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CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 
 

(versie november 2013) 

 

De Valier wil een kwaliteitsvolle dienstverlening uitbouwen. Hiertoe zijn er goede 

afspraken nodig tussen de gebruikers, hun vertegenwoordigers en de voorziening. Deze 

afspraken, informatie over de werking en andere algemene informatie worden 

beschreven in dit Charter collectieve rechten en plichten (verder kortweg Charter 

genoemd) en zijn van toepassing voor elke gebruiker. 

 

Het CHARTER bevat een aantal gegevens over De Valier, zoals de aard van onze 

erkenning, de beschrijving van onze doelgroep & ons aanbod, onze missie & 

doelstellingen, welke de inspraakmogelijkheden zijn, onze klachtenregeling, onze 

regeling inzake de verzekering, hoe een begeleiding kan beëindigd worden, enz. 

 
 

1 DE VALIER VZW ALGEMEEN 

1.1 De vestigingen 

 
VALIER 1 

Oude Muilenstraat 10a 

1770 Liedekerke 

 

VALIER 2 

Verlorenkoststraat 103 

1770 Liedekerke 

 

VALIER 3 

Verlorenkoststraat 107 

1770 Liedekerke 

 

 

 

 

VALIER 4 

Verlorenkoststraat 105 

1770 Liedekerke  

 

DAGCENTRUM EYGEN 

Kleemputtenstraat 60 

1770 Liedekerke 

 

HUIS EYGEN 

Schapenstraat 2 

1770 Liedekerke 

 

Maatschappelijke zetel:  Verlorenkoststraat 103 – 1770 Liedekerke 
 

1.2 Erkenning 

 
De Valier is oorspronkelijk een initiatief van vzw Gehandicaptenzorg Pajottenland, sedert 

24/12/2008 is vzw De Valier autonoom. 

 

In 1977 werd het eerste huis, Valier 1, geopend. 

 

De Valier is sinds 1 juli 2012 voor onbepaalde duur erkend: 

 

- Als dagcentrum: voor het opnemen van 14 volwassenen met een handicap 

- Als tehuis voor niet-werkenden: voor het opnemen van 76 volwassenen met een 

handicap waaronder 

 60 personen met een matig tot ernstig zwaar verstandelijke handicap, met 

eventueel bijkomende motorische stoornissen en 

 16 personen met een niet-aangeboren hersenletsel 

 

Van de 76 volwassenen kunnen er maximaal 61 opgenomen worden in het 

stelsel van nursingtehuis. 
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1.3 De doelgroep 

 
De Valier is een dienstverleningscentrum: 

 

 Voor volwassenen met een aangeboren matig tot ernstig diep mentale handicap in 

combinatie met een motorische handicap, epilepsie, een ander syndroom, autisme 

of autistiform gedrag. 

 

 Voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel, ten gevolge van een 

extern trauma (ongeval) of een intern trauma (CVA, infarct, hartstilstand,..). 

Het hersenletsel is van die aard en graad dat enige activiteit individueel en in 

groep nog mogelijk is. 

 

 

1.4   Ondersteuningsaanbod 
 
Binnen De Valier maken we een strikt onderscheid bij de ondersteuning tussen AH 

(aangeboren handicap) en NAH (niet-aangeboren hersenletsel). 

 

We voorzien: 

 

 Voor volwassenen met een aangeboren handicap dag- en nachtopvang in een 

residentiële setting. Er zijn vier tehuizen niet-werkenden. 

De leefgroepen van Valier 1 t.e.m. Valier 4 bestaan telkens uit 10 bewoners. 

 

 Voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel een dagcentrum en één 

tehuis niet-werkenden. 

Het dagcentrum telt gemiddeld 20 bezoekers. 

De 2 leefgroepen in Huis Eygen bestaan telkens uit 8 bewoners. 

 

De dagbesteding binnen De Valier is steeds op maat van de gebruiker. Binnen de 

dagbesteding kan er wel overkoepelend samengewerkt worden tussen AH en NAH. 
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2 MISSIE, VISIE, WAARDEN, DOELSTELLINGEN EN STRATEGIE  

 VAN DE VOORZIENING 

 
De Valier VZW wil vanuit een christelijke humanistische inspiratie een kwaliteitsvol 

geïntegreerde totaalzorg bieden aan volwassenen met een handicap en een antwoord 

geven op hun zorgvragen ongeacht hun levensovertuiging. 

 

Kenmerkend voor De Valier is: 

 Decentralisatie: We maken gebruik van kleinschalige woonvormen waarbij elk 

huis als een thuis probeert te zijn voor haar bewoners. 

 

 Multidisciplinaire zorg: We werken met diverse medewerkers zoals woon– en 

activiteitenbegeleiders, coördinatoren-groepschef, dokters, logopedisten, 

kinesitherapeuten, verpleegkundigen, sociaal assistenten, een psycholoog en een 

orthoagoog. 

 

 Communicatie: We werken in overleg met de gebruikers en hun rechtstreeks 

betrokkenen. 

 

 Ondersteuning op maat: We zoeken creatief naar een persoonsgerichte onder-

steuning met respect voor iemands mogelijkheden en grenzen. 

 

 Differentiatie: We kiezen bewust om de werking voor de personen met een niet-

aangeboren hersenletsel te scheiden van de werking voor diegenen met een 

aangeboren handicap. Binnen de dagbesteding kan er wel overkoepelend 

samengewerkt worden tussen AH en NAH. 
 

 

Graag verwijzen we voor de volledige teksten naar ons kwaliteitshandboek en naar 

volgende documenten die teruggevonden kunnen worden in BIJLAGE 1 & 2: 

 

 De visie en waarden van ‘De Valier’ 

 Referentiekader integriteit in ‘De Valier’ 
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3 DE BIJZONDERE OPNAMEVOORWAARDEN 

 

 
Een kandidaat- gebruiker wordt slechts opgenomen door De Valier: 

 

 Mits voorlegging van de positieve beslissing (VAPH-erkenning) betreffende de 

overeenkomstige zorgvraag, goedgekeurd door het Vlaams Agentschap en haar 

Provinciale EvaluatieCommissie (PEC). 

Bij uitzondering kan een aanvraag spoedprocedure bij het Vlaams Agentschap 

volstaan voor opname. 

 

 Registratie op de webapplicatie van de Centrale Registratie Zorgvragen (CRZ) 

 

 De opnameregio is geen bindend element voor een eventuele opname. Enkel voor 

het dagcentrum Eygen is de regio wel afgebakend. 

 

 

 

Deze kandidaat-gebruikers worden niet opgenomen door De Valier: 

 

 Minderjarigen 

 

 Personen tussen 18 en 21 jaar; voor hen geldt een overgangsregeling. 

 

 Volwassen personen: 

 

- met een te grote zorgafhankelijk- en zorgbehoevendheid; bij wie de medische 

zorg niet door begeleidend personeel kan toegediend/ gedragen worden of voor 

wie permanente beademing nodig is. 

 

- met ernstige psychiatrische en/of gedragsproblemen. 

 

- met een zeer ernstige visuele of auditieve handicap. 

 

- met een besmettelijke ziekte die een gevaar betekent voor de andere 

bewoners/bezoekers en het personeel. 

 

 

Specifiek voor volwassenen met een NAH: 

 

- Volwassen personen met een degeneratieve aandoening zoals bijvoorbeeld: het 

syndroom van Korsakov, Multiple Sclerose (MS), de ziekte van Huntington… 
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4 VERBLIJF 
 

4.1  Huisvesting 

 
 De bewoner kan de kamer van eigen meubilair voorzien. Dit moet steeds in 

overleg gebeuren met de begeleiding zodat de zorgtaak niet gehinderd wordt. 

De kosten hiervan worden gedragen door de gebruiker en/of zijn/haar 

vertegenwoordiger. 

 

 De Valier kan indien nodig basismeubilering in de slaapkamer voorzien. Deze 

bestaat uit een bed (ook hoog-laag bed mogelijk), een standaard matras 

(brandvrij), een hoofdkussen, een kleerkast, een tafel en een stoel. 

 

 Aan de vensters worden overgordijnen gehangen. De keuze hiervan wordt 

bepaald door De Valier. 

 

 Uit hoofde van absolute veiligheid is het verboden binnen de gebouwen van De 

Valier te roken. Er zijn een aantal vaste plaatsen aangeduid buiten de gebouwen 

waar men kan roken. 

 

 Bij gebruik van elektrische toestellen in de kamer dienen deze in 

overeenstemming te zijn met de normen van de brandveiligheid. 

 

4.2 Medische zorg 

 
- Tehuis niet-werkenden: 

 De Valier staat in voor de normale medische verzorging van de bewoner. 

De huisarts van De Valier doet de medische begeleiding van elke bewoner en kan 

overleg plegen met de specialist-geneesheren die de betrokken bewoner 

behandelen of behandeld hebben. 

Artsen van diverse disciplines kunnen extern geraadpleegd worden voor advies en 

behandeling. Indien personeel van De Valier instaat voor vervoer (en begeleiding) 

naar deze specialisten zal de kost hiervan worden aangerekend. 

Bij ernstige ziekte wordt de vertegenwoordiger op de hoogte gebracht. Hij kan de 

geneesheer, aangeduid door De Valier, te allen tijde raadplegen. 

 

 Indien gespecialiseerde behandeling en/of opname in het ziekenhuis van een 

bewoner gewenst of noodzakelijk is, gebeurt de keuze van geneesheer-specialist 

en/of keuze van ziekenhuis in overleg met alle medebetrokkenen (de arts(en), de 

directie, de bewoner en/of zijn/haar vertegenwoordiger). De Valier geeft er de 

voorkeur aan om met het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis (OLV) in Aalst samen te 

werken. De kosten van opname worden gedragen door de bewoner. 

 

 De directeur oordeelt in overleg met de arts en de verpleegkundige van De Valier, 

of de vooropgestelde behandeling binnen De Valier mogelijk is. 

Dit geldt voor alle behandelingen: dieetvoeding, verpleegkundige zorgen, 

paramedische behandelingen… 

 

 De geneesheren, aangeduid door De Valier, kunnen de bewoners bij urgentie, 

zonder voorafgaand overleg met de vertegenwoordiger, laten opnemen in een 

ziekenhuis.  De vertegenwoordiger wordt hiervan zo spoedig mogelijk verwittigd. 

Is de vertegenwoordiger het niet eens met de ziekenhuiskeuze, dan moet hij ook 

instaan voor eventuele overplaatsing. De kosten hiervan vallen dan ten laste van 

de bewoner. 
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- Dagcentrum: 

 De bezoekers van het Dagcentrum Eygen staan zelf (of hun netwerk staat) in voor 

hun medische opvolging. 

 

Bij de start van de begeleiding in het dagcentrum krijgt de bezoeker een blanco 

medicatieschema mee. Dit schema dient ingevuld en ondertekend te worden 

door de huisarts van de bezoeker en nadien terugbezorgd aan de begeleiding/ de 

verpleegkundige van De Valier. 

Wanneer medicatie wijzigt, vragen wij om deze veranderingen onmiddellijk door 

te geven, opnieuw door het correcte medicatieschema te laten invullen door de 

huisarts. 

