Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W.
woensdag 20 juli 2016

BEGELEIDINGSOVEREENKOMST
Tussen :
1. De V.Z.W. Beschut Wonen Noord-Limburg, Burgemeester Laenenstraat 7 bus 25 3900
Overpelt, hier vertegenwoordigd door Fons Plas (ondergetekende), in hoedanigheid van
coördinator
en
2. Dhr./Mevr.
………………………………………………………………
Wonende te ………………………………………………………………
Hierna bewoner genoemd
Of
Dhr./Mevr.
………………………………………………………………
Wonende te ………………………………………………………………
die ter zake optreedt als wettelijke vertegenwoordiger van dhr./mevr. ………………………………
(hierna bewoner genoemd) en als dusdanig in de plaats treedt voor het vervolgen van de rechten en
het naleven van de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien
wordt volgende begeleidingsovereenkomst afgesloten :
Artikel 1.
De intrede in de voorziening Beschut Wonen neemt aanvang op ……………………… (datum).
Artikel 2.
Beschut wonen biedt begeleiding aan de bewoner in een woongelegenheid. Indien deze
woongelegenheid behoort tot het aanbod van Beschut wonen, is dit mogelijks vastgelegd in een
verblijfsovereenkomst, waarvan kopie in bijlage, op basis van volgende voorwaarden :
1. De woongelegenheid wordt aangeboden aan één of meer bewoners.
2. De begeleidingsovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van ……... maand(en) en kan
door beide partijen ten allen tijden worden opgezegd, mits vooropzeg van 1 maand. De
opzeg dient te gebeuren bij een aangetekend schrijven of bij een brief die tegen
ontvangstbewijs aan de tegenpartij wordt afgegeven.
Indien deze overeenkomst niet wordt opgezegd, wordt ze telkens stilzwijgend verlengd voor
een nieuwe termijn van ………….. (maand)en.
3. De bewoner verklaart zich akkoord met de begeleidingsovereenkomst en het huishoudelijk
reglement.
4. De verblijfsovereenkomst is gebonden aan de begeleidingsovereenkomst. Opzeggen van de
begeleidingsovereenkomst houdt automatisch een opzegging van de verblijfsovereenkomst
in.
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Artikel 3.
Beschut wonen geeft in geval van verbreking van de verblijfsovereenkomst op eigen initiatief van de
vzw, waarborg alle mogelijke inspanningen te zullen leveren om met elke bewoner - verbonden door
een begeleidingsovereenkomst – op zoek te gaan naar alternatieve verblijfsmogelijkheden en dit in
actieve samenwerking met de respectievelijke bewoner en zijn/haar netwerk. Dit is een
inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Artikel 4.
De bewoner erkent voorafgaand in kennis te zijn gebracht over de beschutte woonvorm en ermee
uitdrukkelijk in te stemmen.
De bewoner zal zich strikt houden aan de afspraken m.b.t. medicatie, medisch consult,
begeleidingsplan, dag structurering … welke in overleg met de begeleid(st)er wordt opgemaakt. Het
begeleidingsplan zal systematisch besproken worden op de teamvergadering in aanwezigheid van de
coördinator en de coördinerend psychiater.
Voor de medische opvolging doet de bewoner beroep op een psychiater en huisarts naar eigen vrije
keuze.

