
 

  

 

ONDERSTEUNINGSPAKKET 3 

 

 

 

DVC Heilig Hart 

Leernsesteenweg 53       

9800 DEINZE   



 

2 

 

Inhoudstafel 

 

4  Inclusieve ondersteuning 

  Beschermd of begeleid wonen 

  De ondersteuningsfuncties 

  Zorgen en ondersteunen in de nacht 

 

 

 



 

3 

ONDERSTEUNINGSPAKKET 3 

Een hart voor bijzondere zorg 

e zorgzwaarte of ondersteuningsvraag is het vertrekpunt bij de keu-
ze van het ondersteuningspakket. 

Wij zetten onze veelzijdige expertise in om iedere persoon maximale 
kansen te bieden op een zo kwaliteitsvol mogelijk leven.  

Om dit te realiseren kiezen wij voor een interdisciplinaire werking  
tussen alle betrokken diensten.  

Jij bent het als zorgvrager die zelf de richting geeft aan de ondersteuning en 
zorg die wij kunnen bieden.  

We staan klaar om je hierbij te helpen, van bij de eerste verkenning  
tot in de dagelijkse ondersteuning en zorg.  

Zit je nog met vragen? Aarzel niet ons te contacteren! 

 

 

Het sociaal administratief loket staat klaar  
om je te helpen. 

 

De openingsuren zijn 

van 9u tot 11.30u 

van 14u tot 16.30u 

op vrijdag gesloten 

 
Je kan ons rechtstreeks bereiken 

op het telefoonnummer 09 387 77 96 

of op ons mailadres: loket@dvcheilighart.be 

J 
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ONDERSTEUNINGSPAKKET 3 

Inclusieve ondersteuning 

ls je voor ondersteuningspakket 3 in aanmerking komt, kan je  

de meeste activiteiten van het dagelijks leven zelf uitvoeren.  

Toch heb je meerdere keren per week ondersteuning in wel-

bepaalde levensdomeinen nodig. Het kan gaan van hoofdzakelijk 

opvolging tot een beperkte ondersteuning in verschillende domeinen . 

Wij voorzien geen permanente ondersteuning, maar wel een 24u lange 

telefoonpermanentie.  

 

eschermd of begeleid wonen 

 

 De opdracht van de dienst begeleid wonen bestaat in het vinden  

en aanleren van oplossingsstrategieën, die je gaandeweg kunnen 

helpen om je zelfstandig te ontplooien en te handhaven in de  

samenleving. Je hebt gedurende een beperkt aantal uren per week 

nood aan ambulante begeleiding, gericht op meer zelfstandigheid. 

Er is geen nood aan een oproepbare permanentie. 

 De dienst beschermd wonen biedt ondersteuning in de woon-

situatie en op psychosociaal en administratief vlak.  

Je hebt gedurende een beperkt aantal uren per week nood aan  

ondersteuning en begeleiding.  

Er is voorzien in telefonische permanentie. 

 Wij stellen een- of tweepersoonsstudio’s ter beschikking tegen een 

huurprijs. Je kan ook in een eigen woning of zelf gehuurde woning 

verblijven. Onze dienst streeft sociale integratie in de samenleving 

na, op basis van gelijkwaardigheid en solidariteit.  

Die willen wij bereiken via een begeleiding op maat, door je de  

ondersteuning te bieden die zelfstandig wonen haalbaar en  

mogelijk maakt. 

 Het uiteindelijke doel is dat je een eigen bestaan kan uitbouwen  

in je eigen leefomgeving door een combinatie van hulp van  

reguliere diensten (thuiszorg, poetsdienst, …), van mantelzorg,  

van je sociale netwerk en van op je wensen en noden afgestemde 

ondersteuning. De begeleiding heeft een ambulant karakter.  

De begeleider komt volgens jouw vraag en behoefte meerdere  

keren per week aan huis.  

Je kiest zelf de domeinen waarin je ondersteuning wenst.  

 Je staat zelf in voor de woon- en leefkosten, zoals kosten voor  

voeding, water, elektriciteit, onderhoud, herstelling, verzekering, 

zorg en ondersteuning door reguliere diensten (artsen, thuis-

verpleging, therapeuten enz.).    

A 

B 
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ONDERSTEUNINGSPAKKET 3 

e ondersteuningsfuncties 

 

 De begeleiding kan ondersteuning bieden op het vlak van  
huisvesting. Beschermd of begeleid wonen kan in een studio 
in het centrum van Deinze of in een studio aanpalend aan woon-
groepen van het DVC Heilig Hart of in een eigen gekozen woning  
in Deinze of nabije omgeving. De dienst helpt op jouw verzoek 
zoeken naar een geschikte woning.  
Je staat zelf in voor de kosten van de huur, inrichting en eventuele 
aanpassing. 