Jaarlijks zal de verpleegkundige van De Valier een update van het schema, 

samen met eventuele medische verslagen van het voorbije jaar opvragen. 

 

Wanneer bezoekers overdag medicatie nemen, kan dit enkel (op 

doktersvoorschrift) met het correcte medicatieschema! Indien nodig worden de 

bezoeker geholpen met het innemen van de medicatie. 

De bezoekers/ netwerk staan er zelf voor in dat er steeds voldoende medicatie 

aanwezig is.  

 

Wanneer de bezoeker incontinentiemateriaal nodig heeft, vragen we om er 

steeds voldoende mee te geven. 

 

 

4.3  Vervoer en verblijf Dagcentrum Eygen 

 
 De bezoekers van het Dagcentrum kunnen binnen een bepaalde regio door de 

vervoersdienst van De Valier thuis opgehaald en teruggebracht worden. Elke 

aanvraag zal bekeken worden, afhankelijk van de bestaande busroutes zal er al 

dan niet op ingegaan worden. 

De vergoeding voor deze ritten zit vervat in de eigen financiële bijdrage. 

 

 De bezoekers van het dagcentrum kunnen voltijds of deeltijds aan de 

dagactiviteiten deelnemen. 

 

Onder voltijds verstaan we vijf dagen per kalenderweek waarbij de bezoeker 

meer dan 6 uur aanwezig is. 

 

Onder deeltijds verstaan we: 

- de deeltijdse opvang in volle dagen: één, twee, drie of vier dagen per 

kalenderweek waarbij de bezoeker meer dan 6 uur aanwezig is. 

- de deeltijdse opvang in halve dagen: een halve dag houdt in dat de bezoeker 

meer dan 3 uur, maar minder dan 6 uur per dag aanwezig is.  

Dit wordt enkel toegestaan indien de ouders, partner of vertegenwoordiger zelf 

voor het vervoer instaan. 

 

Er wordt steeds met een vast individueel weekschema gewerkt. 

 

 Het dagcentrum is gesloten op weekend- en feestdagen. 

(Indien de feestdag in het weekend valt, is het dagcentrum ook gesloten op de 

maandag na dat weekend.) 
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4.4  Financiën 
 

a) De Valier maakt een overzicht van de kosten die voortvloeien uit het verblijf in De 

Valier. Dat overzicht noemen wij de afrekening; er zijn twee soorten: de 

verblijfsafrekening en de zakgeldafrekening. 

 

- De verblijfsafrekening: 

De verblijfsafrekening geeft een maandelijks overzicht van enerzijds de 

inkomsten waarover de gebruiker beschikt (tegemoetkoming/ 

vervangingsinkomen/ kinderbijslag…) en anderzijds de uitgaven (eigen 

financiële bijdrage/ allerhande kosten – zie punt b) die zijn gemaakt. Daarnaast 

vermeldt de verblijfsafrekening oa de identiteit van de gebruiker, het aantal 

dagen verblijf, het reeds betaalde voorschot, het nog te betalen eindbedrag, bij 

domiciliëring het voorschot van de volgende maand. 

(Voorbeeld van de verblijfsafrekening, zie BIJLAGE 3) 

 

- De zakgeldafrekening: 

De zakgeldafrekening geeft een driemaandelijks overzicht van de aankopen die 

de leefgroep heeft gedaan voor de gebruiker met zijn zakgeld.  

Het zakgeld is een door de overheid vastgesteld bedrag waarvan De Valier een 

bepaald gedeelte mag beheren en dat maandelijks op de verblijfsafrekening 

wordt aangerekend. 

 (Voorbeeld van de zakgeldafrekening, zie BIJLAGE 4) 

 

b) De werkingssubsidies dekken niet alle kosten die De Valier maakt voor de 

gebruiker. Volgende kosten, prestaties of verstrekkingen worden aangerekend 

aan de gebruiker. 

- verblijf ziekenhuis 

- medicatie 

- vervoerskosten 

- een rolwagen 

- orthopedische en/of aangepast schoeisel (aankoop en herstellingen) 

- bril en prothesen 

- herstellingen aan bezittingen van de gebruiker, behoudens bewezen schade 

aangebracht door aangestelde van De Valier of door andere gebruikers. 

- persoonlijke medische hulpmiddelen 

- vakantie 

- pedicure, manicure en kapper 

- bijzonder verzorgingsmateriaal zoals o.a. incontinentiemateriaal, 

verzorgingsmateriaal op voorschrift van de behandelende arts 

- verfraaiing van de kamer 

- verzekering van de persoonlijke bezittingen van de gebruiker 

- persoonlijke telefoongesprekken 

- televisie op de kamer van de gebruiker 

- de meerkost voor voeding, voorgeschreven door de behandelende arts zoals 

o.a. vloeibare voeding, sondevoeding,…  

Deze opsomming is niet beperkend. 

 

c) Voor alle onbetaald gebleven verblijfs- en zakgeldafrekeningen zullen automatisch 

en van rechtswege en zonder dat daartoe enige ingebrekestelling noodzakelijk is, 

verwijlinteresten worden aangerekend vanaf de vijftiende dag na datum van de 

rekening, en dit à rato van 1 % per maand en met een minimum gelijk aan de 

wettelijke rentevoet. 

 

d) Alle vervallen sommen die 15 dagen na een aangetekende aanmaning tot betaling 

nog steeds onbetaald blijven, zullen bovendien ten titel van conventionele, 

forfaitaire en onherleidbare schadeloosstelling, vermeerderd worden met 15 %.  
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5  DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE 
GEBRUIKER, ZIJN/HAAR VERTEGENWOORDIGER EN DE 

VOORZIENING 

 
 De Valier waarborgt aan de gebruikers de eerbiediging van hun persoon, van 

hun ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, van hun vrijheid 

en privacy, overeenkomstig hun fysieke en mentale mogelijkheden. 

De Valier verwacht respect voor de basisfilosofie van het huis en positieve 

ondersteuning van de vertegenwoordiger om de beleidsvisie waar te maken. 

De gebruiker gaat akkoord met de visietekst omtrent seksualiteit. 

 

 De gebruiker en/of zijn/haar vertegenwoordiger heeft het recht volledig, 

nauwkeurig en tijdig geïnformeerd te worden omtrent alle aangelegenheden in 

verband met zijn opvang, behandeling en begeleiding die hem rechtstreeks en 

persoonlijk aanbelangen, met inbegrip van informatie omtrent zijn psycho-

medisch, pedagogisch en sociaal dossier. 

 

 Recht op inzage in het dossier: 

Het dossier van een gebruiker wordt door de voorziening zorgvuldig bijgehouden 

en veilig bewaard. 

De gezondheidsgegevens worden apart bijgehouden in het medisch dossier. 

De gebruiker of diens wettelijke vertegenwoordiger heeft overeenkomstig artikel 7 

en 10, § 3 van de wet patiëntenrechten een indirect inzagerecht. Concreet 

betekent dit dat men steeds de behandelende arts kan consulteren om toelichting 

te verkrijgen omtrent de inhoud van het medisch dossier. Desgewenst kan men, 

mits schriftelijke mandaat, een andere arts aanduiden om de inhoud van het 

medisch dossier na te gaan. 

Naast geneesheren, tandartsen, kinesitherapeuten en verpleegkundigen worden 

ook andere paramedische beroepen zoals ergotherapie, logopedie, diëtiek, 

podologie en vervoer van patiënten hierdoor gevat. 

De gebruiker heeft ook inzagerecht in andere dossiergegevens dan de 

gezondheidsgegevens (bv. gegevens van psycholoog of orthopedagoog). 

Gegevens die worden verstrekt én als vertrouwelijk worden bestempeld door een 

medewerker van de voorziening of een derde, kunnen alleen ingezien worden na 

akkoord van deze medewerker of derde. 

Gegevens die een derde betreffen, kunnen alleen ingezien worden als er geen 

afbreuk gedaan wordt aan het recht van de derde op bescherming van zijn 

persoonlijke levenssfeer. 

 

 Behoudens in geval van overmacht of hoogdringendheid, wordt de gebruiker en/of 

zijn/haar vertegenwoordiger uitgenodigd voor een overleg inzake: 

- wijzigingen aan het Persoonlijk OndersteuningsPlan (POP); 

- te treffen maatregelen omwille van de evolutie van de fysieke of geestelijke 

toestand; 

- wijzigingen in de individuele woon- en leefsituatie, waarbij rekening 

gehouden wordt met de feiten en omstandigheden die tot deze wijziging 

hebben geleid. 

De gebruiker en/of zijn/haar vertegenwoordiger is vrij om er al dan niet op in te 

gaan. 

Ook de gebruiker en/of zijn/haar vertegenwoordiger kan het initiatief nemen om 

in overleg te gaan wanneer die een wijziging of maatregel wenst door te voeren. 
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 De Valier kiest de leefgroep waarin de bewoner opgenomen wordt.  Alhoewel in 

principe gestreefd wordt naar continuïteit in de verblijfsvoorwaarden, kan een 

bewoner van leefgroep veranderen. 

Bij interne mutatie neemt De Valier uiteindelijk de definitieve beslissing na 

samenspraak met de bewoner en/of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger én met 

de gebruikersraad.  Bij dit overleg zal de zorgvraag van de bewoner steeds het 

uitgangspunt zijn. 

 

 De Valier en zijn aangestelden doen niet aan beheer van gelden en goederen 

van de gebruikers. 

 

 Verlof- en ziektedagen: 

- tehuis niet-werkenden: 

Voor de bewoners bestaat er een wettelijk vastgesteld maximum van 144 

familiedagen per jaar. Vanaf het moment dat een bewoner meer dan 12u 

(per dag) doorbrengt in een gezin of bij derden, spreken we van een 

familiedag. 

 

Wanneer een bewoner ziek is, kan de ouder/ vertegenwoordiger er voor kiezen 

om de bewoner thuis te laten. Mits voorlegging van een doktersbriefje wordt  

de afwezigheid als een ziektedag aanzien en dus niet als een familiedag. 

In het kader van de langdurige afwezigheid moet De Valier het VAPH 

verwittigen indien iemand langer dan drie maand afwezig is. Het VAPH zal 

beslissen of de dagen nog verder ten laste kunnen genomen worden boven 

de periode van drie maand. 

 

- dagcentrum: 

Voor de bezoekers bestaat er geen wettelijk vastgesteld maximum om verlof te 

nemen. Wel, wil De Valier vragen om zuinig om te springen met verlofdagen 

omdat dit zijn weerslag heeft op de personeelsmiddelen. 

 Als richtlijn zouden we willen vragen de verlofdagen te beperken tot 

maximum 8 weken per jaar (dit komt neer op 40 dagen per jaar als u 

voltijds naar het dagcentrum komt). 

 

De coördinator-groepschef (CG) van het dagcentrum vraagt: 

- aan elk begin van een nieuw jaar; een overzicht van alle brugdagen 

die u wenst op te nemen gedurende het jaar. (Op feestdagen is het 

dagcentrum sowieso gesloten.) 

- in mei; de verlofdagen die u wenst op te nemen tijdens het groot 

verlof (juli-augustus). 

- in november; de verlofdagen die u wenst op te nemen tijdens de 

Kerst- en Nieuwjaarsperiode. 

