Kurtosis

DIO

Mantelzorg

Reguliere diensten

16
24%
00:27
00:15
00:02
01:30
00:25
1,5
1,5

5
7%
00:36
00:30
00:05
01:00
00:23
-0,114
-1,778

21
31%
00:55
00:25
00:02
04:00
01:06
1,63
1,88

Tabel 73: Frequentietabel van medische behandeling (uren per week)

Uren per week
00:00
]00:00-01:00[
[01:00-02:00[
[02:00-03:00[
[03:00-04:00[
[04:00-05:00[
Totaal

DIO

Mantelzorg

Reguliere diensten

76%
19%
4%
0%
0%
0%
100%

93%
4%
3%
0%
0%
0%
100%

69%
21%
4%
3%
1%
1%
100%

De medische behandeling door reguliere diensten ligt voor de meeste DIO-cliënten lager dan twee uur
per week.
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Figuur 23: Relatief aandeel van reguliere diensten, mantelzorg en DIO in de medische
behandeling met vermelding van de geregistreerde tijd per week per kleurbalkje
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8.9 Vergelijking met Beschermd wonen
Een belangrijke beleidsvraag luidt: is de inzet van reguliere diensten hoger bij het DIO pilootproject
in vergelijking met de reeds bestaande inzet van reguliere diensten bij de (klassieke) diensten
beschermd wonen? Deze vraag kan moeilijk beantwoord worden omwille van het ontbreken van een
nulmeting van de inzet van reguliere diensten binnen de ondersteuningsvorm beschermd wonen. We
kunnen wel pogen een vergelijking te maken met de gegevens uit het onderzoek van Hedebouw en
Peetermans (2009). Hierbij moeten we in het achterhoofd houden dat Hedebouw en Peetermans
(2009) niet de hele populatie cliënten beschermd wonen hebben onderzocht. In dit onderzoek van het
DIO-pilootproject hebben we de DIO-populatie die gestart is in 2010 bevraagd.
Over alle domeinen heen krijgt 78 procent van de DIO-cliënten ondersteuning van een niet(para)medische dienst. Het onderzoek van Hedebouw en Peetermans (2009, p.65) heeft aan haar
onderzoeksgroep cliënten beschermd wonen gevraagd hoeveel zij gebruik maken van diensten
gezinszorg, poetshulp via dienstencheques, privé-poetshulp en een dienst poetshulp. Samen kwam dit
op een percentage van 60,5 procent. Om een vergelijking mogelijk te maken lichten we de
oppasdienst, karweidienst, PWA-cheques en DAV-C en DAV-V uit ons percentage. 53,7 procent van de
DIO-cliënten maakt gebruik van een dienst gezinszorg of poetshulp (privé, dienstencheques en dienst
poetshulp incluis). Dit verschil blijkt na toetsing statistisch insignificant te zijn (p-waarde=0,1692).
Met andere woorden: We kunnen niet besluiten dat er minder (maar zeker ook niet meer) beroep
wordt gedaan door cliënten DIO op de diensten thuiszorg en dergelijke in vergelijking met de cliënten
beschermd wonen uit de onderzoeksgroep van Hedebouw en Peetermans (2009).
Door de instroom van cliënten uit Tehuis niet werkenden in het pilootproject DIO kunnen we bovenstaande vaststelling relativeren. Deze cliënten zouden in een tehuis niet werkenden minder regulier
ondersteund worden dan in DIO.

8.10 Besluit
We kunnen concluderen dat voor de gemiddelde DIO-cliënt het gros van de ondersteuning gegeven
wordt door de DIO. Reguliere diensten en mantelzorg spelen een essentiële rol in de ondersteuning.
Iedere cliënt heeft overduidelijk een eigen ondersteuningsverhaal. Dit is in overeenstemming met de
uitdrukkelijke doelstelling binnen het pilootproject DIO om de ondersteuning af te stemmen op de
wensen en noden van de cliënt. In enkele van die individuele ondersteuningsverhalen nemen
mantelzorg en/of reguliere diensten het grootste aandeel van de ondersteuning op zich.
We stellen een substitutie vast tussen het aandeel ondersteuning gegeven door mantelzorg en
reguliere diensten. Met andere woorden: cliënten met een grote inzet van reguliere diensten hebben
minder mantelzorgers en omgekeerd.
We hebben op een aantal activiteiten waar we een sterke inzet van reguliere diensten verwachten,
nader bestudeerd hoe groot de aandelen in de ondersteuning van de DIO, mantelzorg en reguliere
diensten zijn. Bij de activiteiten therapie domineren de reguliere diensten. Bij assistentie
huishoudelijke activiteiten en ondersteuning bij lichamelijke activiteiten observeren we toch nog veel
ondersteuning van DIO. Volgens ons zijn hier nog groeimogelijkheden. Al moeten we hier voorzichtig
zijn in het trekken van conclusies. Wat is immers een groot aandeel voor reguliere diensten en wat is
klein?
Pogen we de inzet van reguliere diensten te vergelijken met vorig onderzoek dan kunnen we enkel
concluderen dat we geen evidentie hebben gevonden dat de inzet van reguliere diensten is
toegenomen.
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9 Dagbesteding / werken
De meerderheid (62,7%) van de DIO-cliënten gaat naar een dagcentrum. Van de personen die een
dagcentrum bezoeken, gaat slechts 14,3 procent er dagelijks naartoe en 73,9 procent 3 tot 5 dagen in
de week.
Tabel 74: Frequentie cliënten dagencentrum binnen DIO

Gaat de DIO-cliënt naar een dagcentrum?
Ja, naar een dagcentrum verbonden aan dezelfde
VZW waaraan de DIO is verbonden.
Ja, een dagcentrum dat verbonden is aan een andere
VZW dan die VZW waaraan de DIO is verbonden
Neen
Geen antwoord
Totaal

