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IIInnnhhhooouuudddssstttaaafffeeelll   
 

 

 

 

 

1. Wat is thuisoppas?         

2. De taak van een thuisoppasser     

3. Wie is die oppasser die bij het gezin aan huis komt?   

4. De begrensde opdracht als thuisoppasser    

5. Discretie … een must      

6. Aanvraag van een thuisoppas     

7. De oppasbeurt zelf  

8. Verzekering  

9. Waarom de ‘oppasvraag’ niet rechtstreeks tot oppasser richten? 

10. De onkostenvergoeding      

11. Waarom een onkostenvergoeding?   

12. Onkostenvergoeding en fiscaliteit 

13. Wat te doen als je plots geen oppas meer nodig hebt?   

14. Ondersteuning    
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111...   WWWaaattt   iiisss   ttthhhuuuiiisssoooppppppaaasss???      
 

Veel ouders met een kind met een handicap willen hun kind alle mogelijke 

levenskansen bieden en nemen zijn/haar verzorging heel bewust op zich. 
Deze zorg mag echter niet zomaar als vanzelfsprekend beschouwd 

worden. Het is voor het gezin soms moeilijk alleen te dragen, zonder hulp 
van buitenaf. De gezinsleden zorgen vaak dag in dag uit voor hun 

zoon/dochter/broer/zus/kleinkind, zonder ooit een moment van pauze te 
kunnen of zelfs te willen nemen.  

 
Voor hen is het immers niet evident om hun agenda te plannen: 

werkafspraken, familiebijeenkomst, hobby, … Er moet immers altijd 
iemand thuis zijn! Zij hebben daarenboven ook al eens nood aan gewoon 

wat ontspanning, al is het maar een paar luttele uurtjes op een week, om 
even op adem te komen.  

Vaak vinden de ouders dat ze al zo vaak beroep moeten doen op anderen, 
dat ze niet eens hulp durven te vragen… zeker niet als dat is om er zélf 

eens tussenuit te kunnen.  

 
De dienst Thuisoppas wil dergelijke gezinnen een oplossing bieden. De 

dienst Thuisoppas wil er samen met haar vrijwilligers voor zorgen dat de 
ouders en andere gezinsleden er tussenuit kunnen, al is het maar voor 

even. En ondertussen is er thuis een vrijwilliger die de zorg voor hun 
gezinslid opneemt. 

 
Onze vrijwilligers verzorgen thuisoppas bij kinderen (leeftijd van 0 tot 25 

jaar) met een handicap, met een chronische ziekte of tijdens een 
revalidatieperiode en dit in heel het arrondissement Leuven (zie 

onder): 

Aarschot - Begijnendijk - Bekkevoort - Bertem - Bierbeek -

Boortmeerbeek - Boutersem - Diest - Geetbets - Glabbeek -   

Haacht - Herent - Hoegaarden - Holsbeek - Huldenberg - Keerbergen 
- Kortenaken - Kortenberg - Landen - Leuven -   

Linter - Lubbeek - Oud-Heverlee - Rotselaar - Scherpenheuvel-

Zichem – Tervuren - Tielt-Winge - Tienen - Tremelo - Zoutleeuw  
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222...   DDDeee   tttaaaaaakkk   vvvaaannn   eeeeeennn   ttthhhuuuiiisssoooppppppaaasssssseeerrr      
 

De taak tijdens een thuisoppas bestaat hoofdzakelijk uit een speelse en 
zorgzame aanwezigheid. 

  
- Speelse aanwezigheid: de oppas houdt het kind op een aangename 

manier bezig met spelletjes, voorlezen, een film kijken, knutselen,… 

- Zorgzame aanwezigheid: iemand die in de buurt is, moest er iets 
voorvallen. Dit kan zijn: 

 hulp bij beperkte verplaatsingen in en rond het huis; 
 opwarmen van een al bereide maaltijd; 

 helpen bij het eten, bij het naar toilet gaan; 
 wandelen, al dan niet met behulp van een rolwagen; 

 toezicht houden op het nemen van de medicatie; 
 in geval van nood hulp inroepen van familie, dokter, hulpdiensten. 