Op deze manier kan er een planning rond de personeelsbezetting opgemaakt 

worden. 

 

Andere verlofdagen worden minimum 1 week op voorhand aan de 

begeleiding van het dagcentrum doorgegeven. 

 

Ziektedagen moeten vóór 7u30 telefonisch (053 67 25 24) doorgegeven 

worden opdat we onze chauffeurs kunnen verwittigen. 

 Zijn we niet op tijd verwittigd en staat de chauffeur voor de deur, dan zal er 

een aanwezigheidsdag aangerekend worden. 

 Daarnaast vragen we om vanaf 9u uw afwezigheid aan het dagcentrum (053 

66 19 56) te melden. 

  

 Bovendien vragen we om binnen een termijn van één maand volgend op de 

ziektedag een doktersbriefje voor te leggen. 
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 Rechten en plichten bij het overlijden van de gebruiker: 

De ouders, vertegenwoordiger of erfgenamen worden, wat de schikkingen en de 

regeling van de uitvaart betreft, als uiteindelijke verantwoordelijke erkend. Zij 

hebben de vrijheid alles met betrekking tot de uitvaart zelf te regelen. 

De kosten van de uitvaart worden gedragen door de successie. Voor wat de 

regeling en uitwerking van de uitvaart betreft, kan men altijd beroep doen op de 

hulp van De Valier. 

De kamer dient, voor wat de persoonlijke bezittingen van de gebruiker betreft, 

ontruimd te worden door de erfgenamen of de vertegenwoordiger. In onderling 

overleg zal de termijn bepaald worden. 

 

 Een overzicht van de door de voorziening in het belang van de werking en van 

de gebruikers verzekerde risico's: 

 

1. Wetsverzekering personeel (arbeidsongevallen). 

 

2. Burgerlijke aansprakelijkheid verzekering gebruikers. 

 

3. Verzekering lichamelijke ongevallen gebruikers. 

 

4. Burgerlijke aansprakelijkheid verzekering personeel en vrijwilligers. 

 

5. Brandverzekering roerende en onroerende goederen. 

 

6. Omniumverzekering voor opdrachten in dienstverband. 

 

7. Lichamelijke ongevallenverzekering voor de vrijwilligers. 

 

De schade die niet door onze verzekering gedekt wordt (schade op eigen kamer) 

is ten laste van de gebruiker. 

De gebruiker kan altijd zelf extra verzekeringen aangaan; oa.: 

- Wanneer de gebruiker een elektrische rolstoel/ scooter heeft en daarmee 

op de openbare weg wil rijden, dan moet hiervoor een autoverzekering 

aangegaan worden. Deze verzekering is ten laste van de gebruiker. 

 

- Wanneer de gebruiker een hoorapparaat draagt, is de omniumverzekering 

ten laste van de gebruiker. 

 

 De Valier stelt elk werkjaar een bedrag ter beschikking voor het aankopen van 

kledij: het kledijbudget. Het bedrag wordt in samenspraak met de 

gebruikersraad vastgesteld. 

 

 Op eenvoudige vraag kan het kwaliteitshandboek ingezien worden. Hiervoor 

contacteert u via het onthaal de directie of via de website van De Valier kan dit 

document ook geraadpleegd worden (www.devalier.be). 

 

  

http://www.devalier.be/
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6 COLLECTIEF OVERLEG: GEBRUIKERSRAAD 

 
De gebruikersraad telt minstens drie leden en duidt onder zijn leden een voorzitter aan. 

De leden van de gebruikersraad worden door de gebruikers en/of vertegenwoordigers 

gekozen voor een hernieuwbare termijn van vier jaar. 

De verkiezingen worden georganiseerd volgens de door de subsidiërende overheid 

opgelegde richtlijnen. 

Indien er zich bij de gewone verkiezing geen 3 kandidaten aandienen, wordt na verloop 

van twee jaar een nieuwe verkiezing georganiseerd. 

 

De raad is niet meer rechtsgeldig samengesteld indien het aantal leden van de 

gebruikersraad lager wordt dan drie.  In dat geval wordt een nieuwe verkiezing 

georganiseerd. 

 

Het mandaat van een lid van de gebruikersraad vervalt : 

- bij het verstrijken van de termijn waarvoor het lid verkozen werd; 

- indien de gebruiker waarvan de vertegenwoordiger of het familielid zetelt in de 

gebruikersraad De Valier verlaat of komt te overlijden; 

- wanneer het lid van de gebruikersraad ontslag neemt. 

In de twee laatstgenoemde gevallen neemt de gebruikersraad in overleg met De Valier 

het initiatief om tot de vervanging van het lid over te gaan. 

 

De gebruikersraad vergadert minstens drie maal per jaar. 

 

Tussen De Valier en de gebruikersraad is voorafgaand overleg verplicht inzake: 

- wijzigingen aan het charter collectieve rechten en plichten; 

- belangrijke wijzigingen in de algemene woon- en leefsituatie; 

- wijzigingen in het concept van De Valier. 

 

Zowel De Valier als de gebruikersraad hebben initiatiefrecht om advies te vragen of uit te 

brengen inzake aangelegenheden die de verhouding De Valier-gebruikers aangaan. 

De gebruikersraad heeft het recht gehoord te worden door de verantwoordelijken van De 

Valier omtrent elk onderwerp waarover zij een standpunt aan deze verantwoordelijken 

wenst mee te delen. De Valier is ook verplicht de gebruikersraad van antwoord te dienen. 

 

De Valier verstrekt aan de gebruikersraad de noodzakelijke informatie omtrent 

beslissingen die rechtstreeks de woon- en leefsituatie van de gebruikers betreffen en 

inzake alle andere elementen die de gebruikers als groep aanbelangen, met inbegrip van 

informatie omtrent haar jaarrekeningen. 

Klachten omtrent het niet naleven van de bepalingen betreffende de gebruikersraad, 

worden schriftelijk medegedeeld aan de leidende ambtenaar van het Vlaams Agentschap. 

 

De Valier heeft één gebruikersraad voor de tehuis-niet-werkenden en één voor het 

dagcentrum. 

Beide gebruikersraden hebben een huishoudelijk reglement (zie bijlage 8 & 9) 



 
13 

 

7 DE KLACHTENPROCEDURE 

 

7.1 Klachten betreffende het protocol en POP 
 

Tekst op basis van Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 02/04/2011 

Een klacht kan mondeling of schriftelijk worden geformuleerd door de gebruiker, zijn 

vertegenwoordiger of zijn vertrouwenspersoon aan de directeur van De Valier. 

 

Indien een medewerker regelmatig opmerkingen opvangt rond hetzelfde thema en niet 

tot een oplossing komt, wordt dit gesignaleerd aan het afdelingshoofd. Deze beslist in 

overleg met de directeur of de klachtenprocedure wordt opgestart. 

 

De directie maakt bij ontvangst van die klacht onmiddellijk melding in een daartoe 

bestemd register.  

De klacht kan door de indiener steeds ingetrokken worden.  

De voorziening is ertoe gehouden binnen de dertig dagen na het indienen van de klacht 

aan de indiener schriftelijk  mee te delen welk gevolg aan de klacht gegeven wordt. 

Mondelinge toelichting is steeds mogelijk. De Valier zal in de mate van het mogelijke 

steeds rekening houden met de suggesties die geformuleerd worden door de indiener van 

de klacht. 

 

Klachtencommissie: 

Als de afhandeling van de klacht, zoals hierboven beschreven, de indiener geen 

voldoening schenkt, kan die zich schriftelijk wenden tot de interne klachtencommissie 

van De Valier. 

Die klachtencommissie bestaat uit een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur en 

een persoon die aangewezen is door de gebruikersraad. 

 

De klachtencommissie behandelt de klacht, hoort alle betrokken partijen en poogt ze te 

verzoenen.   

De indiener van de klacht kan zich laten bijstaan door een derde (een 

vertrouwenspersoon, dit kan geen betrokken hulpverlener zijn).  De klachtencommissie 

deelt binnen de dertig dagen nadat ze de klacht ter behandeling voorgelegd heeft 

gekregen, haar oordeel over de klacht schriftelijk mee aan de indiener en De Valier. 

Als beide leden van de klachtencommissie het niet eens zijn over het uit te brengen 

oordeel, worden beide standpunten meegedeeld. 

 

Als de klacht gegrond wordt bevonden, moet De Valier binnen dertig dagen na de 

mededeling van het oordeel van de klachtencommissie aan de indiener schriftelijk 

meedelen welk gevolg eraan gegeven wordt. 

 

Als de afhandeling van de klacht overeenkomstig de procedure “Klachtencommissie”, de 

indiener nog steeds geen voldoening schenkt, kan die zich schriftelijk wenden tot de 

leidend ambtenaar.  De leidend ambtenaar gaat na of de voorziening al dan niet de 

reglementering heeft nageleefd.  De leidend ambtenaar treft de nodige maatregelen met 

het oog op het naleven van de reglementering, als de voorziening in gebreke blijft. 
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7.2 Noodprocedure klachten 
 
Wanneer de klacht hoogdringend is en de gewone procedure niet gevolgd kan worden, 

kan de noodprocedure gevolgd worden: wanneer de persoon (of zijn omgeving) met een 

klacht die bijzonder acuut is, meteen een oplossing wilt, kan hij contact opnemen met de 

directeur. 

Wanneer de persoon met een klacht geen genoegdoening vindt bij de directeur en de 

situatie vereist dat er onmiddellijk wordt gehandeld, kan de persoon met een klacht de 

voorzitter van de gebruikersraad opbellen. Deze roept meteen de voorzitter van de Raad 

van bestuur, de directie en de betrokkene samen om de crisissituatie te bespreken. 

 

De contactgegevens van de voorzitter kan u terugvinden op onze website: 
www.devalier.be of verkrijgen via ons algemeen nummer 053/67.25.24 

 

 

7.3  Klachten betreffende een ontslag 

 
Wanneer de gebruiker niet akkoord is met de beëindiging van de ondersteuning door De 

Valier, kan de gebruiker of zijn vertegenwoordiger deze betwisting binnen dertig dagen 

voorleggen aan de klachtencommissie. De klachtencommissie wordt bij deze materie 

uitgebreid met een onafhankelijke derde. Deze derde heeft een bemiddelende rol.  

Hij wordt in onderling overleg door de gebruikersraad en De Valier aangeduid voor een 

periode van 4 jaar, zijn mandaat is hernieuwbaar. 

Contactgegevens van de onafhankelijke derde:  

Katrien Van den Steene 

Iddergemstraat 61 A 

9470 Denderleeuw 

T 053 21 12 98 

F 053 64 83 00 

GSM 0477/85 42 58 

E Advocaat@vandensteene.be 

 
 

7.4 Contactgegevens van de interne klachtencommissie 
 
 VZW De Valier 

 T.a.v De Directie – VERTROUWELIJKE INFORMATIE 

 Verlorenkoststraat 103 

1770 Liedekerke 

 E directeur@devalier.be 

 

 

7.5  Klachten betreffende collectief overleg 
 

Klachten rond de gebruikersraad worden schriftelijk gemeld, rechtstreeks aan de leidend 

ambtenaar (bij de inspectiedienst van het VAPH). 