Artikel 5.
Opzeg van deze begeleidingsovereenkomst kan ongeacht artikel 6 ten allen tijde gebeuren door
beide partijen. De opzeg gebeurt ofwel per aangetekend schrijven aan de tegenpartij, ofwel per brief
die tegen ontvangstbewijs is afgegeven aan de tegenpartij. De opzegperiode is 1 maand, aanvang
nemend de eerste dag van de maand volgend op ofwel de verzendingsdatum van het aangetekend
schrijven, ofwel datering van het ontvangstbewijs.
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Artikel 6.
De bewoner dient volgende richtlijnen na te leven. Bij overtreding kunnen deze aanleiding geven tot
het verbreken van de overeenkomst.
1. Overnachting van niet-bewoners is toegelaten mits een uitdrukkelijke toelating vanwege
beschut wonen.
2. Wekelijks moet de woning schoongemaakt worden of een schoonmaakster in de woning
toegelaten worden. Technische defecten moeten onverwijld aan beschut wonen gemeld
worden. De kosten van een derde partij voor het onderhouden van de woning / herstellen
van technische defecten ten gevolge van handelingen van bewoner, worden vergoed door
de bewoner.
3. Uitlenen van sleutels aan niet-bewoners is slechts toegelaten mits uitdrukkelijke
toestemming van beschut wonen.
4. Het is verboden in de slaapkamers te roken en tevens zal kennis worden genomen van de
richtlijnen inzake brandvoorkoming en beveiliging.
5. Huisdieren mogen gehouden worden mits een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming
van beschut wonen.
6. De verblijfskost moet op het afgesproken tijdstip betaald worden.
Artikel 7.
Volgende punten kunnen aanleiding geven tot onmiddellijke verbreking zonder opzegperiode van de
begeleidingsovereenkomst, als ook de verblijfsovereenkomst :
1. Moedwillige beschadiging van het gebouw of de materialen door beschut wonen
beschikbaar gesteld, alsook aan de eigendommen van medebewoners. Dit zal een
schadevergoeding ten laste van de bewoner met zich meebrengen.
2. Het niet – naleven van de algemene regels inzake verblijf.
3. Herhaald misbruik van alcohol of medicatie
4. Gebruik van illegale drugs
5. Misbruik en/of agressiviteit t.a.v. mede- en buurtbewoners en/of begeleiders en/of derden.
6. Bij elk ander misdrijf zoals beschreven in het burgerlijk wetboek.
7. Herhaalde, aan de bewoner schriftelijk gerapporteerde, inbreuken op het huishoudelijk
reglement.
8. Rustverstoring van de medebewoners.
Beschut wonen kan de overeenkomst slechts beëindigen op voorwaarde dat de ten laste gelegde
feiten voorafgaandelijk schriftelijk aan de bewoner zijn gerapporteerd.
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Artikel 8.
De begeleiding inzake personeel is in principe gratis zolang deze wordt gefinancierd door de
Overheid. De bewoner mag geen vergoeding of bezittingen geven aan de begeleid(st)er.
De begeleid(st)er mag zich bij noodsituaties of urgentie-hulp toegang verschaffen tot de woonst met
behulp van de reservesleutel. Dergelijke interventies worden met de bewoner besproken en
geagendeerd op het begeleidingsteam.
Afspraken en modaliteiten inzake de toewijzing en bereikbaarheid van de begeleider of zijn
vervanger, worden in elke woonst ad valvas meegedeeld.

Artikel 9.
De bewoner verklaart zich akkoord met het principe van de aanrekening van de algemene kosten ten
laste van de bewoner. De concrete aanrekening regels worden per woonst gepaald en in het
huishoudelijk reglement opgenomen.

Artikel 10.
De bewoner verklaart zich akkoord met de aanrekening van begeleidingskosten, andere dan
personeelskosten. Deze begeleidingskosten worden bepaald op 0 euro / maand en zullen jaarlijks
worden herzien en zijn afhankelijk van de financiering door de Overheid.

Artikel 11.
Kennisgeving bepalingen inzake het bijhouden van een bewonersdossier.
Overeenkomst betreffende informatieplicht, inzake bewonersdossiers.
In het kader van de door de Overheid opgelegde reglementering om als initiatief van Beschut Wonen
erkend te worden, moet Beschut Wonen Noord-Limburg voor iedere bewoner een dossier
aanleggen, waarin zowel administratieve als medische gegevens zijn opgenomen. Deze gegevens zijn
noodzakelijk om een optimale begeleiding en behandeling op maat te kunnen garanderen.
Het spreekt uiteraard voor zich dat dit bewonersdossier strikt vertrouwelijk is en dat derden hierin
geen inzage hebben. Het aanleggen en bewaren van deze dossiers gebeurt conform de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en met inachtneming van de
beginselen van het beroepsgeheim.
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De bewoner heeft overeenkomstig artikel 10, paragraaf 1 en 2 van deze wet een direct inzagerecht in
de administratieve gegevens van het dossier - m.u.v. de persoonlijke notities van de
beroepsbeoefenaar en de gegevens die betrekking hebben op derden - en desgewenst de
mogelijkheid om onjuiste gegevens te laten corrigeren. Indien men van deze mogelijkheid gebruik
wenst te maken, kan men zich wenden tot de coördinator van Beschut Wonen.
Wat de medisch gegevens betreft, heeft de bewoner overeenkomstig artikel 7 en 10, paragraaf 3 van
de wet een indirect inzagerecht. Concreet betekent dit dat men steeds de behandelende arts en/of
de coördinerende geneesheer kan consulteren om toelichting te verkrijgen omtrent de inhoud van
het medisch dossier. Desgewenst kan men, mits schriftelijk mandaat, een andere arts aanduiden om
de inhoud van het medisch dossier na te gaan.
Voor verdere informatie over de bepalingen van de privacy-wet van 8 december 1992, kan men
desgewenst terecht bij de coördinator, waar een kopie van deze wet ter beschikking ligt.
Het feit dat wij persoonlijke informatie in computers opslaan en gebruiken is geregistreerd onder het
nummer 000990091 in een openbaar register dat ter inzage is bij de Commissie voor de Bescherming
van de Persoonlijke Levenssfeer, Ministerie van Justitie gevestigd te Waterloolaan 115 te 1000
Brussel, te.: 02/542.72.00. Ook kunt u daar terecht indien u verdere vragen hebt rond de
bescherming van uw persoonlijk informatie.

Gedaan te ..........................., op ../../.....

Voor kennisname en akkoord,

Een exemplaar voor bewoner/B.W.-begeleider,

De Bewoner,

De B.W.-Begeleider,

...........

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