 
De familie kan ondertussen het huis met een gerust hart verlaten, 

wetende dat hun zoon/dochter/broer/zus/kleinkind in goede handen is. 
Het is mogelijk dat er tijdens de oppas ook broers en zussen van het kind 

in kwestie aanwezig zijn. De coördinator zal tijdens een 
kennismakingsgesprek nagaan of de specifieke situatie haalbaar en 

verantwoord is voor één oppasser. 

 
 

333...   WWWiiieee   iiisss   dddiiieee   oooppppppaaasssssseeerrr   dddiiieee   bbbiiijjj   hhheeettt   gggeeezzziiinnn   aaaaaannn   hhhuuuiiisss   kkkooommmttt???   
 

 

Een kandidaat thuisoppasser voldoet minimaal aan onderstaande criteria: 

- een aantal uurtjes van hun vrije tijd ter beschikking willen stellen; 
- lichamelijk en mentaal in staat zijn de dagelijkse zorg voor 

kinderen/jongeren met een beperking op zich te nemen; 
- sociaal voelend zijn en zich kunnen inleven in de doelgroep en 

bijhorende problematieken; 
- verantwoordelijk en zelfstandig kunnen handelen; 

- bereid zijn om vormingen en overlegmomenten te volgen; 
- toestemming krijgen van de betreffende uitkeringsinstanties.  

 
We hanteren a priori geen uitsluitingscriteria voor kandidaat-vrijwilligers. 

De geschiktheid van een concrete kandidaat-vrijwilliger wordt nagegaan in 
een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt ook de werking van de 

oppasdienst toegelicht. 
 

 

De vraag naar thuisoppas is groot, nieuwe vrijwilligers zijn dan ook altijd 
welkom. 
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444...   DDDeee   bbbeeegggrrreeennnsssdddeee   ooopppdddrrraaaccchhhttt   vvvaaannn   eeeeeennn    ttthhhuuuiiisssoooppppppaaasssssseeerrr   
 

Vanwege het feit dat de oppasdienst werkt met vrijwilligers zijn er enkele 
beperkingen noodzakelijk om onze mensen niet te overvragen: 

 
1. Een gezin kan maximum 20u per maand thuisoppas krijgen. 

2. De duur van elke oppasbeurt is minstens 2 uur. Wanneer er toch voor 

kortere duur oppas wordt gevraagd, moet er voor 2 uur oppas betaald 
worden.  

3. Late oppas, bijvoorbeeld naar aanleiding van een huwelijksfeest, kan 
tot 2 u ‘s nachts. Nachtoppas is eventueel mogelijk, maar enkel 

wanneer er medewerkers toe bereid gevonden worden. 
4. Een thuisoppasser doet geen huishoudelijke of verpleegkundige 

taken. Vrijwilligers komen immers niet in de plaats van 
beroepskrachten. Als er tijdens de oppas verpleegkundige handelingen 

moeten gebeuren, dan is en blijft dit een taak voor de thuisverpleging. 
Als er tijdens de oppas gegeten wordt, dan is het koken van de 

maaltijd geen taak voor de oppasser. Wat niet betekent dat deze geen 
boterhammen mag smeren of na de maaltijd de tafel niet mag 

afruimen … Men laat alles even net achter zoals men het vond bij 
aankomst. 

 

 

555...   DDDiiissscccrrreeetttiiieee   ………   eeeeeennn   mmmuuusssttt      
 

De thuisoppas die aan huis komt gaat discreet om met gegevens/situaties. 

Wanneer men bij mensen thuis gaat oppassen, treed men binnen in hun 
leefwereld, hun woning en hun gewoontes. Het is daarbij erg belangrijk 

dat men: 
 

- Elke filosofische, politieke of religieuze overtuiging van het gezin 
respecteert. 