Contactgegevens Zorginspectie: 

Koning Albert-II laan 35/31 

1030 Brussel 

T 02 553 34 34 

F 02 553 34 35 

E contact@zorginspectie.be 

W www.zorginspectie.be 

  

http://www.devalier.be/
mailto:Advocaat@vandensteene.be
mailto:directeur@devalier.be
mailto:contact@zorginspectie.be
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8 HERORIËNTERING OF ONTSLAG UIT DE VALIER 
 

8.1  Ontslagprocedure 
 

a) Het ontslag kan op 3 manieren gegeven worden: 

 

- De gebruiker en De Valier kiezen in onderling akkoord voor het beëindigen van 

de ondersteuning. 

 

- De gebruiker neemt een eenzijdig initiatief tot het beëindigen van de 

ondersteuning. 

De gebruiker kan op ieder moment kiezen voor een beëindiging van de 

ondersteuning. Het ontslag wordt per aangetekend schrijven of per gewone brief 

met ontvangstbewijs gegeven. 

 

- De Valier neemt een eenzijdig initiatief tot het beëindigen van de 

ondersteuning. 

De Valier kan de gebruiker enkel door omstandigheden die beschreven staan in 

punt 8.2 eenzijdig ontslaan. 

 

De Valier zal steeds alle betrokken partijen uitnodigen voor een overleg. De 

gebruiker en zijn netwerk zijn vrij om daar al dan niet op in te gaan. In dat 

overleg zal de reden van de beëindiging bevraagd of uitgelegd worden. De Valier 

neemt ook het initiatief om het gesprek rond eventuele alternatieven aan te gaan. 

We verbinden er ons toe om mee te werken bij het vinden van een aangepaste 

andere voorziening. De nood aan eventuele nazorg zal ook in dat gesprek in kaart 

gebracht worden. 

 

Wanneer de gebruiker niet akkoord is met de eenzijdige beëindiging van de 

ondersteuning door De Valier, kan de gebruiker of zijn vertegenwoordiger deze 

betwisting binnen dertig dagen voorleggen aan de klachtencommissie. (zie 7.3) 

 

b) De opzegtermijn voor zowel onze tehuizen als ons dagcentrum bedraagt 3 

maanden, tenzij in onderling overleg een andere termijn wordt overeengekomen. 

 

c) Wanneer de overeengekomen opzegtermijn niet gerespecteerd wordt door één 

van de partijen, kan van de in gebreke zijnde partij een verbrekingsvergoeding 

gevorderd worden. 

Deze verbrekingsvergoeding wordt als volgt berekend: Per dag dat men De Valier 

vroeger verlaat, is deze vergoeding gelijk aan het verschil tussen de reglementair 

vastgestelde volledige dagprijs en de verminderde dagprijs met een 

maximumtermijn van dertig dagen, tenzij door de betrokkene wordt aangetoond 

dat De Valier het protocol niet nakomt. 

 

 

Graag verwijzen we voor de volledige procedure naar ons kwaliteitshandboek. 
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8.2 Omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot heroriëntering of 
ontslag 

 
De Valier verbindt er zich toe de ondersteuning van de gebruiker niet éénzijdig te 

beëindigen, tenzij om één van de volgende redenen: 

 

 in geval van overmacht; 

 

 als de beslissing tot tenlastenneming door het Vlaams Agentschap voor Personen 

met een Handicap (VAPH) opname of begeleiding niet toelaat; 

 

 als de lichamelijke of geestelijke toestand van de gebruiker dermate gewijzigd is 

dat het zorgaanbod van de voorziening niet meer kan beantwoorden aan de 

noden en zorgvragen van de gebruiker; 

 

 als de gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger de verplichtingen, 

vastgelegd in het Charter/Protocol niet nakomt; 

 

 als de gebruiker of zijn vertegenwoordiger bedrieglijke gegevens heeft verstrekt 

over de verklaring op erewoord i.v.m. wettelijke subrogatie. Een verklaring op 

erewoord van de gebruiker dat hij geen vergoeding voor hulp van derden of 

ondersteuning door een voorziening heeft ontvangen of dat hij geen aanspraak 

kan maken op een dergelijke vergoeding. Als de gebruiker een dergelijke 

vergoeding heeft ontvangen of mogelijk aanspraak op een dergelijke vergoeding 

kan maken, brengt hij het VAPH en de voorziening daarvan onmiddellijk op de 

hoogte (het cumulverbod1); 

 

 als de gebruiker of zijn vertegenwoordiger geen overeenkomst sluit met het VAPH 

als hij een vergoeding voor hulp van derden of ondersteuning door een 

voorziening heeft ontvangen, om die vergoeding voor de ondersteuning aan te 

wenden of de verplichtingen van die overeenkomst niet nakomt; 

 

 als de gebruiker niet meer aan de bijzondere opnamevoorwaarden voldoet (zie 

punt 3 bijzondere opnamevoorwaarden). 

 

 

  

                                       
1 Het cumulverbod betekent dat het VAPH geen tussenkomst mag geven aan de persoon met een handicap 

indien hij reeds is vergoed voor dezelfde schade en op grond van dezelfde handicap op grond van een ander 
wettelijk stelsel. 
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9 AANPASSING OF WIJZIGING VAN DIT CHARTER 

 

Dit Charter kan te allen tijde gewijzigd worden in gemeen akkoord tussen beide partijen 

 

Op voorstel van de gebruikers of van de directie kan er in overleg op de gebruikersraad 

een aanpassing van de inhoud van dit Charter gebeuren. 

Na advies van de gebruikersraad kan er beslist worden tot aanpassing. 

Zodra deze aanpassing is gebeurd, worden alle betrokken gebruikers hiervan schriftelijk 

op de hoogte gebracht. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Opgemaakt te Liedekerke d.d. ………/………/……………… 

 
 
 

Voor ontvangst en akkoord  
 

 
 

 
 
 

Handtekening : de gebruiker /    Directeur De Valier 
zijn of haar vertegenwoordiger  Kathleen Straetmans 
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HET PROTOCOL VAN VERBLIJF, OPVANG, BEHANDELING 

OF BEGELEIDING 

(versie november 2013) 

 
 
Dit PROTOCOL is een schriftelijke, individuele verbintenis tussen een persoon met een 

beperking (soms vertegenwoordigd door zijn/ haar wettelijke vertegenwoordigers) en De 

Valier. 

Een dergelijk protocol is verplicht gesteld door de overheid.  

 

 

1  IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN 
 

Tussen de V.Z.W. DE VALIER, met maatschappelijke zetel te 1770 Liedekerke, Valier 

2, Verlorenkoststraat 103, hier vertegenwoordigd door de directeur: Kathleen 

Straetmans 

 

en de gebruiker  ..........................................................................................

 (persoon met een beperking) 

met als juridisch statuut: verlengde minderjarigheid/ voorlopige bewindvoering 
 (schrappen wat niet past) 

 

hier vertegenwoordigd door de ouders/ wettelijk vertegenwoordiger:  
 

...................................................................................................................... 

 

wordt overeengekomen wat volgt: 

 

 

2  AANVANGSDATUM 

 
Met ingang van ......./......./.............. wordt tussen beide partijen een protocol van 

verblijf, opvang, behandeling of begeleiding gesloten. 

 

 

3 DUUR VAN DE OVEREENKOMST 

 
Dit protocol is aangegaan voor onbepaalde duur, tenzij om omstandigheden die 

aanleiding kunnen geven tot heroriëntering of ontslag (zie charter punt 8)  

 

Wanneer men overgaat tot ontslag dienen de opzeggingstermijnen gerespecteerd te 

worden. Wanneer deze niet gerespecteerd worden, kan De Valier overgaan tot een 

verbrekingsvergoeding. (zie charter punt 8) 

 

Bij het overlijden van de ondertekenaar van onderhavig protocol blijft deze van kracht tot 

een nieuwe vertegenwoordiger wordt aangeduid en deze laatste het protocol heeft 

ondertekend. 
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4  PROEFPERIODE 
 

Bij de opname van de gebruiker wordt een proefperiode van maximum zes maanden 

voorzien. 

De proefperiode in dit protocol eindigt op ......./......./..............  

 

Tijdens de proefperiode, waarbinnen beide partijen deze overeenkomst kunnen 

beëindigen, gelden afwijkende procedures over het ontslag van de gebruiker: 

 

a) de opzegtermijn wordt in onderling overleg bepaald, maar kan nooit langer zijn 

dan de proefperiode. 

 

b) bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst zonder gegronde reden kan een 

verbrekingsvergoeding gevorderd worden van hoogstens zeven maal het verschil 

tussen de wettelijk vastgestelde volledige dagprijs en de verminderde dagprijs. 

 

c) Tijdens de proefperiode kan De Valier de overeenkomst alleen opzeggen om 

volgende redenen: 

- overmacht; 

- als de gebruiker niet meer beantwoordt aan de bijzondere 

opnamevoorwaarden, vermeld in het Charter; 

- als de lichamelijke of geestelijke toestand van de gebruiker dermate is dat het 

zorgaanbod van de voorziening niet kan beantwoorden aan de noden en 

zorgvragen van de gebruiker; 

- als de gebruiker of zijn vertegenwoordiger de verplichtingen van het protocol 

van verblijf, behandeling of begeleiding, en van het Charter niet nakomt. 

 

 

 

5 FINANCIËN 

 
a) De natuurlijke of rechtspersoon die voor de betaling instaat: 

De betalingen gebeuren door........................................................................ 

door middel van domiciliëring / overschrijving (schrappen wat niet past) 
 

Omdat het onze administratie een stuk eenvoudiger maakt, gaat 

onze voorkeur uit naar het systeem van domiciliëring. Al heeft de 

gebruiker daar natuurlijk een vrije keuze in. 

 

b) De gebruiker, eventueel vertegenwoordigd door zijn/haar vertegenwoordiger, 

verbindt er zich toe maandelijks een bijdrage aan De Valier te betalen, gelijk aan 

het door de bevoegde overheid daartoe vastgelegd bedrag, per dag 

vermenigvuldigd met het aantal dagen aanwezigheid van de gebruiker in die 

maand, en opgevat als zijn/haar eigen financiële bijdrage. 

 

c) Het voorschot: 

Het voorschot is gelijk aan dertig maal de eigen financiële bijdrage per dag, welke 

door de overheid vastgesteld wordt. 

Indien er gekozen is voor: 

- domiciliëring vragen we eenmalig een voorschot, nadien wordt het voorschot 

telkens op de verblijfsafrekening aangerekend. 

- geen domiciliëring vragen we om in het begin van elke maand het voorschot 

over te schrijven.  
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d) Het eindresultaat van de afrekening: 

Bij een ‘tegoed’, zal het bedrag terugbetaald worden op het rekeningnummer dat 

doorgegeven werd aan De Valier. 

Bij een ‘nog te betalen bedrag’ zal er gevraagd worden om het te storten op het 

rekeningnummer van vzw De Valier of, indien er gekozen is voor domiciliëring, zal 

het automatisch geïnd worden. 

 

e) Bezwaren tegen de verblijfs- en zakgeldafrekening moeten binnen de zeven 

kalenderdagen na verzending ervan, schriftelijk ingediend worden door de 

vertegenwoordiger die voor de betaling instaat. 