Frequentie

Percentage

37

55,2%

5

7,5%

24
1
67

35,8%
1,5%
100%

Frequentie

Percentage

2

4,8%

1

2,4%

2

4,8%

4

9,5%

2

4,8%

5

11,9%

2

4,8%

12

28,6%

6

14,3%

6

14,3%

Tabel 75: Frequentie aantal dagen bezoek dagcentrum

Hoeveel dagen gaat de DIO-cliënt naar een
dagcentrum?
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Geen antwoord
Totaal

1

2,4%

42

100,0%

Opvallend is de grote spreiding in het aantal dagen dat de DIO-cliënt naar een dagcentrum gaat. Dit
wijst op een persoonlijke afstemming van de dagbesteding op de wensen en noden van de cliënt.
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Naast het aantal dagen hebben we ook gevraagd hoeveel de DIO-cliënt betaalt aan het dagcentrum.
De antwoorden die we hierop kregen varieerden met enkele opvallende uitschieters naar
beneden.Tabel 76 geeft de spreiding weer van de persoonlijke bijdrages van de cliënten aan het
dagcentrum. We merken op dat de DIO-cliënten die een prijs tussen de 8,8 en 11,46 euro betalen
vaak cliënten zijn waarvoor de DIO een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met een
“extern” dagcentrum.Zo een extern dagcentrum is niet verbonden aan dezelfde VZW als de DIO. Een
extern dagcentrum krijgt een aantal personeelspunten ‘overgeheveld’ van de DIO. Vervolgens bepaalt
het dagcentrum hoeveel de cliënt moet betalen aan hen.
Tabel 76: Frequentie prijs dagcentrum

Prijs dagcentrum
0
[3,75-5]
[6,45-7,6]
[8,8-11,46]
Geen antwoord
Totaal

Frequentie

Percentage

7
14
6
9
6
42

16,7%
33,3%
14,3%
21,4%
14,2%
100,0%

De prijs van een dagcentrum dekt niet steeds hetzelfde. Uiteraard is de ondersteuning, begeleiding
en dagbesteding inbegrepen. In sommige prijzen is echter ook een maaltijd en/of vervoer naar en van
het dagcentrum inbegrepen. Tabel 77kruist dezelfde prijsintervallen met hetgeen de prijs dekt.
Opvallend: we merken geen systematische relatie op.
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Tabel 77: Kruistabel prijs en inhoud prijs

Prijs dagcentrum
0
Ondersteuning, begeleiding en dagbesteding
Ondersteuning, begeleiding, dagbesteding en vervoer naar
en van het dagcentrum
Wat is in de Ondersteuning, begeleiding, dagbesteding en
middagmaaltijd
prijs
inbegrepen? Ondersteuning, begeleiding, dagbesteding, middagmaaltijd
en vervoer naar en van het dagcentrum
Geen antwoord
Totaal

[3,75-5] [6,45-7,6]

[8,811,46]

[2027,45]

38,6

Geen
antwoord

Totaal

6

11

4

1

2

0

3

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

5

1

1

2

11

0

0

1

2

0

0

0

3

1
7

0
12

0
6

0
8

0
3

0
1

0

1
42

5

Geen enkele DIO-cliënt werkt in het reguliere arbeidscircuit. 7,5 procent van de DIO-cliënten (5/67) werkt in een beschutte werkplaats en 6 procent
van de DIO-cliënten (4/67) krijgt een vergoeding voor vrijwilligerswerk. Meer dan één vijfde van de DIO-cliënten krijgt ondersteuning onder de vorm
van begeleid werken. meer details zijn terug te vinden in Tabel 30.
Tabel 78:Frequentie van loonsituatie DIO-cliënt

Verwerft de DIO-cliënt een inkomen op basis van loonvormende arbeid?
Ja, de DIO-cliënt werkt in het reguliere arbeidscircuit
Ja, de DIO-cliënt werkt in een beschutte werkplaats
Neen, de DIO-cliënt heeft geen loonvormend werk, maar krijgt wel een vergoeding voor vrijwilligerswerk
Neen
Geen antwoord
Totaal

Frequentie

Percentage

0
5
4
57
1
67

0,0%
7,5%
6,0%
85,1%
1,5%
100,0%
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Tabel 79: Frequentie begeleid werken binnen DIO

Krijgt de DIO-cliënt ondersteuning onder de formele noemer begeleid werken?
Ja, via een door het VAPH gesubsidieerd dagcentrum verbonden aan dezelfde VZW waaraan de DIO is
verbonden
Ja, via een door het VAPH gesubsidieerd dagcentrum van een andere VZW dan die VZW waaraan de DIO is
verbonden
Ja, via de DIO zelf
Ja, via een niet door het VAPH gesubsidieerde dienst
Nee
Totaal