- De privacy van de familie in kwestie in ere houdt: alles wat men ziet en 
hoort, blijft binnen de 4 muren van het huis in kwestie.  

- Het beroepsgeheim in acht neemt. Namen en gegevens van 
zorgbehoevenden worden aan niemand doorgegeven.  

 

Dit geldt ook in omgekeerde richting: de gegevens van de oppassers 
worden ook aan niemand doorgegeven!  
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666...   AAAaaannnvvvrrraaaaaaggg   vvvaaannn   eeeeeennn   ttthhhuuuiiisssoooppppppaaasss   
 

1. De eigenlijke aanvraag van de oppas komt binnen bij de coördinator 
van de Thuisoppasdienst (Iris Denayer) op het telefoonnummer 

016/63.90.21 of via mail (iris@balanske.be).  
 

- Liefst minstens een week op voorhand, zodat er nog tijd is om een 

oppasser te zoeken. 
- De coördinator vraagt al de nodige gegevens op (intake). De ouders 

vullen hiertoe een inlichtingenformulier in.  
- Door deze intake worden de aanvragen als het ware ‘gefilterd’: 

mensen hebben soms verwachtingen waaraan wij niet kunnen 
beantwoorden. De coördinator probeert deze mensen door te 

verwijzen naar instanties waar ze met hun vraag wel terecht kunnen. 
 

2. Na de zogenaamde ‘intake’ van de oppasaanvraag gaat de coördinator 
aan de hand van het inlichtingenformulier op zoek naar de meest 

geschikte medewerker om de aangevraagde oppas op zich te nemen. 
 

3. De oppasser krijgt op zijn beurt alle noodzakelijke inlichtingen die 
nodig zijn om de oppas naar behoren te kunnen doen: naam, adres, en 

telefoonnummer, speciale aandachtspunten, conditie van het kind en 

wie te verwittigen in noodgevallen. Al deze gegevens staan op het 
inlichtingenformulier, waarvan de oppasser een kopie ontvangt.  

Ook begin- en einduur van de oppas worden hier afgesproken.  
 

4. Vervolgens wordt de aanvrager verwittigd door de coördinator die 
meedeelt dat er een oppasser gevonden is. 

 
Als de coördinator de meest geschikte vrijwilliger zoekt, houdt hij 

zoveel mogelijk rekening met: 
- hoe vaak de oppasser al aan de beurt is geweest; 

- datum en tijdstip van de oppasbeurt; 
- de af te leggen afstand (zo veel mogelijk in eigen buurt); 

- verplaatsingsmogelijkheden van de oppasser; 
- hoe veel ervaring de oppasser heeft, en welke specifieke zorg het kind 

vereist. 

 
BELANGRIJK 

 
Thuisoppas  is geen recht, maar een mogelijkheid. De oppasdienst 

is afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers. 
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777...   DDDeee   oooppppppaaasssbbbeeeuuurrrttt   zzzeeelllfff   
   

1. Er wordt verwacht van de oppasser dat deze tijdig op de 

afspraak aanwezig is, ouders hebben hun vertrek immers gepland. Het 
is ook steeds nuttig om vooraf nog even alles te overlopen/bespreken. 

Zeker de eerste keer is het aangewezen om ruim op voorhand de 
thuisoppas te laten komen zodat je als aanvragend gezin nog wat uitleg 

kan geven en kennis kan maken. In zwaardere thuiszorgsituaties is het 
aan te raden vooraf al eens af te spreken om kennis te maken: zo is 

iedereen (oppas, ouders en kind) al wat meer op hun gemak. 
 

2. We verwachten dezelfde stiptheid van de ouders zelf: zij moeten 
terug zijn op het afgesproken uur, zodat de oppasser zelf tijdig naar huis 

kan. Indien dit niet het geval is, laat de oppasser dit weten aan de 

coördinator.  
 

3. De oppas mag enkel medicatie geven wanneer het uitdrukkelijk 
gezegd werd door de ouders, of genoteerd staat op papier.  