 

De gebruiker en/of zijn/haar vertegenwoordiger verbinden er zich toe aan De 

Valier een inventaris te bezorgen met vermelding van alle inkomsten van de 

gebruiker. Zijn de maandelijkse inkomens onvoldoende, dan vraagt de overheid 

om na te gaan of er nog andere inkomsten zijn zoals interesten van spaarboekjes 

of inkomsten uit verhuur van woningen (zie rubriek ‘Andere inkomsten’). 

Op dit moment is het maandelijks inkomen van de gebruiker als volgt 

samengesteld: 

 
 

Integratie- en/of inkomensvervangende tegemoetkoming: 

FOD Sociale Zekerheid  

Directiegeneraal Personen met een Handicap ....................................... 

 

Vervangingsinkomen mutualiteit: ....................................... 

 

Pensioen: ....................................... 

 
Kinderbijslag/ 

wezenbijslag: ....................................... 

 

 
Andere inkomsten?:  Neen, er zijn geen andere inkomsten. 

  Ja, deze inkomsten bedragen: ................................... 

 

Wanneer er een indexsprong is, kunnen de inkomsten opnieuw opgevraagd 

worden. Wanneer er andere veranderingen in de inkomsten van de gebruiker zijn, 

vragen wij om ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

Bij gebrek aan een tijdige mededeling van deze gegevens wordt er van uit gegaan 

dat de bewoner over voldoende inkomsten beschikt om het verblijf in De Valier te 

betalen. 

 

Bij bezoekers van het Dagcentrum Eygen en bewoners van Huis Eygen worden de 

inkomsten van de partner en de gezinslast opgevraagd. (Zie BIJLAGE 5) 

 

f) De vertegenwoordiger, met uitzondering van het dagcentrum, verbindt zich ertoe 

de 2/3 van de kinderbijslag te laten uitkeren aan De Valier. 

 

 

g) Extra kosten buiten dagprijs zijn niet inbegrepen in de eigen financiële bijdrage 

(zie charter punt 4.4) 
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h) Socio-culturele toelage 

De socio-culturele toelage is van toepassing voor onze tehuizen. 

De socio-culturele bijdrage (we citeren uit de wetgeving) “is een bijdrage die kan 

verleend worden aan sommige personen met een handicap voor de voldoening 

van de socio-culturele noden. Het is een bedrag dat sommige bewoners krijgen 

voor activiteiten of diensten die bijdragen tot de sociale integratie of tot de 

handhaving ervan”. “Alleen de +21 jarige personen die hetzij enkel motorisch 

en/of zintuigelijk, hetzij matig of licht mentaal gehandicapt zijn, kunnen van deze 

toelage genieten. In geval van een persoon met een meervoudige handicap zal 

het bedrag van de toelage bepaald worden aan de hand van de mentale 

toestand.” 

De exacte bedragen kunnen wijzigen na een omzendbrief van het Vlaams 

Agentschap. 

De socio-culturele toelage wordt verrekend via de verblijfsafrekening. 

 

i) De wijze waarop de inventaris van duurzame persoonlijke goederen 

bijgehouden en geactualiseerd wordt: 

Een inventaris van de duurzame persoonlijke goederen die worden hieronder 

opgelijst. Zijn er duurzame persoonlijke goederen die tijdens de opname van de 

gebruiker worden aangekocht, dan kan er een extra bijlage aan dit protocol 

worden toegevoegd. Indien er facturen van de duurzame persoonlijke goederen 

bestaan, kunnen deze ook in bijlage toegevoegd worden. 

 

 

Inventaris van duurzame persoonlijke goederen 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
            
 

 

 

 

 

6  HET PERSOONLIJK ONDERSTEUNINGSPLAN (POP) 

 
De begeleiding van de gebruiker geschiedt volgens een POP.  Tegen het einde van de 

proefperiode heeft er in De Valier een globale bespreking plaats van de gebruiker.  Zo de 

gebruiker en/of zijn/haar vertegenwoordiger dit wenst, kan dit POP met hem/haar 

besproken worden. 

 

Graag verwijzen we voor de volledige procedure naar ons kwaliteitshandboek. 
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7 AANPASSING OF WIJZIGING VAN DIT PROTOCOL 

 
7.1  Dit Protocol kan ten allen tijde in onderling akkoord tussen beide partijen 

gewijzigd worden. 

 

7.2  Iedere betwisting met betrekking tot of naar aanleiding van dit Protocol zal 

vooreerst besproken worden tussen de partijen, teneinde een minnelijke regeling 

te bereiken. 

Bij gebrek aan akkoord zal het geschil voorgelegd worden aan het Vredegerecht te 

Lennik voor rechterlijke uitspraak en beslissing. 

Is het Vredegerecht van Lennik niet bevoegd, dan zal het geschil voorgelegd 

worden aan de dichtstbijzijnde bevoegde rechtbank van de maatschappelijke zetel 

van De Valier V.Z.W. 

 

 

 

 

De gebruiker en/of zijn/haar vertegenwoordiger verklaren, samen met een exemplaar 

van onderhavige overeenkomst, de tekst van het Charter te hebben ontvangen, waarvan 

hij de bepalingen bijtreedt. 

Beide documenten vormen samen een ondeelbaar geheel. 

 

 
 
 
Er worden twee exemplaren ondertekend, één voor de gebruiker/ wettelijk 

vertegenwoordiger, één voor De Valier. 

 

 
 

Opgemaakt te Liedekerke d.d. ………/………/……………… 
 
 

 
Voor ontvangst en akkoord  

 
 
 

 
 

 
Handtekening : de gebruiker /    Directeur De Valier 

zijn of haar vertegenwoordiger  Kathleen Straetmans 
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BIJLAGE 1: DE VISIE EN WAARDEN VAN ‘DE VALIER’ 
 

a) Vooraf: een emancipatorische grondhouding 

 
De zorg die wij de bewoners/bezoekers aanbieden, vertrekt vanuit een 

emancipatorische grondhouding. 
Elke persoon is uniek en heeft zijn eigen ‘levensverhaal’, een verhaal waarin 
betekenis en zin centraal staan. In zo’n verhaal spelen voorgeschiedenis, 
familie, interesses, persoonlijkheid, wensen,…..een rol. 

Een emancipatorische houding gaat uit van gelijkwaardigheid. Hierbij 
willen we vanuit de erkenning dat we allemaal mensen zijn, recht doen aan 

de verschillen tussen de mensen. M.a.w. gaan we er niet van uit dat 
iedereen gelijk is maar wel dat iedereen evenveel respect verdient als mens. 
Iemand gelijkwaardig behandelen betekent dan: die andere zichzelf laten 

zijn. 
Maar wat is dat zichzelf zijn en welke repercussie heeft dit in ons handelen ? 

 
‘Zichzelf’ zijn, of worden, doe je niet in je eentje. 

Een mens is zichzelf niet ‘van nature’, maar je wordt het door en met 

anderen in een continu wisselwerkingsgebeuren. 
Je wordt het in een cultuur van samenleven. 

Vandaar dat er regelmatig moet stilgestaan worden bij de cultuur in de 
Valier. Het is immers in deze cultuur dat de bewoners/bezoekers begeleid en 

ondersteund worden, op weg naar zichzelf. 
 
In ons dagelijks bezig zijn, in ons dagelijks bestaan zijn er vier spreekwijzen: 

spreken over, spreken tegen, spreken naast en spreken met. 
Zijn deze spreekwijzen in ons dagelijks omgaan met de bewoners/bezoekers 

evenredig aanwezig? 
Of is één spreekwijze toch wel opvallend dominant aan- of afwezig? 
 

Begeleiden is zowel een fundamenteel geloof in de mogelijkheden tot groei 
als een fundamenteel erkennen en respecteren van grenzen en beperkingen. 

Vanuit een grondhouding van respect en acceptatie van de persoon met 
een handicap  proberen we deze zo veel mogelijk kansen te bieden om 
zichzelf te worden. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden en de 

capaciteiten i.p.v. de beperkingen. 
Het gaat dan niet alleen om iemands fysieke en intellectuele capaciteiten 

maar evenzo om iemands capaciteiten om gelukkig te zijn. Iemand 
aanspreken op zijn eigen capaciteiten betekent dat we de persoon zoveel 
mogelijk zijn eigen leven vorm laten geven, zoveel mogelijk zijn eigen leven 

betekenis, richting en zin laten geven. Een zinvolheid die zijn eigen 
zinvolheid is, niet de onze! 

 
Natuurlijk zijn er grenzen. Enerzijds betekent iemand zichzelf laten zijn niet 
dat we dat we hem een onbeperkte vrijgeleide geven. Emancipatie is niet 

synoniem met absolute autonomie. Soms moeten we iemand zichzelf helpen 
beschermen, als hij hetzij zichzelf, hetzij zijn omgeving schade berokkent.  
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Anderzijds zijn er grenzen aan onze mogelijkheden als organisatie zodat 
onze zorg nooit volledig gepersonaliseerd zal zijn. Het (noodgedwongen) 

samenleven, mag echter geen excuus zijn om onze zorg niet zoveel mogelijk 
persoonsgericht af te stemmen. Er zijn wetten die voor iedereen gelijk zijn, 
maar niet iedereen is gelijk voor de wet! 

Van de begeleiders wordt dan ook een dialectische voorziening verwacht, nl. 
een denken in twee richtingen: een omgeving scheppen die voldoende 

veiligheid, voldoende houvast biedt, maar tegelijkertijd uitdaagt en uitlokt, 
zodat de bewoner zich durft uiten en kan naar buiten treden in zijn 
authenticiteit. 

Dit vraagt een voortdurend balanceren op de slappe koord tussen het bieden 
van houvast en ruimte. 

Houvast bieden, betekent een veilige thuishaven creëren van waaruit de 
persoon op ontdekkingsreis kan gaan. Sommigen hebben echter meer nood 

aan veiligheid, nabijheid, geborgenheid dan anderen. Of nog: sommigen 
hebben meer nood aan duidelijkheid, structuur grenzen dan anderen. Het is 
daarom belangrijk dat we iemands draagkracht proberen in te schatten. Wat 

kan die persoon aan en wat niet ? Het gaat hier dan niet alleen om fysiek, 
cognitief en sensorisch (aan)kunnen, maar ook –en misschien wel vooral- 

over psychisch en emotioneel aankunnen. Deze draagkracht kan voor 
eenzelfde persoon bovendien verschillen van situatie tot situatie en van 
tijdstip tot tijdstip. 

Vanuit die houvast kan dan zo veel mogelijk ruimte geboden worden. 
Ruimte waarbinnen de bewoner de regie van zijn eigen leven maximaal in 

eigen handen kan nemen. Bij sommigen personen die minder ondersteuning 
nodig hebben, zal dit gemakkelijker te verwezenlijken zijn dan bij andere 
personen die meer ondersteuning nodig hebben. Net daarom moeten we bij 

deze laatste groep des te alerter zijn en blijven zoeken naar wegen om hen 
zo goed mogelijk te ondersteunen in hun vermogen om ‘zelf dingen in 

handen te nemen’. 
 