Frequentie

Percentage

7

10,6%

1

1,5%

5
1
52
66

7,6%
1,5%
78,8%
100,0%
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10 Conclusie en beleidsaanbevelingen
10.1 Algemene beleidsaanbevelingen
10.1.1 Zorgzwaarte gerelateerde financiering?
Eén van de betrachtingen van het perspectiefplan 2020 is een financiering op maat realiseren waarbij
rekening wordt gehouden met de reële zorgzwaarte van de persoon met een handicap. Het DIOpilootproject heeft getracht daarop in te spelen door het ZorgZwaarte-Instrument (ZZI) te gebruiken
als instrument om de hoogte van de financiering te bepalen. Het ZZI meet echter de ‘naakte’ zorgzwaarte en niet de zorgzwaarte zoals de voorziening die ‘voelt’.
De naakte zorgzwaarte is de zorgzwaarte zonder rekening te houden met ‘wie’ ondersteuning
verleent. Dus inclusief de mogelijke inzet van het natuurlijk netwerk van de persoon met een
handicap en de eventuele reguliere diensten. Wat de DIO dus ‘netto’ reëel aanbiedt is niet af te
leiden uit de inschaling met het ZZI.
In de enveloppe die de DIO voor een ingeschaalde cliënt krijgt is dus een maximum begrensd, maar
geen minimum. Wat de DIO feitelijk doet voor de cliënt wordt in theorie afgesproken in de dienstverleningsovereenkomst en is detecteerbaar in het ondersteuningsplan, maar er is in de regelgeving
geen opvolgingsmechanisme afgesproken zodat transparant wordt gemaakt in welke mate de toegekende personeelsmiddelen effectief worden ingezet voor de persoon zelf.
Dit is wellicht met opzet zo geconcipieerd om binnen een regel-luw kader ten volle het sociaal
ondernemerschap van de voorzieningen te stimuleren. Nadeel van deze benadering is natuurlijk dat
je het effect niet kan in kaart brengen.
Voor deze experimentele fase hebben we wel een tijdsregistratie opgezet waarbij het aandeel
ondersteuning van alle mogelijke ondersteuningsbronnen in beeld werd gebracht. Hierover is
gerapporteerd in hoofdstuk 8.
Een financiering op basis van naakte zorgzwaarte, zoals binnen het lopende DIO-pilootproject, heeft
als groot nadeel dat de DIO (VAPH-voorzieningen) er financieel voordeel bij hebben om cliënten met
een hoge naakte zorgzwaarte èn met een sterke inzet van natuurlijk netwerk en/of reguliere
diensten op te nemen. In dit geval moeten ze immers zelf niet alle ondersteuning geven waarop dit
maximum berekend is.
Ook hiermee heeft de wetgever willen rekening houden omdat er een bonus-systeem ontwikkeld werd
dat voorzieningen beloont die meer cliënten opnemen dan de cliënten die de enveloppe opgeleverd
hebben. De voorzieningen zijn hier echter volledig vrij in, en door de grote versnippering van het
aantal DIO’s en het soms zeer kleine aantal DIO-cliënten is dit bonus-systeem niet echt werkbaar,
noch evalueerbaar.
Samengevat : wanneer de naakte zorgzwaarte als indicator genomen wordt om zorgzwaartegerelateerde financiering toe te passen is er geen garantie dat voorzieningen die zelf heel veel ondersteuning moeten geven beter vergoed worden dan voorzieningen die minder ondersteuning moeten
geven omdat er andere instanties zijn die de zorg ‘delen’. De doelen van zorggradatie komen hier in
gevaar en het risico vergroot dat cliënten die niet over een sterk sociaal netwerk beschikken of geen
beroep kunnen doen op reguliere voorzieningen voor de DIO financieel het minst aantrekkelijk zullen
zijn om te kunnen instappen in VAPH –zorg. Dit Mattheüs effect, waarbij wie al in een voordelige
situatie zit nog meer wordt bevoordeeld duikt hier op als een reëel risico!

110 van 132

10.1.2 Moment van inschatting van de netto VAPH-ondersteuning
Een financiering op basis van de reële netto-zorgzwaarte voor de DIO zou impliceren dat de persoon
met een handicap een voortraject heeft doorlopen waarin duidelijk werd dat handicapspecifieke
ondersteuning/zorg een noodzaak is. Hierin zouden volgende stappen wenselijk zijn:
1) De afname van het ZorgZwaarte-Instrument om een zicht te krijgen op de naakte noden. 52
2) Een concrete en realistische vraagverheldering.
3) Een inventaris van wat het natuurlijk netwerk (mantelzorg) en reguliere diensten op zich
kunnen nemen
4) Het indiceren van de nog in te vullen ondersteuning door een VAPH-dienst of voorziening,
inclusief duidelijke afspraken over de frequentie en intensiteit ervan.
5) Resultaat is dan een ondersteuningsplan waarbij wordt afgesproken wie de dagdagelijkse
coördinatie en opvolging ervan op zich neemt.
De afname van het Zorgzwaarte-Instrument geeft een beeld van de totale ondersteuningsnood, de
hieraan gekoppelde personeelspunten geven de theoretisch maximale personeelsmiddelen weer die
hiervoor vanuit een VAPH-voorziening kunnen worden ingezet enkel indien niemand anders ook
ondersteuning aanbiedt!
Concreet: een realistische vraagverheldering moet er toe leiden dat de persoon met een handicap
zicht krijgt op zijn/haar ondersteuningsnoden en in welke mate het natuurlijk netwerk en reguliere
diensten hiervoor ondersteuningstaken op zich kunnen nemen.
Aanvullende ondersteuning en zorg kan dan worden geleverd door het VAPH. Op dit moment in het
voortraject kan een inschatting worden gemaakt van de nodige reële ondersteuning die moet worden
voorzien door een VAPH-voorziening. Dit netto aanbod kan maximaal zo hoog zijn als wat de naakte
score met het zorgzwaarte-instrument aan personeelspunten oplevert.
Enkel indien er geen natuurlijk netwerk is en geen reguliere diensten kunnen worden ingeschakeld
moeten alle taken worden opgenomen door een VAPH-voorziening of dienst. In het andere geval zou
inschakeling van natuurlijk netwerk en reguliere diensten moeten leiden tot minder VAPHondersteuning.
Concreet toegepast op het DIO-project zou dit betekenen dat een sterke inzet van het natuurlijke
netwerk en/of reguliere diensten het aantal zorggebonden personeelspunten voor die specifieke DIOcliënt kan verlagen. Per slot van rekening: deze zorg/ondersteuning wordt niet geboden door de DIO,
maar door de mantelzorger of reguliere dienst. Die ‘vrijgekomen’ middelen kunnen dan uiteraard
worden ingezet voor andere cliënten.
In heel dit proces van plannen en coördineren kunnen uiteraard de Diensten OndersteuningsPlan
(DOP) samen met de DIO een belangrijke rol spelen.
We merken dat het niet evident is om een goed traject te vinden waarin al deze taken aan bod
kunnen komen. Uit het PGB-experiment hebben we geleerd dat er vaak een gigantische kloof bestaat
tussen het opstellen van een ondersteuningsplan en het uiteindelijk realiseren van de ondersteuning.
Hinderpalen zijn hier het realiteitsgehalte van de planning, het al dan niet vooraf kennen van een
theoretisch budget en hetreëel beschikbaar zijn van de geplande ondersteuningsbronnen.
Ook in het PGB-experiment werd de algemene opmerking genoteerd dat wanneer de cliënt koos voor
zorg in natura het ondersteuningsplan helemaal opnieuw werd onderhandeld met de zorgaanbieder.
Analoog zien we nu dat de DIO absoluut voorstander zijn om mee te participeren aan de fase van
vraagverduidelijking en zeker bij het opstellen van het concrete ondersteuningsplan.

