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BEGELEIDINGSVORMEN
Het persoonsvolgend budget is een gepersonaliseerd budget waarmee zorg en ondersteuning
kan ingekocht worden.
Met het persoonsvolgend budget kunnen er in
Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth verschillende
ondersteuningsvormen worden ingekocht.
BEGELEIDING

Begeleiding gebeurt in de vorm van individuele gesprekken met een begeleider. Een gesprek
duurt 1 tot 2 uur. Een gesprek kan thuis (mobiele
begeleiding) of in het Begeleidingscentrum
(ambulante begeleiding) doorgaan.
Tevens kan begeleid werken aangeboden worden. Hierbij gaat men onder supervisie van een
jobcoach werken in een regulier bedrijf of organisatie (binnen afgesproken dagdelen).
De volwassene staat centraal in deze begeleiding,
maar er kan ook gewerkt worden met de andere
leden van het gezin/netwerk.
DAGONDERSTEUNING

Dagondersteuning is de dagopvang tussen 8u00
en 17u00.
Er wordt een aangepast programma aangeboden
bestaande uit:
• Belevingsgerichte activiteiten (bijvoorbeeld:
snoezelen, koken, ....)
• Arbeidsgerichte activiteiten (bijvoorbeeld:
houtbewerking, semi-industrieel werk, …)
• Beweging
• Mogelijks kunnen ook andere activiteiten
aangeboden worden zoals vorming of muziek.

WOONONDERSTEUNING

Woonondersteuning is de ondersteuning
‘s avonds, tijdens de nacht en tijdens de ochtend.
COMBINATIE

De verschillende ondersteuningsvormen kunnen
gecombineerd worden. Voor een residentieel
verblijf (24u/24u), moeten de ondersteuningsvormen “woonondersteuning” en “dagondersteuning” gecombineerd worden.
Ook kan u er voor kiezen om deeltijds gebruik te
maken van ondersteuningsvormen.
Bijvoorbeeld: 2 dagen dagondersteuning per
week, halve dagen dagopvang,...

ONDERSTEUNING EN VOORWAARDEN
VOORWAARDEN

• Beschikken over een persoonsvolgend
budget
• Wonen in de regio bestaande uit de (deel)
gemeenten:
Bocholt, Bree, Hamont-Achel, HechtelEksel, Houthalen-Helchteren, Koersel,
Leopoldsburg, Lommel, Oudsbergen, Peer
en Pelt
INHOUD VAN DE ONDERSTEUNING

Voor de start van de ondersteuning wordt eerst
een handelingsplan opgesteld. Hierin wordt samen met de volwassene en eventueel zijn ouders
en context bepaald aan welke doelstellingen gewerkt zal worden. In deze overeenkomst kunnen
o.a. wonen, dagbesteding, gedrag, ontwikkeling
en vrije tijd aan bod komen. Er wordt vastgelegd
vanuit welke disciplines er welke ondersteuning
geboden kan worden.
Eventueel wordt er voor bepaalde doelstellingen
ondersteuning van andere diensten ingeschakeld
zoals outreach vanuit psychiatrie, wit-gele kruis
of een diëtiste.
Na zes maanden wordt een volledig hulp- en
dienstverleningsplan besproken met de volwassene en zijn context.

FINANCIËLE BIJDRAGE

Voor de geboden zorg en ondersteuning (personeel) wordt een overeenkomst afgesloten via
een budget in voucher (personeelspunten).
Indien bijkomend gebruik gemaakt wordt van infrastructuur of diensten (keuken, wasserij,...) van
het Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth worden
deze als woon- en leefkosten apart aangerekend.
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