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HHET INSTRUMENT 
PERSONEELSVERDELING STIJN
(IPS)
Een model dat rekening houdt met de
zorgzwaarte voor de toekenning van
(extra) personeel

Vzw Stijn is een netwerk voor dienstverlening aan personen met een handicap in
Limburg. De vzw omvat negen dienstencentra, die op een deskundige en geïnspi-
reerde manier het welzijn van mensen met een handicap proberen te bevorderen.
De negen dienstencentra zijn zelfstandig, ze kunnen autonoom beslissen en zijn
ook financieel zelfbedruipend. Ze worden overkoepeld door vzw Stijn. De primaire
doelstelling van dit netwerkverband is zorg op maat te kunnen bieden door een
betere afstemming van de zorg in een bepaalde regio en door een gedifferenti-
eerd zorgaanbod. De secundaire doelstelling is de doelmatigheid bevorderen.
Door het netwerkverband kunnen de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk
ingezet worden door samenwerking, kennisuitwisseling en specialisatie. 

Om kwaliteit van zorg te kunnen bieden is een adequate personeelsverdeling van
groot belang. Er is in het huidig wettelijk personeelskader echter geen of onvol-
doende verband tussen de zorgbehoefte van de personen die begeleid worden en
het personeelskader waarmee die begeleiding moet gebeuren. Dit maakt dat
voorzieningen die personen opnemen met zware zorgbehoefte (bv. lage zelfred-
zaamheid of ernstige gedragsproblemen) hiervoor niet beloond worden. En dit
heeft als gevolg dat deze mensen op de wachtlijst belanden en er langer op 
blijven staan. 

Tien jaar geleden besloot vzw Stijn op zoek te gaan naar een manier om de 
personeelsmiddelen op een meer eerlijke manier over hun dienstencentra te 
verdelen. Er werd voor gekozen om de personeelstoewijzing voor een groot deel te
laten afhangen van de waarneembare zorgbehoefte. Hiertoe werd het Instrument
Personeelsverdeling Stijn (IPS) uitgewerkt, dat in de vzw jaarlijks wordt ingezet
om de beschikbare personeelsmiddelen op een objectievere basis aan de dien-
stencentra toe te bedelen, zodat degenen die het meest personeel nodig hebben,
ook het meeste personeel krijgen.
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verdeling van de extra middelen.
Belangrijk is dat we voor het bereke-
nen van het benodigde personeel
steeds vertrekken van het beschikbare
personeel, het is dus een herverdeling
met gesloten beurs. 

Een combinatie van factoren
Het IPS wordt berekend op basis van
een combinatie van volgende elemen-
ten: de zorgbehoefte (gemeten via
een aantal parameters), de vorm of de
duur van de dienstverlening en het
aantal zorggebruikers. 

Zorgbehoefte
De eerste factor is de zorgbehoefte als
gevolg van de beperkingen van de
individuele persoon met een handi-
cap. Deze bepaalt immers of er al dan
niet veel ondersteuning van personeel
nodig is. 

Als operationalisering van de zorgbe-
hoefte gebruiken we vier parameters,
namelijk de zelfredzaamheid, ge-
dragsproblemen, (para)medisch-ver-
zorgende handelingen en ontwikke-
lingsstimulatie. Deze parameters wer-
den gekozen omdat uit onderzoek is
gebleken dat ze de grootste variatie in
de zorgbehoefte weergeven (Vaner-
men L., 2008c). Omdat er binnen het
IPS wordt van uitgegaan dat zorg-
zwaarte vertaald kan worden in tijd,
met andere woorden hoe groter de
zorgzwaarte hoe meer tijd het perso-
neel zal moeten investeren, zijn de
scores op al deze schalen ook in tijd
uitgedrukt.

Voor het meten van de zelfredzaam-
heid doen we beroep op de schaal
Vanden Boer (Vanden Boer et al,
1987), een schaal die ontwikkeld is
binnen Sint-Oda, nu een onderdeel
van vzw Stijn. De schaal is ontwikkeld

De kern van het IPS
Op het niveau van het netwerkver-
band vzw Stijn zijn er jaarlijks een
beperkt aantal extra middelen te ver-
delen. Deze middelen waren in het
verleden afkomstig uit de compensa-
ties voor de verminderde arbeidspres-
taties en vanuit het uitbreidingsbeleid.
Om te bepalen naar welke diensten-
centra deze middelen gaan, wordt het
IPS toegepast. Hieruit wordt reeds
duidelijk dat het IPS ingezet wordt
voor het verdelen van deze extra
middelen, en niet om de bestaande
middelen te herverdelen. 