52

De concrete B en P-waarden kunnen nu of op het einde van het hele proces worden
gecommuniceerd, afhankelijk van de rol van het ZZI In de budgetbepaling.
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10.2 Concrete beleidsaanbevelingen voortvloeiend uit het onderzoek
10.2.1 Eenduidige interpretatie van realistische ondersteuningsplannen en dienstverleningsovereenkomsten
Ondersteuningsplannen en dienstverleningsovereenkomsten moeten aan een aantal minimale criteria
voldoen. Een ondersteuningsplan moet opgesteld zijn op basis van een vraagverduidelijking waar men
op een systematische manier de Kwaliteit van Leven domeinen bevraagt. Het ondersteuningsplan
beschrijft het geheel van ondersteuning waarop de gebruiker een beroep kan doen, met inbegrip van
de reguliere diensten, mantelzorg, zijn sociale netwerk en DIO. Dienstverleningsovereenkomsten zijn
de concrete specificering van wat de DIO voor de cliënt zal doen.
Concreet hebben we opgemerkt dat een minderheid van de opgestuurde documenten in dit onderzoek
voldeden als ondersteuningsplan of dienstverleningsovereenkomst (zie punt 4.2).
Bij de individuele dienstverleningsovereenkomsten is de verwarring nog groter. Het onderscheid
tussen het protocol van verblijf, behandeling of begeleiding en de dienstverleningsovereenkomst is
niet altijd duidelijk. Vanuit het perspectief van de concrete werking van de DIO en vanuit
administratieve vereenvoudiging lijkt het ons zinvol alle aspecten van het protocol van verblijf,
behandeling of begeleiding te integreren in de individuele dienstverleningsovereenkomsten.
Verschillende DIO kunnen gebaat zijn met een document of webapplicatie die hen een structuur aanreikt voor het opstellen van een ondersteuningsplan en een dienstverleningsovereenkomst.
Als structuur voor het ondersteuningsplan kan geopteerd worden voor:
1. een beschrijving van de huidige mogelijkheden en beperkingen van de DIO-cliënt,
2. een beknopte neerslag van de subjectieve vraagverduidelijking aan de hand van alle kwaliteit
van leven domeinen (zie punt 4.1.1) en
3. een concreet overzicht van de ondersteuning aan de hand van een schematisch overzicht van
ondersteuningsvormen, ondersteuningsbronnen en gradatie over alle ondersteuningsdomeinen
heen (zie punt 4.1.1).
Hoe de DIO de mogelijkheden en beperkingen van de DIO-cliënt beschrijft, welke instrumenten de
DIO daarvoor gebruikt, welke methode van vraagverduidelijking de DIO gebruikt, kan de DIO en/of de
instanties die deze taak opnemen zelf bepalen.
Het opstellen van een ondersteuningsplan is immers geen doel op zich, maar een middel om te
kunnen evolueren naar een ondersteuningsmodel waar kwaliteit van leven centraal staat in plaats van
kwaliteit van zorg.
Het opstellen van (wellicht verschillende) individuele dienstverleningsovereenkomsten is eveneens
geen doel op zich maar kadert in een evolutie van aanbodgestuurde zorg naar vraaggestuurde
zorg/ondersteuning waarbinnen de persoon met een handicap door middel van een overeenkomst
daadwerkelijke inspraak krijgt in de te krijgen ondersteuning, en dat bij elke instantie waartoe
hij/zij zich wendt.
10.2.2 Samenwerking met OCMW en huisvestingsmaatschappijen
DIO is een ondersteuningsvorm waar wonen en werken/dagbesteding gescheiden verloopt. Er is noch
sprake van een dagprijs, noch van een gewaarborgd inkomen.
De kostprijs van wonen kent een enorme spreiding over de onderzoeksgroep heen. Sociale huisvesting
heeft gemiddeld de laagste kostprijs. Rekening houdend met de kostprijs en de evolutie naar
vermaatschappelijking van de zorg is het belangrijk dat zoveel mogelijk huisvestingsmaatschappijen
personen met een handicap erkennen als doelgroep. Deze erkenning tot doelgroep heeft als gevolg
dat zij prioritair recht krijgen op een sociale woning.
Indien de kostprijs van wonen te groot is en het inkomen onvoldoende is, heeft het OCMW een
inkomensaanvullende taak. De interpretatie van deze taak is afhankelijk van gemeente tot gemeente.
Gerichte sensibilisering zal hier noodzakelijk zijn om iedereen hiervoor gelijke kansen te geven.
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10.2.3 Verplichte domiciliëring op plaats van woonondersteuning
Domiciliëring op de plaats van woonondersteuning verzekert de DIO-cliënt van een lagere tarifering
voor gas en elektriciteit en het vermijdt problemen op vlak van (1) het huren van een sociale woning
en (2) problemen met FOD sociale zaken m.b.t. de bepaling van de categorie voor de
inkomensvervangende tegemoetkoming.
Deze voordelen wegen op tegen de mogelijke nadelen, zoals het wegvallen van het fiscale voordeel
en het sociaal tarief voor gas en elektriciteit, die mantelzorgers kunnen ervaren als gevolg van een
verplichte domiciliëring op de plaats van woonondersteuning.
Een verplichte domiciliëring op de plaats van woonondersteuning is zinvol, maar vraag is of er geen
uitzonderingen mogen gemaakt worden wanneer dit uiteindelijk positiever zou zijn voor de persoon
met een handicap zelf. We denken hierbij dan vooral aan de pro’s en contra’s van het behouden van
een goede relatie met de mantelzorgers van de cliënt. Bemiddeling hierover waarbij het belang van
de persoon met een handicap centraal staat is hier aangewezen.
10.2.4 Schaalvergroting
De meest cruciale beleidsaanbeveling die getrokken kan worden uit dit onderzoek is een pleidooi voor
schaalvergroting van de DIO en wel om volgende redenen:
1) De voordelen van een erkenningssysteem in de vorm van personeelspunten worden
gemaximaliseerd. De flexibiliteit op vlak van zorggebonden personeelspunten en de
aanwerving van personeel kan maximaal spelen in een grote groep DIO-cliënten.
2) De nadelen van een erkenningssysteem in de vorm van personeelspunten worden
geminimaliseerd. Problemen op vlak van capaciteitsbeheer en zorgregie zijn minder prangend
binnen een grote DIO in vergelijking met een kleine DIO. De kans dat een overbezetting goed
kan worden opgevangen door de hele DIO-werking en de structurele inschakeling binnen de
DIO-werking van reguliere diensten is groter binnen grotere DIO. Doordat een overbezetting
minder problematisch wordt (en bovendien beloond kan worden met een verhoging van de
organisatiegebonden middelen!) is er weinig reden voor onderbezetting. Bij uit en instroom
nemen DIO beter teveel dan te weinig cliënten (met hun rugzak personeelspunten) op.
