Een woonvoorziening kiezen
In deze checklist vind je gedetailleerde omschrijvingen die een leidraad kunnen zijn bij de
keuze van een woonvoorziening.

Voor wie?
•

Wat is het doelpubliek van de voorziening? Wat zijn de voorwaarden tot opname?






•

leeftijd
handicap
autisme
niveau van verstandelijke functioneren/normaal begaafd
andere: ………………………………………………………………………………………………………………...

Hoeveel personen wonen in de voorziening/leefgroep?

Aanmelding
•

Is er een wachtlijst? Hoe lang is de wachttijd?

•

Is er een proefperiode? Hoe lang duurt de proefperiode?

•

Hoe lang kan mijn kind in de voorziening verblijven?

Financiële zaken
•

Wat kost het? Wat is in deze kost inbegrepen?

•

Wat zijn bijkomende kosten (uitstappen, vakantie, kapper, pedicure, …)?

•

Kunnen de bewoners over eigen zakgeld beschikken? Welk bedrag?

Personeel en behandelaanbod
•

Wat is de opleiding van de begeleiders? (psycholoog, opvoeders, psychiater,
maatschappelijk werker, logopedist, ergotherapeut, psychomotorisch therapeut, …)?

•

Wat is het behandelaanbod?
 psychologische begeleiding
 logopedie
 kinesitherapie






ergotherapie
arbeidsbegeleiding
medische opvolging (tandarts, gynaecoloog, …)
andere: …………………………………………………………………………………………………………………

•

Is er een arts aan de voorziening verbonden?

•

Hoeveel begeleiders zijn er per leefgroep?

•

Hebben de bewoners een persoonlijke begeleider die als vertrouwenspersoon
(aandachtspersoon, mentor, …) fungeert?

•

Ontvangen de ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers de medische verslagen of
worden ze op de hoogte gehouden van de medische toestand?

•

Kan mijn kind eenmaal in de voorziening blijven beroep doen op gekende
beroepskrachten: huisarts, psychiater, tandarts, kapper, … ?

Infrastructuur
Gemeenschappelijke ruimtes
•

Welke ruimtes zijn gemeenschappelijk?

•

Hebben de gebruikers inspraak bij de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes:







•

plaats van de meubels
decoratie
extra isolatie en akoestiek (bv. geluiddempende vloerbekleding)
mate van daglicht, verlichting, verduistering
verwarming en airconditioning
andere: ……………………………………………………………………………………………………………

Zijn de zones per functie goed afgebakend? Bijvoorbeeld, een plaats om tv te kijken,
bezoek te ontvangen, plaats om te eten … (visuele ondersteuning, duidelijk
afgebakend, …) Hebben de gebruikers hierbij inspraak?

Kamers
•

Beschikt iedereen over een eigen kamer?

•

Welke sanitair is voorzien in de kamer? (wastafel, wc, douche, …)

•

Indien nodig, kunnen zones per functie goed afgebakend worden? Bijvoorbeeld, de
kamer in verschillende 'zones' indelen: een hoek om tv te kijken, een werkhoek, een
slaaphoek, een plaats om zich te wassen en te kleden … Is dit mogelijk?

•

Hebben de gebruikers inspraak bij de inrichting van de eigen kamer?

•

Op welke manier kan de kamer aangepast worden aan de noden? Welke
aanpassingen zijn mogelijk?









•

kleuren
materialen (geluiddempende vloerbekleding, muren, meubels, …)
verlichting
verduistering
(extra) isolatie
temperatuurregeling (verwarming, airconditioning)
beveiliging (bijvoorbeeld, meubels vastgemaakt aan de muur of vloer)
andere: ……………………………………………………………………………………………………………

Welke aspecten kan de bewoner zelf bepalen?

Activiteiten
Activiteiten in de voorziening
•

Welke activiteiten zijn mogelijk in de voorziening?









tuinieren
dierenverzorging
creatieve activiteiten: tekenen, schilderen, kleibewerking, muziek, …
ambachtelijke activiteiten: houtbewerking, kaarsen maken, …
vorming: sociale vaardigheden, weerbaarheid, seksualiteit, …
belevingsactiviteiten: dans, sport, snoezelen, …
huishoudelijke activiteiten
andere: ………………………………………………………………………………………………………….........