De kern van het IPS is het vergelijken
van de “benodigde” personeelshoe-
veelheid met de “beschikbare” perso-
neelshoeveelheid. De “beschikbare”
personeelshoeveelheid is het totale
personeelskader per dienstencentrum.
Hierin worden alle functies meegeno-
men: zowel de direct zorggerichte als
de ondersteunende functies (adminis-
tratie, logistiek, directie...). De “beno-
digde” zorg berekenen we met het
IPS. 

Door deze berekening weten we per-
fect hoeveel full time equivalenten te
kort of te veel zijn in een bepaald
dienstencentrum. We vergelijken im-
mers de beschikbare zorg met de
benodigde zorg. De extra middelen
die beschikbaar zijn, worden dan toe-
gewezen aan de dienstencentra met
de grootste tekorten. Dit gebeurt ver-
houdingsgewijs: het dienstencentrum
met de grootste tekorten krijgt ook
het grootste deel van de extra midde-
len toegewezen. IPS draait met ande-
re woorden om het berekenen van
het verschil tussen de ‘ideale’ perso-
neelsomkadering en het ‘effectief
beschikbare’ personeel, en hieraan
wordt dan “geremedieerd” via een
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Voor de (para)medisch-verzorgende
handelingen wordt een schaal ge-
bruikt die ontwikkeld is binnen vzw
Stijn, namelijk de schaal Leen Vaner-
men. Deze schaal, met items die voort-
komen uit een tijdsstudie, schat in hoe-
veel ondersteuning noodzakelijk is op
het vlak van (para)medische en verzor-
gende handelingen. Op basis van de
scores op de items komt men via beslis-
singsbomen uit in één van de vier
onderscheiden zorggroepen. De laag-
ste zorggroep is de groep ‘niet van toe-
passing’: dit zijn zorggebruikers waarbij
geen of weinig (para)medisch-verzor-
gende handelingen worden gesteld.
Hier gaan dan ook 0 zorgminuten mee
gepaard. De hoogste zorggroep heeft
intensieve ondersteuning nodig op dit
vlak en krijgt gemiddeld 39 minuten
ondersteuning per dag. 

Tenslotte wordt ontwikkelingsstimu-
latie verrekend. Dit gebeurt aan de
hand van een regressievergelijking die
minuten toekent naargelang de leeftijd
van de zorggebruiker. Deze minuten
stijgen bij dalende leeftijd, voor volwas-
senen is de score op deze variabele
sowieso 0. Ook deze regressievergelij-
king is gebaseerd op een tijdsstudie
van vzw Stijn. 

Omdat de zorgbehoefte naast de graad
van ondersteuningsbehoefte ook
afhangt van de aanwezigheid (iemand
die niet aanwezig is, moet namelijk niet
ondersteund worden), worden de
zorgbehoeftes in termen van tijd
gecombineerd met de aanwezigheid.
Dit wil concreet zeggen dat de scores
op de schalen worden vermenigvul-
digd met de dagen aanwezigheid. 

Vorm van dienstverlening

De tweede factor is de vorm van de
dienstverlening die wordt geboden.

op basis van een tijdsstudie en is door-
heen de jaren uitgebreid getest op
validiteit en betrouwbaarheid, met
goede resultaten (Switten&Danckers,
1998; Vandeberg, 1998; Vanermen,
2008a; Vanermen, 2008b). Deze
schaal kan op een betrouwbare ma-
nier inschatten hoeveel ondersteu-
ning noodzakelijk is bij aspecten van
elementaire zelfredzaamheid (de
ondersteuning bij het opstaan, kle-
den, eten en zich verplaatsen). Op
basis van een score op deze elemen-
ten, wordt een zorggebruiker inge-
deeld in één van de vijf voorziene
zorggroepen. In de zwaarste zorg-
groep krijgen de zorggebruikers
gemiddeld 101 minuten ondersteu-
ning per dag op vlak van zelfredzaam-
heid, in de laagste zorggroep krijgen
de zorggebruikers gemiddeld 11
minuten ondersteuning. 