3) Een kleine onderbezetting bij grote diensten is vanuit macroperspectief ook minder erg.
Indien een DIO erkend voor 100 zorggebonden personeelspunten voor 10 zorggebonden
personeelspunten te weinig cliënten heeft opgenomen, heeft deze DIO een bezetting van 90
procent. Indien een DIO erkend voor 1000 zorggebonden personeelspunten voor 10
zorggebonden personeelspunten te weinig cliënten heeft opgenomen, heeft deze DIO een
bezetting van 99 procent.
10.2.5 Inclusievedagbesteding
Centraal binnen de DIO is een inclusieve dagbesteding. Niemand van de DIO-cliënten werkt in de
reguliere sector en slechts één vijfde krijgt ondersteuning onder de vorm van begeleid werken.
Positief is de duidelijke spreiding in het aantal dagdelen dat de cliënt naar een dagcentrum gaat. Er
wordt duidelijk rekening gehouden met het individuele profiel van de cliënt.
Voor een ondersteuningsvorm waar inclusie centraal staat, kan er zeker nog vooruitgang geboekt
worden. Cliënten aanzetten tot vrijwilligers werk, beschut werk, regulier werk, dagbesteding binnen
de samenleving is essentieel. Het is dan ook belangrijk dat binnen het wetgevend kader de inclusieve
invulling van de dagbesteding centraal blijft staan.
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Bijlage 1: Onderzoeksdesign
Zorgvraag en feitelijke ondersteuning van de persoon met een handicap
1. Exploratie van persoonlijke zorgvraag met als eindpunt het ondersteuningsplan en de
individuele ondersteuningsovereenkomst
a. Wie doet de zorgvraagverduidelijking?
b. Kan dit geobjectiveerd worden met (model) documenten?
c. Hoe wordt de meerwaarde van de vraagverduidelijking op de verschillende domeinen
ervaren? Door wie? (cliënt en voorziening)
d. Is de dienstverleningsovereenkomst met de VAPH voorziening de neerslag van de
afspraken die werden gemaakt bij het opstellen van een algemeen ondersteuningsplan voor de gebruiker waarin ieders ondersteuning wordt beschreven ?
e. Is de dienstverleningsovereenkomst een correcte afspiegeling van de ondersteuning
die daadwerkelijk wordt geboden ?
f. Is het huidige ondersteuningsplan een antwoord op alle ondersteuningsvragen van de
gebruiker? Op welke niet?
g. Voor wat betreft de dienstverleningsovereenkomst : staan hierin afspraken i.v.m. :
i.
Welke de inzet is van de DIO
ii.
Welke de inzet is van de mantelzorg
iii.
Welke de inzet is van de reguliere welzijnsdiensten
iv.
financiële aspecten inzake huisvesting, ondersteuning overdag, voeding,
andere leefkosten en mobiliteit?
Onderzoeksvraag 1 wordt behandeld in hoofdstuk 4.
2. De domiciliëringsvoorwaarde op de plaats van woonondersteuning
a. Welke beschermingstatuten zijn er binnen deze doelgroep? (Verlengd minderjarig,
onbekwaam verklaring)
b. Welke klachten zijn er?
c. Hoeveel weigeringen zijn er om domicilie niet te wijzigen?
d. Hoeveel gebruikers wijzigen domicilie wel?
e. Pro’s en contra’s van verplichting voor domiciliëring en de tegenspraak hierbij met
het burgerlijk wetboek.
Onderzoeksvraag 2 wordt behandeld in hoofdstuk 6.
3. Registratie van de geleverde ondersteuning
a. Registratie van uren ondersteuning door mantelzorgers, reguliere diensten en door de
DIO.
Onderzoeksvraag 3 wordt behandeld in hoofdstuk 8.
Vermaatschappelijking van de zorg
4. Koppeling dienstverlening en huisvesting
a. Voorziet de DIO zelf woonmogelijkheden?
b. eigendom/ sociale woning/ privé/ via verhuurkantoor/ serviceflat/ andere
c. Hoeveel bedraagt de huurprijs (incl. verwarming, gas, elektriciteit, water en kosten
voor de gemeenschappelijke ruimtes)?
d. Woonformule: individuele woning/ groepswoning (aantal)/ gegroepeerde studio's/
andere
e. Wordt er gebruik gemaakt van een huursubsidie?
Onderzoeksvraag 4 wordt behandeld in hoofdstuk 5
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5. Samenwerking met reguliere diensten
a. Registratie van uren ondersteuning
b. Checklist van de diensten die ondersteuning bieden
c. Knelpunten bij organisatie reguliere diensten (Bij 2 e registratie van de ondersteuning)
Onderzoeksvraag 5 wordt behandeld in hoofdstuk 8.
6. veranderende rol van familie en/of natuurlijk netwerk.
a. Woont de gebruiker met of zonder partner?
b. Is er kinderlast?
c. Registratie van uren ondersteuning
Onderzoeksvraag 6a wordt behandeld in hoofdstuk 5, onderzoeksvraag 6c wordt behandeld in
hoofdstuk 8.
Ervaring van de voorzieningen
7. Het vervangen van werken met plaatsen door werken met zorggebondenpersoneelspunten
a. Vormt de omzetting van plaatsen naar punten een probleem
b. Welke mogelijkheden biedt dit systeem?
c. Wat zijn de voordelen?
d. Wat zijn de nadelen?
e. Welke problemen duiken i.k.v. zorgregie op?
f. Wat zijn de voordelen/ nadelen om te werken met personeelspunten?
g. Duiken er moeilijkheden op bij de overgang? Omzetting naar punten , vergelijking
met de zorgzwaarte cliënten?
Onderzoeksvraag 7 wordt behandeld in hoofdstuk 7.
8. Toekenning van de punten die toegekend worden volgens de zorgzwaarte
a. Hoeveel personeelspunten werden er bekomen ?
b. Hoe verhoudt het gegenereerde personeel zich tot andere erkenningsvormen ?
Onderzoeksvraag 8a en 8b worden zo ver als mogelijk behandeld in hoofdstuk 7.
9. De inzet van de zorggebonden personeelspunten; personeelswaardering en kwalificatie
a. Welk personeel (barema's, functies) werden aangeworven?
b. Hoe verhoudt het aantal beschikbare personeelspunten bij beschermd en
geïntegreerd wonen zich tot de personeelspunten volgens zorgzwaarte ?
10. Subsidiëring van de organisatiegebonden middelen
a. Waaraan besteed men de organisatiegebonden middelen?
b. Gebeurt de besteding via personeelspunten of via geld?
c. Heeft men recht op de inclusiebonus?
d. Hoe wordt deze ingezet? (indien relevant)
Onderzoeksvraag 10a en 10b worden voor zover mogelijk behandeld in hoofdstuk 7
Onderzoeksvraag 10c kan slechts behandeld worden na het ontvangen van de afrekeningsdossiers.
11. Koppeling B-,P- en N-waarden met de toegekende personeelspunten
a. Vergelijking gesimuleerde personeelspunten met het bestaand personeelskader
b. Analyse van de uitdagingen en mogelijke problemen die aangegeven worden door
ervaringsdeskundigen
Onderzoeksvraag 11b wordt behandeld in hoofdstuk 7. Onderzoeksvraag 11a wordt behandeld in een
andere publicatie.
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Bijlage 2: Overzicht toekenning puntenwaardes aan B-,P- en N-waarden