Hoe weten we dat wat we doen, goed is voor de bewoner/bezoeker en 

ingebed is in haar of zijn levensweg? 
Voor elk handelen moet er eerst een ingesteldheid zijn. Een ingesteldheid 

van de ‘andere’ anders te laten zijn. 
Zinvolle (ortho)agogie is allereerst het verstaan van de vraag en daar 
vervolgens op een doordachte en schroomvolle wijze op ingaan. 

 
In elk geval past bij begeleiding ‘bescheidenheid’. 

Ons omgaan met een bewoner/bezoeker is geen ‘vanzelfsprekend’ omgaan. 
Het beste is geen ‘statisch’ gegeven, maar zal het resultaat zijn van een 
voortdurend afvragen en bevragen. 

De begeleider wordt in de eerste plaats uitgenodigd tot een ‘menselijke’ 
activiteit, nl. een relatie opbouwen met de bewoner/bezoeker gebaseerd op 

respect. M.a.w. of wat ik doe respectvol overkomt, wordt beoordeeld door 
diegene tot wie ik mij richt. De bewoner/bezoeker moet het gevoel 
hebben ‘er te mogen zijn’. Dit is op de eerste plaats onze 

verantwoordelijkheid, niet die van de bewoner/bezoeker in kwestie. Wij zijn 
er voor hen en niet andersom. 

Respect is een gedrag, niet een intentie. 
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Met de mens als persoon omgaan, vergt een bijzondere houding, nl. deze 
van respect voor de totale persoon. Dit drukt zich uit in een holistische 

mensvisie die waar nodig en wenselijk ook specialistisch is. 
Iemand respecteren, impliceert op de eerste plaats dat wij alle vragen of 
verlangens erkennen. Vragen en verlangens waarvan de begeleiding, na 

ernstig overleg (liefst met de bewoner/bezoeker) en ruime raadpleging, 
denkt dat hier op ingaan geen positief gevolg zal hebben voor de eigenheid 

en het zichzelf zijn van de bewoner/bezoeker, worden anders georiënteerd. 
Het ergste wat de bewoner/bezoeker kan overkomen, is dat zijn vragen 
genegeerd, geobjectiveerd en veralgemeend worden. 

 
In de omgang met personen met NAH houden we steeds rekening met de 

breuklijn die zich heeft voorgedaan in hun leven. 
In hun ondersteuning houden we met respect en geduld rekening met het 

verwerkingsproces in de veranderde levenssituatie. 
 
De cultuur in de Valier moet van die aard zijn dat bewoners niet alleen een 

plaats vinden maar ook een plek. 
Op plaatsen overnacht men, maar men woont er niet. 

Plaatsen kan je zien en overzien, ze zijn als het ware per definitie publieke 
plaatsen, levensvreemd, helverlicht. 
Een plek is zowel mijn plek, mijn schuilplaats, om alleen bij mezelf te zijn en 

is evenzeer een gedeelde plek om mezelf te mogen zijn en te worden. 
‘Spreken over’ en ‘toespreken’ zijn de bevoorrechte spreekwijzen op 

plaatsen, ‘spreken met’ en ‘aangesproken worden’ zijn de bevoorrechte 
spreekwijzen op een plek. 
Op een plaats kan men iemand ‘tegenkomen’, op een plek kan men iemand 

‘ontmoeten’. Slechts op een plek kan men ook ‘zwijgen met iemand’ en 
alleen zijn. 

 
Tot slot: 
Een emancipatorische houding vraagt wel wat onderhoud. Het is een vereiste 

om af en toe eens bij ons eigen handelen –en dat van onze collega’s– stil te 

staan, opdat we een zekere mildheid en mededogen ten opzichte van de 

bewoners/bezoekers blijven behouden. 
 

a) Dagbesteding 

 

We vertrekken van de idee dat dagbesteding onvoorwaardelijk verbonden is 

met zingeving/betekenis geven aan je leven. 
M.a.w. dagbesteding is meer dan het op een plezierige manier de dag 

doorbrengen. 
Dagbesteding is een antwoord op de vraag, vanuit eigen behoeften, wensen 
en mogelijkheden, naar een eigen weg tot volwaardige menselijke 

ontplooiing. 
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In het volgen van deze weg blijven we regelmatig stil staan bij de volgende 
vragen: 

- Wat is het appèl dat de activiteit doet aan hem/haar en gaat hier al of 
niet een stimulerende werking van uit? 

 

- Sluit de activiteit aan bij zijn/haar intellectuele en creatieve 
vaardigheden en aspiraties? 

 
- Sluit de activiteit aan bij zijn/haar psychische en emotionele 

mogelijkheden? 

 
- Welke betekenis heeft deze activiteit voor hem/haar en past deze in 

het beeld dat hij/zij heeft over zichzelf en zijn/haar toekomst? 
 

- Zijn zijn/haar leer- en handelingsmogelijkheden benut? Kunnen ze nog 
uitgebreid worden? Wat kan en wil hij/zij nog leren? 

 

Het antwoord op deze vragen is een zoeken naar het juiste evenwicht tussen 
appèl en structuur, tussen uitdaging en veiligheid. Dit willen we binnen de 

dagbesteding realiseren aan de hand van 4 elementen: inhoud - ruimte – tijd 
- relatie. 
 

Inhoud 
→ Verzorgende activiteiten: baden – wassen – kleden – schminken – 

wisselhoudingen – …… 
 

→ Medische activiteiten: aërosol – doktersconsultatie – ……. 
 

→ Belevingsactiviteiten (activiteiten waarbij bewust, in interactie met de 
begeleid(st)er, zintuiglijke prikkels worden aangeboden): snoezelen – 

muziek – bewegen – zwemmen – paardrijden – massage – uitstappen – 
wandelen – …… 

 

→ Recreatieve activiteiten (extern en intern): bewegen – zwemmen – 

paardrijden – uitstappen – wandelen – muziek, sport en spel …… 
 
→ Therapeutische activiteiten (activiteiten waarbij rechtstreeks, bewust 

invloed uitgeoefend wordt op het lichamelijk of psychisch welzijn): 
onderdelen kinesitherapie, logopedie en psychotherapie,… 

 
→ Productgerichte activiteiten:  

 Huishoudelijk werk 
 Arbeidsgericht: creatief, ambachtelijk, semi-industrieel, tuin, 

boerderij, administratief, keuken, onderhoud, ….. 
 Extern werk 
 Cultureel: muziekoptreden 

 Sport: Special Olympics 
 

→ Educatieve/vormings activiteiten (extern en intern) 
bepaalde oefeningen binnen logopedie en kinesitherapie, 

bewonersvergaderingen, …… 
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In de praktijk zal het niet steeds mogelijk zijn de persoonsgebonden vraag 
naar dagbesteding af te bakenen binnen een welbepaalde vorm. Het 

belangrijkste is zich bewust te zijn van de verschillende vormen om te 
kunnen differentiëren in de betekenis die de activiteit voor deze persoon 
heeft.  

Het spreekt voor zich dat deze betekenisverlening bepalend is voor de 
begeleidingshouding en de doelen die we koppelen aan de activiteit. 

 
Ruimte 
 

De uitstraling van de ruimte, de plaats en de inrichting moet bij de activiteit 
passen én aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de betrokkene. 

Een ruimte kan zowel geborgenheid en veiligheid bieden als uitdagend en 
prikkelend zijn. 

Een teveel aan geborgenheid en veiligheid leidt onvermijdelijk tot sleur en 
verveling. Een teveel aan uitdaging en prikkeling leidt onvermijdelijk tot 
onrust. 

 
Gezien de appèlwaarde van een ruimte, streven we, voor diegene die het 

aankunnen, naar een duidelijke scheiding tussen wonen en dagbesteding. 
 
Tijd 

 
Naast de keuze voor een, meer of minder uitgebreid 

dagbestedingsprogramma, bestaat ook de mogelijkheid om te kiezen voor 
rust. Hierbij hebben we er oog voor dat de keuze voor rust een bewuste 
keuze is en dat rust niet verward wordt met verveling. 

 
Relatie 

 
Via dagbesteding willen we ook extra ontmoetingskansen creëren en dat met 
zowel mensen van binnen (= andere bewoners, bezoekers, begeleiders) als 

van buiten (= ruimere maatschappelijke context) ‘De Valier’. 
 

Doel: persoonsgericht dagbestedingsaanbod 

 

Voorwaarden: 
-Aanbod aanpassen, flexibiliseren in functie van de individuele 

ondersteuningsvraag i.p.v. ondersteuningsvraag in te passen in het 
georganiseerde aanbod. 
-De afgesproken dagbesteding houdt een engagement in. Dit zowel van de 

begeleider naar de betrokkene als van de betrokkene naar de begeleider. 
-Individuele zorgondersteuning kan primeren op het groepsbelang, indien dit  

essentieel is binnen de zorgvraag van bewoner/bezoeker. 
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Woonbegeleider/activiteitenbegeleider 
 

Woonbegeleider = Creëren van voorwaarden zodat bewoner zijn eigen 
weg, zoveel mogelijk op eigen kracht, kan vervolgen. 

M.a.w. de woonbegeleider is diegene die verantwoordelijk is voor de regie 

van het leven van de bewoners. 
Activiteitenbegeleider = Creëren van voorwaarden zodat deelnemer de 

activiteit, zoveel mogelijk op eigen kracht, kan uitoefenen en /of beleven. 
M.a.w. de activiteitenbegeleider is verantwoordelijk voor de regie binnen 
de activiteit. 

 
De woonbegeleider neemt binnen het leefgroepsgebeuren ook de functie van 

activiteitenbegeleider op. 
Van de activiteitenbegeleider wordt verwacht dat hij, op vraag van de 

organisatie, de leefgroep ondersteunt bij de dagelijkse zorg. 
 
Activiteit staat voor deskundigheid in een vakgebied. Een deskundigheid die 

essentieel is om binnen de activiteit zorg op maat te bieden. Deskundigheid 
rond de mogelijkheden van de persoon en deskundigheid binnen de 

mogelijkheden van de activiteit, zodanig dat deze, mits een onophoudelijk 
creatief zoeken, op elkaar kunnen afgestemd worden. 
 

Binnen het activiteitenaanbod moeten de ruimtes, de activiteiten, de 

relaties en de tijdsinvestering voortvloeien uit wat iemand zelf wil en 
waaraan hij iets beleeft. 
 

Door een gevarieerd aanbod functioneert de bewoner/bezoeker 
binnen verschillende leefsferen. Het hebben van deze verschillende 

leefsferen beschouwen we als verrijkend. We waken er echter over 
dat de bewoner/bezoeker het overzicht behoudt, door ons te hoeden 
voor een “teveel aan verschil”. Ook de onderlinge afstemming van de 

verschillende leefsferen op elkaar is een belangrijk aandachtspunt. 
Als er onvoldoende synergie bestaat, is het gevaar groot dat ze 

elkaar verzwakken i.p.v. versterken. 

 

b) Wonen 

 

De zoektocht in het vinden van ‘een eigen plek’, is aan een aantal 
voorwaarden gekoppeld. 

 

 De materiële omgeving moet aangepast zijn aan de noden en de beleving 
van de bewoners. 

 De organisatie van het woonmilieu moet in die mate zijn dat het 
samenleven in groep geen afbreuk doet aan de eigenheid van ieder 
persoon. 