Voor de inschatting van de onder-
steuning bij gedragsproblemen werd
gekozen voor het Consensusprotocol
Ernstig Probleemgedrag (CEP) (VGN,
2007). Dit is een schaal die het voor-
komen, de frequentie en de ernst van
het probleemgedrag in kaart brengt.
Er is in deze schaal ook aandacht voor
de aanpak en hoe efficiënt deze is. Het
invullen van deze schaal leidt even-
eens tot vijf zorggroepen. De laagste
zorggroep is de groep ‘niet van toe-
passing’, deze personen krijgen dan
ook 0 zorgminuten voor gedragspro-
blemen. De hoogste zorggroep heeft
extreem ernstige gedragsproblemen
en krijgt gemiddeld 105 minuten
ondersteuning per dag op dit vlak. In
tegenstelling tot de andere schalen is
dit geen schaal die ontwikkeld is
binnen vzw Stijn. De tijdsscores per
categorie zijn echter wel geresulteerd
uit eigen onderzoek. 
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zorggebruiker tijdens de zomer de
schalen afgenomen die de ondersteu-
ningsbehoefte in kaart brengen (Guy
Vanden Boer, CEP, Leen Vanermen,
ontwikkelingsstimulatie). Door het
directieteam werd ervoor gekozen om
de score op de schaal Guy Vanden
Boer hierbij zwaarder te laten doorwe-
gen, en deze met drie te vermenigvul-
digen, terwijl de scores op de andere
schalen slechts éénmaal doorwegen.
Omdat ook de aanwezigheid een ele-
ment van zorgzwaarte is, worden deze
scores vervolgens vermenigvuldigd
met de aanwezigheid. De overige tijd
wordt toegewezen in functie van de
erkenning: een gelijke hoeveelheid
personeelstijd per plaats of per bed. 

Heel concreet is de formule als volgt
opgesteld: de benodigde personeels-
tijd = (3 x Guy Vanden Boer + 1 x CEP
+ 1 x Leen Vanermen + 1 x Ontwikke-
lingsstimulatie) X aanwezigheid + er-
kenning. Het resultaat hiervan is de
nodige personeelshoeveelheid in mi-
nuten per dienstencentrum. 

Deze “nodige” personeelshoeveelheid
wordt vergeleken met de personeels-
middelen die nu reeds per diensten-
centrum ingezet worden (“beschikba-
re” personeelstijd). Deze kunnen ook
uitgedrukt worden in minuten door
middel van het gemiddeld aantal mi-
nuten dat een voltijds equivalent op
jaarbasis werkt. Vervolgens worden de
extra middelen toegekend verhou-
dingsgewijs met de grootste tekorten.
Op deze manier zijn sinds 1999 al 44
voltijdse equivalenten herverdeeld.

Een voorbeeld
Voor elke zorggebruiker worden de
verschillende schalen afgenomen en
dan herberekend op basis van het
aantal aanwezigheidsdagen en de op-

Hiermee wordt gedoeld op de duur
van de dienstverlening: gaat het om
dagopvang of dag- en nachtopvang?
Er is namelijk een verrekening naar
uren aanwezigheid op een dag. De zor-
gen van iemand uit de woonopvang
tellen voor 15 uren mee (de nachtop-
vang wordt buiten beschouwing gela-
ten), en de zorgen van iemand uit de
dagopvang tellen maar voor 8/15e
mee. Sowieso wordt ervoor geopteerd
in het IPS om dag- en woonopvang
niet met elkaar te vergelijken, omdat
deze twee opvangsoorten zo enorm
van elkaar verschillen. Binnen vzw Stijn
wordt woon- met woonopvang verge-
leken en dag- met dagopvang. 

Aantal zorggebruikers
De laatste factor is het aantal zorgge-
bruikers (of het erkenningsgetal). 

Bij de berekening van het benodigde
personeel wordt ongeveer de helft van
het personeel verdeeld in functie van
de zorgbehoefte. De andere helft
wordt toegewezen in functie van de
erkenning: een gelijke hoeveelheid
personeelstijd per plaats of per bed. De
helft van de personeelstijd wordt dus
verdeeld zonder onderscheid naar leef-
tijd, aanwezigheid, aard van handicap
of zorgbehoefte. Dit gebeurt vanuit de
overweging dat, na de voorafname
voor zorgzwaarte, elke persoon even-
veel recht heeft op tijd voor activitei-
ten, begeleiding, individuele aan-
dacht, enz., en dat een aantal organi-
satorische functies slechts beperkt of
niet gekoppeld zijn aan de zorgzwaar-
te van de bewoners (bv. administratie-
ve diensten).