Overzicht toekenning puntenwaardes aan B,P en N waarden en resultaten macro-simulatie
Benoeming
parameters

W
o
n
e
n

D
a
g
b
e
s
t
e
d
i
n
g

uur per cl
per dag uit
ZG-onderz.

Omrekening in punten obv ZG met weging

puntenwaarde DIO
(kabinet)

groeipercentage
DIO *

ZG

DIO

N1
N2
N3
N4

N0
N1
N2
N3
N4

0,13
0,18
0,27
0,53

0,91
1,26
1,89
3,71

0,03
0,04
0,06
0,13

71,00
65,00
66,55
66,55

2,20
2,79
4,28
8,41

0
2,2006
2,7895
4,284
8,4094

0%
0%
0%
0%

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

0,02
0,04
0,2
0,4
0,6
0,89
1,6

0,14
0,28
1,4
2,8
4,2
6,23
11,2

0,00
0,01
0,05
0,10
0,14
0,21
0,38

71,00
71,00
71,00
67,18
67,18
67,18
67,18

0,34
0,68
3,39
6,41
9,61
14,26
25,63

0
0,3386
0,6771
3,3856
6,4068
12,0128
14,2552
25,6272

0%
0%
0%
0%
25%
0%
0%

B1
B2
B3
B4
B5
B6

B1
B2
B3
B4
B5
B6

0,40
0,56
0,71
0,85
1,1
1,8

2,8
3,89
4,97
5,95
7,70
12,60

0,10
0,13
0,17
0,20
0,26
0,43

71,29
71,29
68,84
64,83
65,49
65,49

6,80
9,44
11,65
13,14
17,18
28,11

6,7983
9,5176
11,6522
13,1377
18,7369
28,1054

0%
0%
0%
0%
9%
0%

ABdb1
ABdb2
ABdb3
ABdb4
ABdb5

werden
niet gekoppeld
aan P en
B in DIO

0,20
0,40
0,70
0,89
1,60

0,48
0,96
1,68
2,13
3,84

0,02
0,03
0,06
0,07
0,13

71,00
65,63
67,18
67,18
67,18

1,16
2,15
3,84
4,88
8,79

versnipperd en
aangevuld over P, B
zowel bij wonen als
db ?????