•

Indien er dagbesteding in groep wordt georganiseerd, hoe groot is de groep?

•

Zijn de lokalen voor de dagbesteding in een afzonderlijk gebouw gevestigd?

Activiteiten buiten de voorziening
•

Welke activiteiten worden er buiten de voorziening doorgaans georganiseerd?








•

musea bezoeken
fietsen
bibliotheek
vakantie
vrijwilligerswerk
boodschappen doen
andere: …………………………………………………………………………………………………………………

Wat is het aanbod in de onmiddellijke omgeving van de voorziening?






winkels
zwembad
sportclub
vrijetijdsbesteding
kerk (koor)

 bioscoop
 andere: …………………………………………………………………………………………………………………
•

Welke activiteiten worden georganiseerd die het contact met andere mensen bevordert
(uitgezonderd de begeleiders of andere bewoners)?

Dagindeling
•

Hoe ziet de dagindeling eruit: opstaan, ontbijt, activiteiten, middagmaal, slapen, … ?

•

Op welke manier worden de uurroosters gevisualiseerd?

Individueel handelingsplan ‐ IHP
Individueel handelingsplan: beschrijving van de zorg op maat, doelstellingen, werkvormen, …

•

Wat wordt in het individueel handelingsplan (IHP) opgenomen?

•

Wie is betrokken bij het opmaken van het IHP?

•

Om de hoeveel tijd wordt het IHP geactualiseerd?

•

Hoe worden ouders betrokken bij het opstellen en actualiseren van het IHP?

Afspraken en contacten ouders/gezin
•

Wat zijn de contactmogelijkheden met de familie?





bezoekdagen/bezoekuren
kan ik tijdens de week met mijn kind telefoneren?
om de hoeveel tijd kan mijn kind naar huis komen?
andere regels : ………………………………………………………………………………………………………

•

Hoe is het contact tussen de ouders en de begeleiders georganiseerd?

•

Welke taken worden door de ouders opgevolgd?





afspraak met de kapper
aankoop kledij
afspraak met de arts, specialist, … ?
andere: …………………………………………………………………………………………………………………

o Andere: ………

Inspraak en zelfbepaling
•

Op welke gebieden heeft de bewoner inspraak of kan hij/zij zelf iets bepalen?














•

inrichting individuele kamer
dagbesteding
invulling vrije tijd
dagindeling (uur opstaan, slapengaan, … )
begeleiders/vertrouwensfiguur
keuze arts
dagelijkse kledij
bezoek
zakgeld
maaltijden
voorziening verlaten
relatie/seksualiteit
andere: ……………………………………………………………………………………………………………

Worden hulpmiddelen gebruikt om keuzes te maken en te verduidelijken? Zo ja,
welke?

Maaltijden
•

Worden de maaltijden ter plaatse bereid?

•

Kunnen de ouders het menu raadplegen?

•

Biedt de voorziening aangepaste voeding aan de bewoners?





vegetarisch
dieetvoeding
aangepast aan geloofsovertuiging
andere:………………………………………………………………………………………………………………….

•

Wordt de voeding aangepast op verzoek van de persoon met autisme en/of de ouders?

•

Wordt het menu kenbaar gemaakt? Op welke manier?

•

Waar gaan de maaltijden door?





gemeenschappelijk in een refter
in een leefgroep
individueel op de kamer
andere: …………………………………………………………………………………………………………………

Veiligheid
•

Hoe wordt de nachtdienst georganiseerd?

•

Maakt men gebruik van een toezichtsysteem?

•

Maakt men gebruik van een oproepsysteem?

•

Worden er vrijheidsbeperkende maatregelen gebruikt bij ernstige gedragsproblemen?
 fixatie
 time‐out
 andere: …………………………………………………………………………………………………………………