De IPS-formule
Om de “benodigde zorg” in kaart te
brengen, worden ieder jaar van elke
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(dit wordt volgens afspraak vermenig-
vuldigd met drie, zodat de score voor
dit element op 6883,29 komt), 812
uur voor gedragsproblemen, 699,92
uur voor (para)medisch-verzorgende

vanguren. Hieronder vindt u een uit-
gewerkt voorbeeld voor twee zorgge-
bruikers, een die alleen dagopvang
nodig heeft en een gebruiker van dag-
en nachtopvang.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nr aanw uren gvdb cep lve ontw aanw* Totaal totaal totaal totaal 

uren/15 gvdb cep lve ontw

1 146 8 101 0 39 74 77,867 131,08 0,00 50,61 96,03

2 328 15 46 15 4 0 328 251,47 82 21,87 0

Persoon 1 komt in dagopvang en
heeft duidelijk minder opvangdagen
dan persoon 2 (kolom 2: 146 in plaats
van 328). Bovendien duurt een aan-
wezigheidsdag in de dagopvang ook
minder lang dan in de woonopvang
(kolom 3: 8 in plaats van 15). Het
totaal aantal opvanguren wordt bere-
kend in kolom 8: hier worden de aan-
wezigheidsdagen vermenigvuldigd
met 8 (voor dagopvang) of 15 (voor
woonopvang) en gedeeld door 15.
De scores (in minuten per dag) op de
Guy Vanden Boer, CEP, Leen Vaner-
men en ontwikkelingsstimulatie wor-
den in de kolommen 9 tot en met 12
vermenigvuldigd met het getal uit
kolom 8, en dit wordt dan gedeeld
door 60 om zo het aantal benodigde
zorguren per jaar te bekomen. 

Daarna worden alle op deze manier
bekomen scores opgeteld per dien-
stencentrum en per vorm van op-
vang. Na vermenigvuldiging van de
totaalscore van Guy Vanden Boer met
drie bekomen we het pakket perso-
neel dat noodzakelijk is om aan de
zorgzwaarte te beantwoorden. Een
voorbeeld met fictieve cijfers kan dit
verduidelijken. In dienstencentrum X
zijn 18 zorggebruikers. Hun zorg-
zwaarte, zoals berekend op de hierbo-
ven beschreven manier, is in totaal
2294,43 uur voor zelfredzaamheid

handelingen en 1916,93 voor ontwik-
kelingsstimulatie. Wanneer we de sco-
res op de verschillende elementen van
zorgzwaarte optellen, betekent dit dat
er in dit dienstencentrum 10.312,14
uren noodzakelijk zijn om aan de
zorgzwaarte te beantwoorden. 

Ook de andere dienstencentra heb-
ben dezelfde berekening gedaan.
Voor al de dienstencentra samen ver-
tegenwoordigt het pakket zorgzwaar-
te 146.814,4 uren. Nu zijn er in totaal
122,41 full time equivalenten beschik-
baar; dit is gelijk aan 211.182,77 uren
op jaarbasis. Omdat we bij de verde-
ling de voorkeur geven aan het pakket
zorgzwaarte, wordt dit alvast “gere-
serveerd” en afgetrokken van het
totaal beschikbaar personeelspakket.
We verminderen met andere woorden
het beschikbaar personeel met het
pakket personeel dat zeker moet inge-
zet worden voor de zorgzwaarte:
211.182,77 - 146.814,4 = 64.368,38. 

Het overgebleven pakket wordt op
basis van de erkenning rechtevenre-
dig over de verschillende diensten-
centra verdeeld. Als het in het totaal
over 193 zorggebruikers gaat, krijgt
dienstencentrum X op basis van zijn
erkenning voor 18 zorggebruikers
6003,27 uur. (volgens een simpele
regel van drie: 64.368,38 : 193 x 18)
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ervan en zijn we daar in de dagelijkse
praktijk nog steeds mee bezig. 