Pdb1
Pdb2
Pdb3

P0/P1
P2/P3
P4/P5/P6
P7

0,27
0,4
0,8

1,24
1,84
3,68

0,04
0,06
0,13

71,00
67,18
67,18

3,00
4,21
8,42

0
3,0035
4,2102
10,5255

Bdb0
Bdb1
Bdb2
Bdb3
Bdb4

B1
B2
B3
B4
B5
B6

0,3
0,5
0,85
1,25
1,85

1,38
2,3
3,91
5,75
8,51

0,0470
0,0783
0,1332
0,1958
0,2899

71,190
71,190
66,195
65,583
65,583

3,3461
5,5769
8,8155
12,8440
19,0091

0
4,5069
7,7228
13,2087
19,2728
27,7947

uren/week

Fteq

punten
per Fteq

puntenwaarde

[ Black Box]

0%
0%
25%
34,69%
38,48%
49,84%
50,05%
46,22%

*= verhoging toegekend binnen een 'open stelsel' dus niet principe van 'communicerende vaten' zoals bij Zorggradatie-onderzoek
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Kolom 1: ZG
Het zorggradatieonderzoek werkte met modules bestaande uit P-, B- en N-waarden voor wonen en
dagbesteding. De B- en P-waarden verbonden aan de dagbesteding worden afgekort als Bdb en Pbd.
Bepaalde modules konden worden verzwaard met aanvullende dagbestedingswaarden, afgekort als
ADBdb.
Kolom 2: DIO
De B-, P- en N-waarden zoals gebruikt in het DIO-project zijn telkens gelinkt aan een P, B, N, Pdb en
Bdb-waarde uit het ZG-onderzoek.DeAbdb-waarden werden niet gekoppeld aan P en B in DIO.
Kolom 3: uur per cl per dag uit ZG-onderz.
Het ZG-onderzoek heeft aan iedere B, P, N, Bdb, Pdb en Abdb-waarde een hoeveelheid uren zorg
verbonden die een cliënt op één dag nodig heeft.Hiervoor is rekening gehouden met de mate van
aanwezigheid binnen de VAPH-voorzieningen.
Kolom 4: .uur per cl per dag uit PGB-exp.
Binnen het PGB-experiment is gebruik gemaakt van de resultaten uit het ZG-onderzoek, maar zonder
rekening te houden met de aanwezigheidsfactor.
Kolom 5: uren/week
De uren per dag worden nu uitgedrukt per week. Voor de uren verbonden aan wonen betekent dit een
vermenigvuldiging met vijf. Voor de uren verbonden aan de Pdb en Bdb-waarden betekent dit een
vermenigvuldiging met 4,6.Voor de uren verbonden aan de Abdb-waarden een vermenigvuldiging met
2,4.
Kolom 6: Fteq
De full time equivalenten worden berekend door de uren per week te delen door 29,36
Kolom 7: punten per Fteq
Het ZG-onderzoek heeft aan iedere B, P,N, Bdb, Pdb en Abdb personeelspunten per volledige eenheid
Fteq verbonden.
Kolom 8: puntenwaarden
De puntenwaarden is de vermenigvuldiging van Fteq (kolom 6) met punten per Fteq (kolom 7)
Kolom 9: puntenwaarden DIO (kabinet)
De puntenwaarden gebruikt in DIO zijn verschillend van de puntenwaarden bepaald op basis van het
ZG-onderzoek.De reden van verandering is ongekend (blackbox)
Kolom 10: groeipercentage DIO
Het groeipercentage tussen de puntenwaarden afgeleid uit het ZG-onderzoek en de puntenwaarden
gebruikt in het DIO-pilootproject.
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Bijlage 3 Boxplotten
Een boxplotgeeft een andere visuele voorstelling als een histogram (zie punt 3.4) en laat ons onder
andere toe visueel te bepalen of er uitschieters aanwezig zijn. De box wordt begrensd door het eerste
kwartiel53 en het derde kwartiel54. De dikke streep binnen de box stelt de mediaan voor. Het midden
van de box (wat niet is weergegeven door middel van een teken) is het gemiddelde. De uiterste
strepen zijn de kleinste en grootste waarneming zonder rekening te houden met uitschieters. Zwakke
uitschieters worden aangeduid met een bolletje. Een zwakke uitschieter is een waarde die tussen de
1,5*IKA en 3*IKA onder het eerste kwartiel of tussen de 1,5*IKA en 3*IKA boven het derde kwartiel
ligt. IKA is de interkwartielafstand. Deze interkwartielafstand is de afstand tussen het eerste en
derde kwartiel. Visueel wordt dit weergegeven door de hoogte van de box. Sterke uitschieters
worden aangeduid met een sterretje. Een sterke uitschieter is een waarde die meer dan 3*IKA onder
het eerste kwartiel ligt of meer dan 3*IKA boven het derde kwartiel ligt. In de boxplot van B en in de
boxplot van P observeren we geen zwakke of sterke uitschieters. Een Permanentie-waarde 7 of een
Begeleidings-waarde 6 zijn binnen deze onderzoeksgroep geen uitschieters. In de boxplot van N
observeren we dat een nachtpermanentiewaarde gelijk aan 4 een zwakke uitschieter is.
Figuur 24: Boxplot van de B-waarde

53
54

Getalswaarde die de laagste 25 procent van de getalswaarden onderscheidt van de hogere waarden
Getalswaarde die de hoogste 25 procent van de getalswaarden onderscheidt van de lagere waarden
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Figuur 25: Boxplot van de P-waarde

Figuur 26: Boxplot van de N-waarde
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Bijlage 4: Histogrammen en boxplotten van de huurprijs, vaste kosten en totale kosten
Huurprijs
Figuur 27: Histogram van de huurprijs

Figuur 28: Boxplot van de huurprijs
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Vaste kosten
Figuur 29: Histogram van de vaste kosten

Figuur 30: Boxplot van de vaste kosten
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Totale kosten
Figuur 31: Histogram van de totale kosten