 Juridische en administratieve ondersteuning betekent dat 
we bijvoorbeeld samen je rechten en plichten bekijken, uitleg ge-
ven bij contracten en verzekeringen.  
We kunnen samen je post bekijken en uitleg geven indien nodig, 
helpen bij het schrijven van brieven. Het sociaal administratief  
loket van het DVC Heilig Hart kan mee instaan voor administra-
tieve ondersteuning. 

 Voor een goed beheer van je budget kunnen we samen je  
inkomsten en uitgaven bekijken, je leren sparen, je leren  
internetbankieren. 

 Zo zelfstandig mogelijk wonen en leven betekent ook zorg  
dragen voor het huishouden. We kunnen je leren koken, poetsen, 
wassen, strijken, het huishouden plannen en zo nodig samen  
zoeken naar een oplossing voor extra hulp nodig bij het huis-
houden (poetsdienst, familiehulp…). 

 Wij kunnen begeleiding bieden in het opvolgen van je gezondheid. 
Wij kunnen je bijvoorbeeld helpen bij het regelen van  
doktersafspraken, je begeleiden bij consulten, je tips geven  
om gezond te leven, je helpen met een medicatieschema, je  
ondersteunen bij contacten met de mutualiteit, met het regelen 
van thuisverpleging, kinesitherapie enz. 

D 
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ONDERSTEUNINGSPAKKET 3 

 Heb je nood aan psychosociale ondersteuning, dan kunnen we op 
jouw vraag praten over je problemen, je relatie(s), helpen bij con-
tacten leggen, ondersteuning bieden bij het onderhouden van con-
tacten met je familie of omgeving, bij het zoeken naar hulp door 
externe diensten.  

 Afhankelijk van je wensen en noden bieden we ondersteuning bij 
contacten met reguliere diensten of met andere actoren zoals be-
windvoerder, huisarts, thuisverpleging, familiehulp, thuishulp, Plus 
Home services (poetsdienst), CAW, OCMW, VDAB/GTB, werkge-
vers, justitie, school, vrijwilligers. 

 Voor een zinvolle invulling van de dag kunnen we helpen bij het 
zoeken naar werk of vrijwilligerswerk. We kijken samen met jou 
wat er nodig is om dat (vrijwilligers)werk goed te laten verlopen 
(bijvoorbeeld d.m.v. een gesprek met je baas, met de arbeids-
geneesheer). We kunnen helpen bij het plannen van je  
vakantiedagen. 

 In principe krijg je binnen het beschermd of begeleid wonen geen 
aanbod dagbesteding. Toch kan het zijn dat je tijdelijk - kort-of 
langdurig - geen job hebt of aankan.  
Als niet-werkende kan het DVC Heilig Hart je de mogelijkheid  
bieden een zinvolle tijdsbesteding te organiseren via de atelier-
werking De Workshop of via activiteiten van de dienst sport en  
beweging.  
Een aangepaste dagbesteding kan ook tot stand komen in samen-
werking met externe partners. 

 Begeleiding en toegangsprijzen voor activiteiten in het kader van 
dagbesteding in het DVC worden gefactureerd.  
Ook voor een warme maaltijd wordt een bedrag aangerekend. 

 Wil je graag vrijwilligerswerk doen? Dan is het mogelijk de DVC-
diensten zelf te ondersteunen door een handje te helpen in  
bijvoorbeeld onze wasserij, keuken, poetsdienst. 

 Voor je vrijetijdsbesteding kunnen we helpen zoeken naar een 
hobby, contacten met je hobbyclub ondersteunen, helpen bij het 
plannen van uitstappen en vakantie. 
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orgen en ondersteunen in de nacht 

 

 

 In onze studio’s in het centrum van Deinze bieden we ‘s nachts 
geen directe ondersteuning.  
Wèl is er mogelijkheid om een beroep te doen op een telefonische 
permanentie voor advies. 

 In onze studio’s op site Dageraad is er ’s nachts in principe 
evenmin directe ondersteuning. In de aangrenzende woongroepen 
van de voorziening is echter wel een nachtwaak aanwezig.  
Tussen 20.30 uur en 7.00 uur is er een telefonische permanentie 
voorzien voor advies, in bijzondere situaties kan er een beroep 
worden gedaan op de nachtwaak van de voorziening via een  
oproepsysteem. 

Z 
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