 
4. De thuisoppassser ontvangt voor deze prestatie een vergoeding van 

het gezin. De gebruiker (=het gezin), betaalt via een overschrijving, het 
totale bedrag aan het Balanske, deze laatste betaalt op haar beurt aan de 

thuisoppasser. 
Daartoe zijn de doordrukboekjes ‘onkostennota thuisoppas’ 

aangemaakt. Elke thuisoppas beschikt over zo’n boekje en brengt dit ook 
telkens mee.  

De thuisoppasser vult na elke oppas zo’n onkostennota in:  
- Het origineel laat hij/zij ingevuld bij de cliënt achter. Het gezin schrijft 

het verschuldigde bedrag over op rekening van Het Balanske: 

734-3571871-49 – IBAN: BE97 7343 5718 7149 – BIC: KREDBEBB met 
vermelding van de oppasdatum en de naam van de oppasser 

- Het andere exemplaar is voor de thuisoppasser.  
 
 

888...   VVVeeerrrzzzeeekkkeeerrriiinnnggg   
 

Elke oppasser is verzekerd voor lichamelijke ongevallen tijdens, van en 

naar de oppas. We geven hieronder een overzicht van de verzekering die 
het Balanske heeft afgesloten: 

 
 

- De burgerlijke aansprakelijkheid van de oppas: de schade die hij/zij 

toebrengt aan en bij derden tijdens de oppas en op weg van en naar de 

oppas. Dit gaat dus over de persoon in kwestie en zijn eigendom.  
- Rechtsbijstand: mocht het (uitzonderlijke) geval zich voordoen dat de 

oppas door een oppasongeval in een rechtszaak verwikkeld raakt, dan 
zijn zijn/haar kosten voor de advocaat, schadevaststelling en dergelijke 

gedekt. 
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- Ook lichamelijke ongevallen (van de oppas) zijn gedekt. Dit geldt voor 
een ongeval tijdens de oppas zelf, maar ook als deze onderweg is naar 

of terugkomt van de thuisoppas.  
 

 

Enkel geregistreerde oppasbeurten (dus geregeld via de 

coördinator) zijn gedekt binnen de verzekeringspolis!  
Meld elk ongeluk, hoe klein ook, aan de coördinator. 

 

   

999...   WWWaaaaaarrrooommm   dddeee   ‘‘‘oooppppppaaasssvvvrrraaaaaaggg’’’   nnniiieeettt   rrreeeccchhhtttssstttrrreeeeeekkksss   tttooottt   oooppppppaaasssssseeerrr   

rrriiiccchhhttteeennn???   
 
 

Maak als gezin nooit zelf een afspraak voor een oppasbeurt met de 
oppasser, maar doe dit via de coördinator van de thuisoppasdienst van 
Het Balanske. Ook via deze weg kan je je voorkeur doorgeven voor een 

bepaalde oppas (bvb. iemand die al gekend is in het gezin). De 

coördinator houdt daar zoveel mogelijk rekening mee.   

 
Hier zijn verschillende redenen voor:  

 
1. Een aanvraag die niet langs de coördinator passeert, valt niet onder 

de verzekeringsregeling, de verzekering van Het Balanske komt dan 
niet tussen. De vrijwilliger is dan niet gedekt, en dus zelf aansprakelijk 

voor de schade die hij/zij aanricht. Het is dus zowel in je eigen belang, als 
in dat van de oppasser, dat je rechtstreekse vragen vermijdt. De 

coördinator probeert zoveel mogelijk de thuisoppassers naar een zelfde 
gezin terug te laten gaan (tenzij aanvrager of vrijwilliger dat anders 

wensen natuurlijk).  
 

2. Als thuisoppasdienst willen we de thuiszorg op een gecontroleerde 

manier ondersteunen. Dat wil zeggen dat we de gezinnen in de 
thuiszorg ook zo goed mogelijk opvolgen. Dat kan alleen maar als we 

weten wie/wanneer/hoe vaak van de thuisoppas gebruik maakt. 
 