 
 Iedereen heeft recht op privacy: het is een fundamenteel recht dat iedere 

persoon een ‘schuil- en een rustplek’ heeft voor zichzelf. 
De erkenning van dit recht drukt zich uit in kleine, alledaagse dingen. 
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 We gaan in dialoog met het individu en de groep over zijn of hun 
meningen, wensen en verlangens. Dit via individueel overleg, overleg met 

(persoonlijke) begeleiders en/of via bewonersvergaderingen. 
 In de twee vorige voorwaarden staat het erkennen van rechten van de 

bewoners centraal. Daarnaast zijn er aan het wonen in ‘De Valier’ ook 

plichten gekoppeld. Creëren van ruimte waarbinnen op een constructieve 
manier, en zeker op een gepersonaliseerde manier, deze plichten aan bod 

komen, is belangrijk. 
Wat voor de ene kan en moet, hoeft niet voor de anderen. 

 Het doorbrengen van de tijd moet op een gepersonaliseerde en 

kwalitatieve manier gebeuren. 
 Dagbesteding: 

een deel van de dagbesteding binnen het woonmilieu blijft 
afhankelijk van de aard van de activiteit en de vraagstelling (zie 

thema 2). 
 Vrije tijd: 

aan vrije tijd dient de nodige zorg besteed te worden opdat deze op 

een zinvolle manier kan beleefd worden. Zinvol kan betekenen: 
enerzijds voldoende rust maar anderzijds ook voldoende prikkels om 

deze tijd op een actieve manier te beleven. 
 Feestvieren: 

feestvieren vinden we belangrijk, daar dit een waardevol gebeuren 

is zowel voor de persoon zelf, voor het samenleven van de groep als 
voor het geheel van ‘De Valier’. 

 In het vormgeven aan deze eigen plek, is overleg en dialoog met de 
ouders/ familie/partner zeer belangrijk. Zij zijn wezenlijke en 
onvervangbare partners in de begeleiding. 

Met de ouders/ familie/ partner maken we ook duidelijke afspraken 
omtrent welke taken ze nog verder willen of kunnen opnemen en welke 

taken wij al of niet van hen overnemen. 
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BIJLAGE 2: REFERENTIEKADER INTEGRITEIT IN ‘DE 

VALIER’ 
 

 
Algemeen kader 

 
Dit referentiekader sluit nauw aan bij de emancipatorische grondhouding van 
waaruit de bewoner/bezoeker in ‘De Valier’ benaderd wordt. Vanuit die houding 

wordt er zoveel mogelijk getracht de eigenheid van de bewoners/bezoekers te 
optimaliseren, zonder daarbij de verbondenheid met de andere 

bewoners/bezoekers uit het oog te verliezen. We willen met andere woorden de 
andere als ‘andere’ erkennen –hem/haar als onderscheiden individu bevestigen– 
zonder echter deze onderscheidenheid van de anderen te overbeklemtonen ten 

koste van de onlosmakelijke verbondenheid met diezelfde anderen. Dit is een 
moeilijke evenwichtsoefening en vraagt veel van de begeleiding, die aandacht 

moet geven aan én rekening moet houden met de persoonlijke gevoeligheden 
van iedere bewoner/bezoeker apart, zonder daarbij de sociale rust van de groep 
als geheel uit het oog te verliezen. 

Deze emancipatorische grondhouding werd als dusdanig reeds uitvoerig 
uitgewerkt en toegelicht onder de paragraaf ‘visie’ (cf. supra). We volstaan hier 

dan ook met de opsomming van enkele concrete maatregelen ter vrijwaring van 
de integriteit van de bewoners/bezoekers: 

 Bij de beoordeling van de woonbegeleiders wordt er expliciet rekening 
gehouden met hun emancipatorische ingesteldheid (in het 
beoordelingsschema zijn er verschillende items opgenomen die hier expliciet 

naar toetsen: empathisch vermogen, contactvaardigheid, luistervaardigheid, 
respect voor eigenheid). 

 Bij de opstelling en bijsturing van persoonlijke ondersteuningsplannen wordt 
er steeds expliciet gepeild naar het welbevinden van de bewoner. Zowel het 
fysieke als het sociaal-emotionele welbevinden van de persoon komt dan aan 

bod. Er wordt ook steeds aandacht besteed aan het seksuele en/of relationele 
welzijn van de persoon in kwestie. 

 De bewoners worden –afhankelijk van hun mogelijkheden en beperkingen–
actief betrokken bij de inrichting van hun kamer (schikking van meubels, 
verfkleur, keuze foto’s/kaders/knuffelbeertjes,…) en van de 

gemeenschappelijke leefruimten. Iedere kamer heeft bovendien een vast 
basismeubilair dat elke bewoner naar eigen smaak –en financiële middelen– 

kan veranderen en/of met andere meubels kan aanvullen. 
 Het zorg- en activiteitenaanbod wordt in de mate van het mogelijke 

geïndividualiseerd, d.w.z aangepast aan individuele noden en behoeften 

enerzijds, maar ook –en even zo belangrijk– aan individuele mogelijkheden en 
groeikansen. De begeleiding tracht steeds een evenwicht te vinden tussen 

over- en onder-stimulatie. Ze betracht steeds een adequate stimulatie. En 
deze kan voor eenzelfde persoon variëren over tijd en situaties (afhankelijk 
van de leeftijd van de bewoner/bezoeker, van gebeurtenissen uit de omgeving 

van de bewoner/bezoeker bijvoorbeeld, van het seizoen, van de psychische en 
fysieke ‘conditie’ van de dag…). De ene keer moet iemand zeer sterk 

geprikkeld worden, de andere keer wil hij liever wat gerust gelaten worden. 
Nog een andere keer moet hij telkens nét boven zijn ‘gemiddelde kunnen’ 
uitgedaagd worden. 
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 Ook de communicatie met de bewoner/bezoeker wordt afgesteld op diens 
individuele mogelijkheden en beperkingen (SMOG-gebaren, gebarentaal, 

letterbord, spraakcomputer,…). 
 
 

 
Referentiekader seksualiteit en relatievorming 

 
 
ALGEMEEN 

 
Seksualiteit is eigen aan mens-zijn. 

Mens is en wordt men in relatie zowel in relatie tot het eigen zich, ontwikkelende 
“zelf”, als in relatie tot en dankzij anderen. 

Zelfstandigheid veronderstelt relationele verbondenheid. Elk persoon wordt 
ondersteund, wordt gevoed door een netwerk van omringende mensen. 
Ik word maar ik door de ‘zorg’ van de ander. 

Aangezien seksualiteit en seksualiteitsbeleving op elk niveau en op elke leeftijd 
inherent zijn aan mens-zijn en mens-worden, dienen deze gekaderd te zijn in 

een visie op mens en wereld. 
De visie van De Valier is uitgedrukt in de opdrachtsverklaring en in de zorgvisie 
die haar basis vindt in een totaalbenadering van mens en zorg. 

Spreken over seksueel grensoverschrijdens gedrag (=SGG) kan maar vanuit een 
visie op seksualiteit die gekaderd is in, en een plaats heeft in die algemene visie. 

 
 

ONZE ZORGVISIE 

 
In De Valier verwachten wij dat er m.b.t. gedrag, ook seksueel gedrag, van 

bewoners positief begeleidend, emancipatorisch en groeibevorderend wordt 
omgegaan, maar dat er ook ordenend, gebiedend en verbiedend wordt 
opgetreden op een correcte wijze. 

Zo optreden betekent dat gedrag wel repressief kan aangepakt worden zonder 
dat de persoon negatief wordt benaderd. 

Repressief handelen is terecht en geoorloofd indien schade berokkend is/wordt 
aan zichzelf, aan anderen en/of omgeving en moet geïndividualiseerd zijn. 
Respect blijven hebben voor hem/haar, zien en luisteren naar zijn eigenlijke 

zorgvragen zijn enorm belangrijk. 
Deze emancipatorische benadering is zeker geen vrijbrief van alles mag. 

Ruimte geven om zich te ontwikkelen, om zich te ontplooien betekent niet 
hetzelfde als  “alles mag”. Integendeel, in die ruimte moet er ook plaats zijn voor 
houvast en voor grenzen!  

We menen dat het ongelimiteerd laten beleven van seks, via welk medium ook, 
het risico inhoudt dat de bewoner afhankelijk en egocentrisch wordt, dat het hem 

meer isoleert dan socialiseert. 
Het blijft belangrijk met zorg te blijven opvolgen of, en in welke mate, de 
omringende werkelijkheid door de bewoner ervaren wordt als bevredigend, als 

leefbaar, als niet bevredigend, en samen, hoe moeilijk ook, haalbare realistische 
afspraken te maken die leiden naar echt welzijn. 

 
 

 



 
33 

 

BEGELEIDING 
 

Belangrijk is dat belevingen en verwachtingen vrijmoedig mogen 
uitgesproken worden en in een positief, begrijpend klimaat gehoord en 
bespreekbaar zijn. 

Bewoners noch begeleiders mogen door eigen gedrag of gedrag van anderen 
fysisch, psychisch, sociaal schaden of geschaad worden waardoor de integriteit 

van zichzelf of van anderen aangetast wordt.  
De begeleiding moet zich bewust zijn dat hun impact op de bewoners belangrijk 
is. 

De betekenis ervan wordt in belangrijke mate bepaald door ‘het hoe’ van 
spreken, handelen en ‘zijn’. 

We denken hier aan gedrag, verbale en/of non verbale expressie, kledij, 
omgangsvormen. 

  
 

SEKSUELE GEDRAGINGEN EN/OF HANDELINGEN 

 Wanneer een bewoner vraagt naar het bezoek van of het bezoek aan een 
prostitué zal de begeleiding in geen geval actief meewerken aan het 

realiseren ervan. Zinvolle seksualiteit voltrekt zich immers binnen een 
duurzame relatie en is gebaseerd op liefde, vertrouwen en gelijkwaardigheid. 
Bezoek aan een prostitué overschrijdt de minimumgrenzen niet alleen omwille 

van het ontbreken van relationele betrokkenheid, maar ook omdat de fysische 
en psychische integriteit van de bewoner kan geschaad  worden. Men dient 

evenwel zijn vraag ernstig te nemen om samen met hem te zoeken naar 
mogelijke onderliggende wensen en verlangens welke op een andere manier 
zouden kunnen opgevangen worden. We denken hier voornamelijk aan nood 

aan affectie, intimiteit, vriendschap, relatie. Indien de bewoner bij zijn 
standpunt blijft en zich niet kan vinden in de visie van De Valier, zal er samen 

met hem naar de meest geschikte oplossing gezocht worden. Het is nodig dat 
de bewoner en zijn familie hieromtrent duidelijke informatie krijgen. Wanneer 
een prostitué zich aanmeldt op verzoek van een bewoner, zal haar de toegang 

tot zijn kamer ontzegd worden. 
 

 Bij masturbatie is het belangrijk stil te staan bij de betekenis van dit gedrag. 
Door observatie en eventueel door gesprekken probeert de begeleiding te 
achterhalen waarom iemand masturbeert. Nood aan affectie, tederheid, 

aandacht, vraagt bijvoorbeeld een andere benadering dan provocerend 
gedrag. Masturbatie behoort alleszins tot de intimiteit van de bewoner. Het is 

uitgesloten dat de begeleiding hulp biedt of hulpmiddelen aanbiedt bij 
masturbatie. 

