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Familiehulp: thuiszorg in Brussel en 

Vlaanderen 
•Gezinszorg

•Bejaardenzorg

•Kraamzorg

•Nachtzorg

•Poetshulp

•Oppas

•PAB

•In Brussel Meertalige Werking



Perspectief 2020

�2 doelstellingen

� Zorggarantie voor personen met een handicap 
met de grootste ondersteuningsnood

• Vraaggestuurde zorg en assistentie in een 
inclusieve samenleving 



Perspectief 2020

�Zoveel mogelijk gewoon in de 
samenleving

�Zo weinig mogelijk uitzonderlijk en 
afzonderlijk



Perspectief 2020

�Personen met een handicap zijn niet in 
de eerste plaats hulp- en 
zorgbehoevend

�Isolement is te vermijden



Perspectief 2020

�Een belangrijk veranderingsproces 
wordt ingezet voor de sector en het 
VAPH

�De invoering van de DOP= Dienst 
Ondersteunings Plan



Agenda

• Verantwoordelijkheden

• Erkenning van de dienst 

• Samenstelling

• Basisprincipes

• Organisatie Regioteam DOP Brussel

• Info voor contactpersonen

• Opdracht Mentororganisatie



Verantwoordelijkheden

• Realistische ondersteuningsplannen met een naadloze

aansluiting naar een verder traject

– Vraagverduidelijking

– Inventarisatie van de mogelijkheden van het natuurlijk

netwerk

– Antwoorden zoeken op de ondersteuningsvragen binnen

de algemene welzijns-en gezondheidsdiensten

– Antwoorden zoeken op de specifieke

ondersteuningsvragen binnen de VAPH diensten



Erkenning

• 15 december 2011 oprichting van de vzw Dienst 

Ondersteuningsplan Vlaams-Brabant en Brussel + neerleggen 

statuten Griffie rechtbank van Koophandel 

• Ondernemeningsnummer 833 0410 2900

• Erkenningsaanvraag bij het VAPH goedgekeurd.

• Ondernemeningsnummer 453 200 222



Erkenning

• 1 DOP directiefuncte (4/5) 

• 3 Regioteams 

– Brussel (2 FTE� 3 FTE)

– Oost-Brabant (2,5 FTE � 4,5 FTE)

– West-Brabant (1 FTE �4,5 FTE)

(bezetting opstart (*) 5,5 FTE � totale erkenning 12 FTE)

• Elk Regioteam 10 uur Vrijstelling Teamcoördinatie

• Administratie en specifieke know-how

• Erkend vanaf 1 december 2011 voor 2.101 contacten

Totale erkenning  4.202 contacten

(*) transfert trajectbegeleidster BEWO of TB



Samenstelling

Gebruikers Verwijzers VAPH 

Voorzieningen

Reguliere 

diensten

Algemene Vergadering

(regionale verdeling)

6 6 6 6

Raad van Bestuur 

(regionale verdeling)

3 3 3 3

Brussel Onafhankelijk 

Leven VZW 

Nadia Hadad

Socialistische 

Mutualiteit

Marie-Louise 

De WiIl

Provincialaat

der Broeders 

van Liefde 

VZW 

(K.I. Woluwe)

Piet Ketele

Brussels Overleg 

Thuiszorg

Martine De 

Ridder

Voorzitter: Jan Claes (Huize Eigen Haard vzw)

Ondervoorzitter: Piet Ketele (K.I. Woluwe)

Penningmeester: Michael Lambrigts (KVG vzw) 



Basisprincipes

• 1 VZW Dienst Ondersteuningsplan Vlaams-Brabant en 

Brussel.

– Geen versnippering van de middelen en efficiënte inzet

– Een breed draagvlak creëren voor de dienstverlening

• We vinden het belangrijk dat de partners complementair 

gebruik maken van elkaars deskundigheid, 

infrastructuur en hun werking op elkaar afstemmen.

• De opdracht van de dienst Ondersteuningsplan 

wordt uitgevoerd zoals beschreven in het besluit



Basisprincipes

• Bij de uitbouw van de dienst zijn volgende principes onze 
leidraad: 

– Keuzevrijheid van de gebruiker staat centraal in de 
uitbouw van het voortraject 

– Laagdrempelig en brede toegankelijkheid

– De gebruiker is eigenaar van het ondersteuningsplan

– Er is een duidelijke afgesproken gedrag van 

informatie- en dossieroverdracht tussen alle 

betrokken  actoren met  respect voor de 

privacy van de gebruiker.

– Onafhankelijk



Organisatie Regioteam DOP 

Brussel

• Locatie Regioteam  vzw Dienst Ondersteuningsplan

– lokalen Familiehulp, Koningsstraat 294 te 1210 Brussel

• Opstartdatum 1 april

– eerst lokalen BRAP, verhuis voor einde april

• Verantwoordelijkheden

– Brussel 19

– Cliëntenbeheer

– Personeelsbeheer

– Middelenbeheer



Info voor contactpersonen

Wat zal de Dienst Ondersteunings Plan precies doen?

– De DOP onderzoekt samen met de persoon met een 

(vermoeden van) handicap en zijn netwerk welke hulp 

deze persoon nodig heeft en wie de hulp kan bieden.

– De DOP leidt toe naar die hulp.

– Het resultaat is een concreet ondersteuningsplan dat de 

hulp beschrijft.

• Eigen netwerk

• Reguliere diensten

• Rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH

• Door het VAPH mét een ticket



Info voor contactpersonen

Wanneer is het niet zinvol om door te verwijzen?

– De persoon waarvoor u contactpersoon bent, is al in 

begeleiding bij een VAPH voorziening (ingeschreven of 

PAB). Deze personen zijn uitgesloten door de regelgeving 

op de DOP (tenzij ze begeleiding betalen met hun PAB).

– De persoon staat op de CRZ en is wachtende.

– De persoon heeft GEEN handicap.



Info voor contactpersonen

Wanneer is het wel zinvol om door te verwijzen?

– De persoon waarvoor u contactpersoon bent heeft een 

hulpvraag, zonder duidelijk te weten hoe die vraag best 

beantwoord wordt. In plaats van zelf een heel proces met 

de persoon te gaan, kan u doorverwijzen naar de DOP.

– De persoon staat op de CRZ, is wachtende maar intussen is 

er wel al een vorm van ondersteuning wenselijk. 

De DOP kan uitzoeken wat al mogelijk is 

binnen het netwerk, de reguliere hulp en 

de rechtstreeks toegankelijke hulp.



Opdracht Mentororganisatie

P.L.A.N. vzw

• Kennismaking

• Vorming

• Helpdesk

• Tools

• Staten Generaal

• Eindverantwoordelijke: Geertrui Vandelanotte

Martine Boone

• mentor@planvzw.be



Vragen ?

• Charlotte Berteele

info @brap.be

0474 / 78.34.52