Maak er dus een goede gewoonte van: alle vragen langs de 
coördinator!  
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111000...   DDDeee   ooonnnkkkooosssttteeennnvvveeerrrgggoooeeedddiiinnnggg   
 
 

 

Tarief per uur € 2,60 / uur 

Minimumvergoeding (minder dan 2 uren) € 5,20 

Kilometervergoeding (bij afstand>10km) € 0.30/km 

 

 
Zowel de dag- als nachturen worden aangerekend aan 2,60 euro per 

begonnen uur. Indien het gezin een oppas aanvraagt na 24 uur laten we 
de vrijwilliger ook beslissen of hij/zij blijft inslapen of naar huis gaat. Het 

gezin betaalt dan de uren dat de oppasser effectief aanwezig was.  

Als de vrijwilliger beslist om te blijven inslapen, wordt er ook van 
hem/haar verwacht om tijdens de nacht de zorg voor het (de) kind(eren) 

op zich te nemen. 
 

 

De thuisoppasser ontvangt, indien deze van ver komt (afstand groter dan 
10 km), een kilometervergoeding van 0,30 euro per kilometer (heen- 

en terugrit) en een vergoeding van 2,60 euro per begonnen uur, met 

een minimum van 5,2 euro (er wordt dus minimaal voor 2 uur betaald, 
ook al gaat het om een oppas van een uurtje).  

 
De oppasser vult na elke oppas een onkostennota in en geeft 1 exemplaar 

(het origineel) aan het gezin. (zie ook 7. De oppasbeurt zelf). 
 

Deze onkostenvergoeding wordt door ‘Het Balanske’ uitbetaald. Het gezin 
schrijft hiertoe het verschuldigde bedrag over op de rekening van het 

Balanske (734-3571871-49 – IBAN: BE97 7343 5718 7149 – BIC: 
KREDBEBB).  

Men vermeldt bij overschrijving ook telkens de datum van de oppasbeurt 
en de naam van de oppasser die die dag/avond/nacht aan huis kwam. 

 
 

111111...   WWWaaaaaarrrooommm   eeeeeennn   ooonnnkkkooosssttteeennnvvveeerrrgggoooeeedddiiinnnggg???   
   

Sommige mensen (vooral vrijwilligers zelf) stellen zich soms de vraag 

waarom wij een onkostenvergoeding vragen voor het oppassen. 
Vrijwilligerswerk lijkt zo moeilijk te rijmen met ‘geld’. Toch zijn er 

verschillende goede redenen voor: 
 

- Eerst en vooral willen wij met deze toch beperkte uitgave de onkosten 

laten vergoeden die de thuisoppasser ongetwijfeld heeft (denk maar 
aan benzine). De ene vrijwilliger hecht hier misschien weinig belang 

aan, voor de andere betekent de onkostenvergoeding mogelijk wel iets. 
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- De aanvragers hoeven niet het gevoel te hebben dat ze steeds maar 
beroep moeten doen op de goede wil van anderen. Zij kunnen iets in 

ruil geven. 
- De onkostenvergoeding vormt mogelijk ook een kleine drempel voor 

aanvragers. Dat kan nuttig zijn, want het is en blijft immers de 
bedoeling dat de familie in de eerste plaats zelf instaat voor de 

thuiszorg, in eigen kring een oppas zoekt. Pas als men daar niemand 

vindt, doet men beroep op de Thuisoppasdienst. 
- Hou je aan de afgesproken tarieven en wees solidair met andere 

gezinnen die van de thuisoppasdienst gebruik maken. Niet iedereen 
heeft dezelfde financiële mogelijkheden.  

 
Mocht je ondervinden dat de vooropgestelde tarieven te zwaar om dragen 

zijn, dan bestaat de mogelijkheid dat hiervoor binnen Het Balanske een 
oplossing gezocht kan worden. Gelieve dit discreet te signaleren aan de 

verantwoordelijke van de Thuisoppasdienst. 
 

