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Zorginspectie 
Koning Albert II-laan 35 bus 31 
1030 BRUSSEL 
T 02 553 34 34 
contact@zorginspectie.be 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

DIENST VOOR OPPASHULP 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

INSPECTIEPUNT  
Adres  
Telefoon  
E-mail  
Dossiernummer  

 

INRICHTENDE MACHT  
Juridische vorm  
Adres  
Telefoon  
E-mail  

 

OPDRACHT  
Nummer  
Datum  

 

VERSLAG  
Nummer  
Datum  

 

INSPECTIEBEZOEK  
Soort 
Inspecteur(s) 

Onaangekondigd/Aangekondigd bezoek op  … van … tot… 
 

Gesprekspartner(s)  
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SITUERING INSPECTIEBEZOEK 

 

TOEGEPASTE REGELGEVING 

• Woonzorgdecreet van 13 maart 2009  
• Besluit van de Vlaamse Regering van 24/07/2009 betreffende de programmatie, de 

erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van 
gebruikers en mantelzorgers – bijlage III 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 5/06/2009 betreffende de procedures voor 
woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 

• Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 
• MB van 22 maart 2002 betreffende kwaliteitszorg in lokale dienstencentra, regionale dienstencentra 

en in de diensten voor oppashulp 
• Jaarlijks MB tot vastlegging van het totaal aantal subsidiabele uren enerzijds en van het aantal 

subsidiabele uren per dienst 
• Ministerieel besluit van 15 juni 2017 betreffende de vaststelling van de evaluatiecriteria met 

betrekking tot de programmatie van de diensten voor oppashulp 
• Ministerieel besluit van 15 juni 2017 tot bepaling van het aantal regio's per provincie en voor het 

tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en het maximale aantal te erkennen diensten voor oppashulp per 
regio 

 
Vanaf 1/1/2019 verlopen onze inspecties en bijhorende inspectieverslagen conform de bepalingen uit het 
decreet van 19 januari 2018 houdende het overheidstoezicht in het kader van het gezondheids- en 
welzijnsbeleid (B.S. 21 februari 2018). 

 

LEESWIJZER 

 

Hoe werkt Zorginspectie?  
 
Onze opdracht  
De opdracht van Zorginspectie bestaat erin om ten behoeve van het Agentschap Zorg en Gezondheid een 
objectief beeld te geven over de mate waarin de dienst zich conformeert aan de gestelde voorwaarden. Het 
Agentschap Zorg en Gezondheid is immers bevoegd voor de erkenning van de thuiszorgvoorzieningen en de 
finale beoordeling van het dossier komt dit agentschap als toezichthouder toe. Daartoe geeft het verslag een 
overzicht van alle geïnspecteerde items. 
 

Onze inspecties  
De inspecties kunnen zowel aangekondigd als onaangekondigd plaatsvinden.  
Niet alle elementen uit de regelgeving komen aan bod tijdens elke inspectie. Dit betekent niet dat aan die 
elementen uit de regelgeving niet moet worden voldaan, ze komen mogelijk bij een volgende inspectie aan 
bod. 
 
U vindt alle verdere informatie over onze organisatie op “www.departementwvg.be/zorginspectie”. 
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Hoe leest u een inspectieverslag?  
Dit inspectieverslag bevat een weergaven van de vaststellingen die de inspecteur heeft gedaan. 
 
Specifiek vindt u per item volgende elementen: 

• Een antwoord op de gestelde vragen. 

• Toelichting: deze kan nog extra relevante informatie bevatten m.b.t. de werking van de dienst of  m.b.t. 
de door de inspecteur geraadpleegde bronnen.  

• Conform: dit geeft aan dat de dienst voldoet aan de erkenningsvoorwaarde terzake. 

• Niet-conform: de niet naleving van de regelgeving door actoren in de zorg of zorggebruikers wordt 
gedefinieerd als een ‘inbreuk’, hieronder is ook te verstaan: niet-conform en tekort.  

• Aandachtspunten: Deze punten mogen niet gelezen worden als het niet voldoen aan een toepasselijke 
regelgeving en kunnen dus ook op basis van deze regelgeving niet afgedwongen worden. In enkele 
gevallen hebben deze te maken regelgevingen waarvoor andere toezichthouders bevoegd zijn. In 
andere gevallen vraagt de inspectie enkel aandacht in functie van het belang van de bewoner/gebruiker 
of gewoon vanuit een ‘good practice’. 

 

Wat na de inspectie? 
Na het inspectiebezoek ontvangt de vertegenwoordiger van de dienst het ontwerpverslag. Indien er volgens 
hem onjuistheden of onduidelijkheden in het ontwerpverslag geslopen zijn, kan hij binnen 14 kalenderdagen 
na ontvangst schriftelijk reageren. Indien de inspecteur akkoord gaat met de gemaakte opmerkingen, wordt 
het verslag hieraan aangepast. Na deze fase wordt het definitieve verslag bezorgd aan de vertegenwoordiger 
van de dienst en wordt het, met inbegrip van de eventuele reactienota, overgemaakt aan het Agentschap Zorg 
en Gezondheid en stopt het inspectieproces. Het Agentschap Zorg en Gezondheid staat in voor de verdere 
dossieropvolging en de communicatie hierover. 
 
 

1 SITUERING VAN DE DIENST  

-Rechtsvorm  

 

-Aantal uren gesubsidieerd in 2018: 

-Aantal uren werkelijk gepresteerd in 2018: 

 

-Welke reden(en) zijn er  voor het niet volledig presteren van het minimaal aantal gesubsidieerde 

uren?  

 

2 LIGGING EN ACCOMMODATIE VAN DE DIENST 

-Hoe bereikbaar is het gebouw voor de hulpvrager? 