 

 Het medium porno moet gerelateerd worden aan de seksuele 
ontwikkelingsfase waarin de bewoner zich bevindt. Net zoals bij de cognitieve 

en emotionele ontwikkeling zijn er hier ook verschillende stadia te 
onderkennen. Pornografie wordt in geen enkele gemeenschappelijke ruimte 
toegelaten. Het bekijken van erotische films of het bezoeken van pornosites op 

het internet kan gelimiteerd, naar duur en inhoud, gebeuren binnen de 
beslotenheid van de eigen kamer. Tolereren betekent niet goedkeuren of 

aanmoedigen. 
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Daarom is het heel belangrijk dat de begeleiding de bewoners die zich richten 
naar porno, hen leren omgaan met dit medium en hun beeld rond seksualiteit 

en relaties bewaken en bijsturen. We moeten er ons van bewust zijn dat de 
beeldvorming en de informatie rond  seksualiteit  bij porno vertekend zijn. 

 

 
SEKSUALITEIT BINNEN EEN RELATIE 

 
Een zinvolle seksuele relatie veronderstelt relationele verbondenheid. 
Seksualiteit is een mogelijkheid tot verdieping en vervolmaking van een relatie. 

Een relatie tussen twee bewoners of een bewoner en een bezoeker kan groeien 
naar een duurzame relatie. Een relatie die leidt naar positieve groei van beiden 

en waarbij geen dwang gebruikt wordt. 
Wanneer beide personen willen gaan samenwonen, zal moeten uitgekeken 

worden naar een andere woonplaats dan De Valier.  
De Valier beschikt immers niet over de nodige accommodatie om deze relatie zo 
harmonisch mogelijk te laten ontwikkelen. 

Een bewoner met een vaste relatie voor zijn opname (gehuwd of samenwonend) 
moet de mogelijkheid hebben deze relatie in alle intimiteit in stand te houden en 

verder uit te diepen. 
De begeleiding moet erover waken dat zij zich ongestoord, met respect voor hun 
privacy, kunnen terugtrekken in de private kamer van de bewoner. 

 
 

FAMILIE 
 
Doorheen de hele opvang en begeleiding van personen met een handicap blijven 

ouders, partners van volwassenen met een NAH, broers-zussen, eventuele 
aangestelden, wezenlijke partners. 

Alles wat met seksualiteit in het leven van deze mensen te maken heeft, moet 
vrijmoedig kunnen besproken worden.  
Op vlak van spreken over seksualiteit en seksualiteitsbeleving is er bij veel 

mensen nog een lange en moeilijke weg af te leggen die nog moeilijker en 
delicater ligt als het gaat over personen met een handicap. Dit vraagt begrip 

maar ook durf, schroom maar ook moed.  Seksualiteit en seksualiteitsbeleving 
mag ook t.a.v. deze partners noch in een taboesfeer, noch in een sfeer van 
ontkenning of miskenning gekluisterd zitten omdat het ook voor personen met 

een handicap wezenlijk tot hun leven behoort.   
Het is dan ook vanzelfsprekend dat “begeleiding bij de seksuele problematiek” 

een vast onderdeel is van het persoonlijk ondersteuningsplan van de bewoner en 
dit op een respectvolle wijze zal besproken worden met ouders, familie, partner. 
 

 
VERMOEDEN VAN SGG 

Begeleid(st)ers moeten de zekerheid hebben en een klimaat ervaren dat over 

belevingen vrijmoedig mag gepraat worden maar evenzeer en tegelijk moeten zij 
houvasten hebben m.b.t. wat kan en mag en wat niet kan, niet mag.  Voor 

begeleiders is het belangrijk te zien en te weten dat SGG gedrag verwijst naar 
een hulpverleningscontext.  
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“SGG is elke vorm van seksueel georiënteerd gedrag – verbaal en/of niet 
verbaal, bewust of onbewust, komende van het personeel of andere 

medewerkers, of van medebewoners/bezoekers, familieleden of derden -, dat 
ervaren wordt door de bewoner/bezoeker en/of door begeleider(s), collega’s, 
teamleden, directie, r.v.b., als negatief, ongewenst of gedwongen, onafhankelijk 

van de situatie en ongeacht de tijd en de plaats.” 
Tegelijk stelt zich bij SGG de vraag of  het gaat over mogelijks strafbare feiten.  

In dat geval is er meldingsplicht en is er naast een hulpverleningstraject ook een 
justitieel traject.  Hoewel deze beide trajecten duidelijk onderscheiden zijn 
moeten ze elk hun weg kunnen gaan en dienen ze ook door andere personen te 

worden opgenomen.  Wie wat opneemt en hoe het zorgtraject enerzijds en het 
justitieel traject anderzijds dient opgenomen te worden, zal afhangen van wie 

het slachtoffer is en wie de dader is.  Het is aangewezen dat een draaiboek 
voorhanden is zodat in geval van crisis snel en coherent kan gehandeld worden. 

Wij gaan en blijven uitgaan van een positieve visie op seksualiteit in een open 
communicatief klimaat met alle betrokkenen maar ook met duidelijkheid m.b.t. 
grenzen.  Die grenzen zijn noodzakelijk opdat m.b.t. SGG en met vermoeden van 

SGG correct zou kunnen omgegaan worden binnen de Valier. 
Dit garandeert niet dat SGG gedrag zich niet stelt, wel dat alles wordt in ’t werk 

gesteld om dit risico zo niet te voorkomen, toch zo klein mogelijk te houden.  De 
overgang van vermoeden van SGG naar feiten is niet altijd duidelijk, niet meteen 
vaststelbaar.  Dit kan tot gevolg hebben dat zorgzaam correct hulpverlenend 

handelen niet parallel, ook niet gelijktijdig loopt met correct justitieel handelen.  
Hier stelt zich het delicate probleem van verantwoordelijkheid (wat van moreel 

ethische orde is) en aansprakelijkheid (wat van justitiële orde is).  
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BIJLAGE 3: VOORBEELD VERBLIJFSAFREKENING 
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BIJLAGE 4: VOORBEELD ZAKGELDAFREKENING 

 
Op deze manier wordt de zakgeldafrekening opgemaakt; per maand krijgt u een 

overzicht van de uitgaven:  

 

 
 
 
Wanneer het eindsaldo positief is, dan stort De Valier het bedrag op het doorgegeven 

bankrekeningnummer. 

Is het eindsaldo negatief dan zal het bedrag gedomicilieerd worden van uw 

bankrekening of u gevraagd worden om het bedrag op onze rekening te storten, 

afhankelijk van uw keuze om de betalingen dmv domiciliëring of per overschrijving te 

doen.
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BIJLAGE 5: INKOMSTEN PARTNER EN GEZINSLAST 
(enkel voor gebruikers van Huis Eygen en Dagcentrum Eygen) 
 
Naam bewoner Huis Eygen/ bezoeker Dagcentrum Eygen:  

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

 
Naam partner (gehuwden of wettelijk samenwonenden) van bewoner/ 
bezoeker:  

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

 
 
Wenst u ons uw inkomen te kennen te geven? Indien uw inkomen lager is 

dan dat van uw partner die in Huis Eygen woont of naar het dagcentrum Eygen 
komt, dan kan dit in uw voordeel zijn bij de berekening van de eigen financiële 

bijdrage. 
 

 
 ja 

Ik heb een vast maandelijks inkomen en het bedraagt ..........................€ 

 
 ja 

Mijn maandelijks inkomen varieert en ik verbind er mij toe om dit bedrag 
maandelijks door te geven. 

 
 neen, ik  wens mijn inkomen niet te kennen te geven. 

Dan nemen we dit mee als verklaring dat er geen herberekening volgt 

omdat mensen hun inkomen liever niet te kennen geven of omdat het 
hoger is en dus sowieso geen voordelen biedt. 

 
 

Hebt u kinderen fiscaal ten laste? 
 
 neen 

 
 ja, we hebben ....... kinderen fiscaal ten laste. 

 
 

!!! Gelieve ons onmiddellijk op de hoogte te brengen indien er iets 
wijzigt aan de inkomsten of als de kinderen niet meer fiscaal ten 
laste zijn.  

 
 

Datum en plaats: 
 
 

Handtekening: 
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BIJLAGE 6: FORMULIER VOOR HET DOORGEVEN VAN 

SCHRIFTELIJKE INFORMATIE AAN DERDEN 
EN VOOR HET GEBRUIK VAN 
BEELDMATERIAAL 
(in het kader van de wet op de privacy) 

 

 
Ondergetekende, ………………………………………………………., ouder/ wettelijk vertegenwoordiger 

van ……………………………………………………………………,  

 

→ geeft hierbij de toelating aan de personeelsleden van De Valier VZW om 

gegevens die relevant, noodzakelijk en in het belang zijn van de bewoner, door 

te geven aan andere instanties. 

 

U bent hiermee…: 

o akkoord 

o niet akkoord 

o akkoord, maar… 

 

→ geeft hierbij de toelating aan de personeelsleden van De Valier VZW om 

beeldmateriaal (foto’s, videomateriaal…) te gebruiken. 

Het gaat enerzijds om beeldmateriaal dat binnen De Valier gebruikt wordt bij 

de vorming van eigen medewerkers/ stagiairs, bij de bespreking van het 

functioneren van de bewoner op teamvergaderingen… 

En anderzijds om beeldmateriaal dat binnen en buiten De Valier gebruikt wordt 

voor illustraties in het Valierkrantje, op de website, bij opendeurdagen, binnen 

de gebouwen, voor vormingen buiten De Valier… 

 

U bent hiermee…: 

o akkoord 

o niet akkoord 

o akkoord, maar… 

 

Datum en plaats: 

 
 
Handtekening: 
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BIJLAGE 7: VERKLARING I.V.M. WETTELIJKE SUB-

ROGATIE / CUMULVERBOD 
 

 
 

 
 
Ondergetekende, ........................................................................................  

wettelijk vertegenwoordiger van ................................................................... 

verklaart dat laatstgenoemde geen schadevergoeding2 voor hulp van derden of 

ondersteuning door een voorziening krijgt of aanspraak maakt op een dergelijke 

vergoeding. 

 

 

!!! Indien er iets in deze situatie zou veranderen moet men De 

Valier onmiddellijk op de hoogte brengen. 
 

 

 

 

 

 

Datum en plaats: 
 
 

 
Handtekening: 

  

                                       
2 Het betreft vergoedingen tengevolge een verkeersongeluk, arbeidsongeval, beroepsziekte, medische fout of 

elk ander schadegeval waar een andere partij de schade moet vergoeden. Het gaat dus niet om bv de 
integratievergoeding van de FOD Sociale Zekerheid of een bijkomende vergoeding ‘hulp van derden’ van de 
mutualiteit. 
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BIJLAGE 8:  HUISHOUDELIJK REGLEMENT    

   GEBRUIKERSRAAD TNW 
 
  



 
42 
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BIJLAGE 9:  HUISHOUDELIJK REGLEMENT    

   GEBRUIKERSRAAD DC 
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