 

111222...   OOOnnnkkkooosssttteeennnvvveeerrrgggoooeeedddiiinnnggg   eeennn   fffiiissscccaaallliiittteeeiiittt   
 

De kosten die u doet voor de opvang van uw kinderen onder de 12 jaar, 
kan u onder voorwaarden fiscaal aftrekken. U kan de oppaskosten voor 
zwaar gehandicapte kinderen tot 18 jaar fiscaal aftrekken. Een kind 

met een zware handicap is een kind dat op basis van vaste criteria ook 
recht geeft op een verhoogde kinderbijslag. De voorwaarden zijn dezelfde 

als die voor oppaskosten van kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet 

bereikt hebben. 

Om de kosten te bewijzen, dient u een attest ter beschikking van de fiscus 
te houden. Dit attest kan aangevraagd worden bij Het Balanske (o.b.v. de 

ingevulde onkostennota’s).  

 

111333...   WWWaaattt   ttteee   dddoooeeennn   aaalllsss   jjjeee   pppllloootttsss   gggeeeeeennn   oooppppppaaasss   mmmeeeeeerrr   nnnooodddiiiggg   hhheeebbbttt???   
 

Je hebt een oppas aangevraagd, maar kort vooraf verandert de planning 

of loopt het anders. Wat doe je dan?  
 

1. Je verwittigt eerst de coördinator: hij/zij zal dan proberen de 
thuisoppasser te verwittigen. Dit doe je het best door te bellen naar het 

secretariaat van Het Balanske: 016 / 63.90.21. 
 

2. Kan je de coördinator niet bereiken, bel dan de oppas indien je 

beschikt over zijn/haar nummer. Als dat niet het geval is, dan zal er 
niets anders opzitten dan de situatie aan de oppas uit te leggen 

wanneer die bij je aanbelt. Het gezin betaalt dan de 
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minimumvergoeding van 5 euro aan de oppas. De oppas vult een 
onkostennota in. 

 
3. Hoe het ook afloopt, verwittig alleszins (zelfs achteraf), de 

coördinator. Dat is niet prettig, maar onverwacht kan iedereen iets 
overkomen. Belangrijk is vooral dat je je uiterste best doet om te 

verwittigen, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.  

 

111444...   OOOnnndddeeerrrsssttteeeuuunnniiinnnggg      
 
 

Misschien loopt een oppas eens niet zoals gewenst/afgesproken. Dan is 

het belangrijk dat je je verhaal kwijt kan bij iemand. Zit je als gezin met 

vragen, opmerkingen, bedenkingen, ontevredenheden, problemen 
rond een bepaalde oppasbeurt/oppashulp, dan kan je hiermee steeds 

terecht bij de verantwoordelijke van de Thuisoppasdienst. Deze staat ook 
in voor de bemiddeling bij spanning of conflicten die zich zouden kunnen 

stellen in verband met de oppashulp.  
 

Tijdens de week kan je de coördinator van de thuisoppasdienst bereiken 
op het nummer 016/63.90.21. of per e-mail (info@balanske.be). De 

coördinator neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.  
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Balanske vzw organiseert een brede waaier aan activiteiten voor 
personen met een handicap en hun gezin.  

 

  

mailto:info@balanske.be
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Voor meer info kan je terecht bij 

Gezinsactiviteitencentrum Het Balanske vzw 

Halensebaan 2 

3390 TIELT – WINGE 

TEL: 016 63 90 21 

FAX: 016 26 24 86 

E-MAIL: info@balanske.be 

 

 

 

 

 
 

Gezinsactiviteitencentrum Het Balanske vzw 
Halensebaan 2 

3390 TIELT – WINGE 
TEL: 016 63 90 21 
FAX: 016 26 24 86 

E-MAIL: info@balanske.be 
WWW.BALANSKE.BE 

 

http://www.balanske.be/