 

-Is het gebouw rolstoeltoegankelijk? 

 

-Wat betreft het gebruik van de accomodatie: is deze enkel van de oppasdienst of wordt het 

gedeeld met andere diensten? 
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-Is de privacy van de cliënt gegarandeerd?  

 

3 BEREIKBAARHEID VAN DE DIENST 

-Uren telefonische bereikbaarheid: 

 

-Uren fysieke bereikbaarheid: 

 

- Is er een regeling bij afwezigheid van de coördinator? 

 

4 BEKENDMAKING VAN HET AANBOD  

-Hoe maakt u uw aanbod en de beperkingen ervan bekend aan enerzijds gebruikers en anderzijds 

vrijwilligers? 

 

 

-Is deze informatie verstaanbaar voor de gebruiker en verwijzer? 

 

5 KWALITEITSZORG 

5.1 KWALITEITSHANDBOEK 
 

-Is een kwaliteitshandboek ter beschikking? 

 

 

-Zijn alle procedures en conditionele elementen beschreven in het handboek?  

 

5.2 ZELFEVALUATIE 
-Welke stappen zijn al genomen m.b.t. zelfevaluatie? 
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6 PERSONEEL 

-Overzicht personeelsbestand: 

 

Naam Functie Vte Diploma 

    

    

    

    

 

 

- Overzicht van de door de personeelsleden gevolgde vorming (onderwerpen, aantal uren):   

 

-Er gebeurt intern overleg met het personeel: 

 

O ja 

O neen 

O Niet bevraagd 

 

Toelichting:  

 

 

 

 

 

O Conform 

O Niet conform 

 

 

-Hoe wordt het functioneren van de coördinator en van eventuele andere personeelsleden opgevolgd? 

 

7 VRIJWILLIGERS  

-Heeft de dienst oppashulp een erkenning in het kader van het georganiseerd vrijwilligerswerk?  

 

-Hoe worden vrijwilligers gerekruteerd? 

 

 

-Over hoeveel actieve vrijwilligers beschikt de dienst op het moment van de inspectie? (actief = vrijwilligers 

met een overeenkomst en minstens één keer ingezet in de loop van 2018) 

 

-Is er een schriftelijke overeenkomst/afsprakennota voor de vrijwilligers? 

 

-Zijn de vrijwilligers verzekerd?  
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-Wordt er permanent overleg georganiseerd met de vrijwilligers? 

 

 

-Wordt het functioneren van de vrijwilligers opgevolgd? 

 

 

- Is er in de periode van twee jaar voorafgaand aan de inspectie vorming geweest voor de vrijwilligers? 

 

 

-Wordt aan de vrijwilligers een vergoeding betaald? 

0 forfait per maand 

0 forfait per jaar 

0 per uur of oppasbeurt: 

 

Aard prestatie bedrag 

Overdag per uur   

Overdag per oppasbeurt  

’s nachts per uur  

’s nachts per oppasbeurt  

Za, zon en feestdag per uur  

Za, zon en feestdag per oppasbeurt  

Andere  

 

-Krijgen de vrijwilligers bovenop hun vergoeding voor oppashulp  hun verplaatsingskosten (auto, fiets, 

openbaar vervoer) terugbetaald? 

 

vervoermiddel terugbetaald 

Auto/motor  

Fiets  

Openbaar vervoer  

 

 

8 HULPVERLENING 

 

-Wanneer wordt oppashulp geboden? 

 

Tijdstip Ja Neen 

Overdag   

‘s Nachts   

Op weekdagen   

Op za/zo, feestdagen   

 
 
 



  pagina 7 van 8 

-Hoe stemt de dienst de vraag en het aanbod van oppashulp op mekaar af? 

 

-Indien een cliënt niet kan geholpen worden,  wordt hij dan doorverwezen? 

  

-Is er een wachtlijst van kandidaat-gebruikers?  

 

-Hoeveel kandidaat-gebruikers staan op de wachtlijst (op datum van de inspectie)?  

 

-Kunnen de vrijwilligers prestaties blijven leveren, ook tijdens vakantieperioden van de dienst?  

 

-Hoe kan een gebruiker oppashulp op een vast tijdstip reserveren, bv elke woensdagnamiddag van 12 tot 17 

u?  

 

-Worden gebruikers geselecteerd op basis van ideologische, godsdienstige of filosofische overtuiging, of een 

lidmaatschap, of op basis van enig ander criterium? 

 

 

-Is er dossiervorming van de gebruikers?  

 

 

- Is er inspraak van de  gebruiker in de eigen hulp- en dienstverlening?  

 

 

9 CLIËNTTEVREDENHEID EN KLACHTENMANAGEMENT 

 

9.1 CLIËNTTEVREDENHEID 
 

-Wordt er tweejaarlijks een klantentevredenheidsmeting uitgevoerd?  

 

-Werd de werking al aangepast n.a.v. de resultaten van de tevredenheidsmeting? 

 

 

9.2 KLACHTENMANAGEMENT 
 

-Is  het klachtenrecht verduidelijkt aan/ verstaanbaar voor de hulpvrager?  

 

-Zijn er in de werkingsjaren 2017/2018 klachten ontvangen?  
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10 FACTURATIE 

 

-Wordt er een factuur  voor de gebruiker gemaakt?  

 

-Betreft het één factuur voor oppashulp of is er een gezamenlijke factuur samen met andere 

dienstverlening?  

 

-Hoeveel bedraagt de cliëntbijdrage? 

 

-Wordt aan cliënten met een laag inkomen (bv. omnio-statuut)  een afwijking op de bijdrage verleend?   

 

-Is er rechtstreeks betalingsverkeer tussen de gebruiker en de vrijwilliger? 

 