Figuur 32: Boxplot van de totale kosten
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Bijlage 5: De kurtosis en de skewness
De kurtosis meet de piekvormigheid van de verdeling van de data. De normaalverdeling heeft een
kurtosis rond de nul. Een negatieve kurtosis wijst op een verdeling met ‘pieken’ in de data.
Een (extreem) hoge positieve kurtosis wijst op een verdeling met heel wat waarden in de staarten
van de verdeling in plaats van rond het gemiddelde (wat bij een normaal verdeling omgekeerd is).
Vanaf 3 mogen we een kurtosis als hoog beschouwen.
De skewness meet de scheefheid van de verdeling van de data. Een symmetrische verdeling (zoals de
normalverdeling = gauss-curve) heeft een skewness gelijk aan nul. Een skewness groter dan nul wijst
op een verdeling met een staart naar rechts. Dit wil zeggen dat het grootste deel van de massa zich
links van het gemiddelde bevindt. Een skewness kleiner dan nul wijst op een verdeling met een staart
naar links. Dit wil zeggen dat het grootste deel van de massa zich rechts van het gemiddelde bevindt.
Passen we dit even toe op een Tabel 53uit ons onderzoek:
De verdeling van de relatieve ondersteuningstijden van de DIO benadert de normaal verdeling.
Kurtosis en skewness benaderen de nul en de mediaan en het gemiddelde liggen in elkaars buurt.
De verdeling van de relatieve ondersteuningstijden van de mantelzorg kent al wat meer pieken (de
kurtosis is licht negatief). De skewness wijst op een verdeling met een kleine staart naar rechts. Dit
wordt bevestigd door het gemiddelde dat groter is dan de mediaan.
De verdeling van de relatieve ondersteuningstijden van de medische en paramedische reguliere
diensten heeft een groot aantal waarden in de staarten van de verdeling in plaats van rond het
gemiddelde. De skewness vervolledigt dit plaatje en wijst op een vrij grote staart naar rechts.
De verdeling van de relatieve ondersteuningstijden van de reguliere diensten huishoudhulp en
mobiliteit kent een platte verdeling en een staart naar rechts (kurtosis en skewness zijn positief).
De verdeling van de relatieve ondersteuningstijden van de andere reguliere diensten heeft een groot
aantal waarden in de staarten van de verdeling in plaats van rond het gemiddelde. Bovendien kent
deze verdeling een zeer grote staart naar rechts. Dit wordt bevestigd door de het grote verschil
tussen het gemiddelde en de mediaan.
Tabel 80: Percentage cliënten dat van een instantie ondersteuning krijgt (eerste rij) en centrum
en spreidingmaten van de hoeveelheid ondersteuning van de DIO, mantelzorg en reguliere
diensten in verhouding tot de totale ondersteuning

DIO

Aantal cliënten (%)
Gemiddelde
Mediaan
Minimum
Maximum
Standaardafwijking
Skewness
Kurtosis

100%
64%
65%
20%
98%
0,18
-0,52
0,04

Medische en
Reguliere
Andere
Totaal
paramedische
diensten
Mantelzorg
reguliere reguliere
reguliere
huishoudhulp
diensten diensten
diensten
en mobiliteit
90%
18%
13%
0%
63%
0,18
0,82
-0,34

57%
3%
1%
0%
27%
0,05
2,54
8,27

78%
9%
7%
0%
39%
0,10
1,35
1,17

55%
6%
0%
0%
71%
0,12
3,58
16,15

94%
18%
15%
0%
79%
0,17
1,53
2,98
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Bijlage 6: Ondersteuning van de DIO, mantelzorg en reguliere diensten in absolute cijfers
DIO
Tabel 81: Frequentietabel van de totale ondersteuning van de DIO

Frequentie
[04:00-12:00[
[12:00-20:00[
[20:00-28:00[
[28:00-36:00[
[36:00-42:00[
[42:00-50:00[
[50:00-58:00[
[58:00-66:00[
[66:00-72:00[
[72:00-100:00[
171:45
332:50
Totaal

7%
16%
10%
18%
13%
12%
6%
4%
4%
4%
1%
1%
100%

Mantelzorg
Tabel 82:Frequentietabel van de totale ondersteuning van de mantelzorger

Frequentie
00:00
]00:00-04:00[
[04:00-08:00[
[08:00-12:00[
[12:00-16:00[
[16:00-20:00[
[20:00-24:00[
[24:00-28:00[
[28:00-32:00[
[32:00-36:00[
[36:00-40:00[
47:30
54:30
67:40
Totaal

25%
13%
13%
18%
9%
4%
1%
0%
6%
1%
3%
1%
1%
1%
100%
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Medische en paramedische reguliere diensten
Tabel 83: Frequentietabel van de totale ondersteuning van de medische en paramedische
reguliere diensten

Frequentie
00:00
]00:00-01:00[
[01:00-02:00[
[02:00-03:00[
[03:00-04:00[
[04:00-05:00[
[05:00-06:00[
[06:00-07:00[
[07:00-08:00[
08:00
Totaal

43%
16%
13%
4%
6%
3%
4%
3%
4%
1%
100%

Reguliere diensten huishoudhulp
Tabel 84: Frequentietabel van de totale ondersteuning van de reguliere diensten huishoudhulp

Frequentie
00:00
]00:00-01:00[
[01:00-02:00[
[02:00-03:00[
[03:00-04:00[
[04:00-05:00[
[05:00-06:00[
[06:00-07:00[
[07:00-08:00[
[08:00-09:00[
[09:00-10:00[
[10:00-12:00[
[12:00-14:00[
[14:00-16:00[
[16:00-18:00[
22:00
24:00
Totaal

22%
1%
6%
15%
10%
18%
0%
3%
3%
6%
0%
4%
3%
1%
1%
3%
1%
100%
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Andere reguliere diensten
Tabel 85: Frequentietabel van de andere reguliere diensten

Frequentie
00:00
]00:00-01:00[
[01:00-02:00[
[02:00-03:00[
[03:00-04:00[
[04:00-05:00[
[05:00-06:00[
[06:00-07:00[
[07:00-08:00[
[08:00-09:00[
[09:00-10:00[
[10:00-12:00[
16:30
19:30
20:00
38:45
Totaal

45%
12%
6%
3%
7%
0%
3%
7%
1%
4%
0%
3%
3%
1%
1%
1%
100%
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