Het instrument zoals in dit artikel
besproken, wordt ingezet op niveau
van vzw Stijn. De extra middelen die
beschikbaar zijn, worden vanuit vzw
Stijn over de dienstencentra verdeeld.
Hoe de dienstencentra deze extra
middelen inzetten en verdelen over
hun verschillende afdelingen, leef-
groepen en personeelsfuncties is hun
eigen keuze. In de praktijk zien we
echter dat het IPS ook vaak op het
niveau van het dienstencentrum
wordt ingezet. Vaak met de nodige
eigen accenten en nuances inherent
aan de kleinere schaal van elk indivi-
dueel dienstencentrum, maar toch
met als basis het IPS systeem. Hierbij
wordt dan alleen het personeel in
direct zorggerelateerde functies ver-
deeld over een aantal leefgroepen of
afdelingen.

De derde toepassing is het gebruik
van de schalen, die toch sowieso jaar-
lijks moet afgenomen (herzien) wor-
den, in het proces van handelings-
planning. De informatie vanuit items
rond zelfredzaamheid, gedrag en
medische aspecten zijn vanzelfspre-
kend ook uitermate nuttig bij het
bespreken van de individuele zorgge-
bruiker. 

Vzw Stijn kiest resoluut voor weten-
schappelijk onderzoek, niet enkel om
bij te dragen aan de eigen kennis en
expertise, maar ook om extern in te
zetten. Zo hebben wij met ons onder-
zoek bijgedragen aan het project
zorgvernieuwing van het Vlaams
Agentschap voor Personen met een
Handicap. Eén van onze schalen, de
schaal Leen Vanermen, is bijvoorbeeld
opgenomen in het nieuw ontworpen

Voor dienstencentrum X is het totaal
van de benodigde zorg: 10.312,14
(op basis van de zorgzwaarte) +
6003,27 (op basis van de erkenning)
= 16.315,41 uren. Op dit moment
wordt in dienstencentrum X echter
slechts 13.525,57 uren ingezet (= be-
schikbare zorg). Wanneer we deze
benodigde zorg (16.315,41) vermin-
deren met de beschikbare zorg
(13.525,57), zien we dat er 2789,84
uren of 1,62 full time equivalenten
minder beschikbare zorg zijn, dan dat
er benodigd zijn. Dit ‘te kort’ trachten
we op te vullen via de extra middelen. 

Vaak zullen er echter niet voldoende
extra middelen zijn om aan alle tekor-
ten van de verschillende dienstencen-
tra te voldoen. De extra middelen die
wel beschikbaar zijn, worden dan daar
ingezet  waar verhoudingsgewijs de
grootste tekorten zijn. 

Verschillende toepassingen
van het IPS-instrument

Vanzelfsprekend wordt het instrument
in de eerste plaats gebruikt om de
personeelsverdeling over onze ver-
schillende dienstencentra op een
meer objectieve en aan zorgzwaarte
gerelateerde manier te laten gebeu-
ren. Wij zijn ervan overtuigd dat het
IPS ons toelaat om dit reeds op een
betere manier te doen dan volgens de
huidige wettelijke personeelsnorm.
Anderzijds is het niet eenvoudig om
objectiviteit, praktische bruikbaarheid
en rekenkundige elementen te combi-
neren met het doel: de middelen eer-
lijk verdelen in functie van de zorgbe-
hoefte. We zijn daarom constant op
zoek naar verbetering van ons instru-
ment. Zo hebben we reeds meerdere
studies gewijd aan het optimaliseren
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het IPS, weliswaar in aangepaste
vorm. Al de elementen die naar voor
komen in het IPS, zelfredzaamheid,
gedragsproblemen, (para)medisch-
verzorgende handelingen, ontwikke-
lingsstimulatie, aanwezigheid, capa-
citeit (hier opgevat als grootte van de
groepen) zijn in deze prijssetting
immers van groot belang. 

indicatiestellingsprotocol in het kader
van het PGB-project. 

In het verlengde van dit PGB-project
maakt ook vzw Stijn zich op om zorg-
gebruikers te ontvangen die het bud-
get in eigen hand hebben. Om te
bepalen welke prijs wij moeten vragen
om welke ondersteuning te bieden,
wordt eveneens gebruik gemaakt van

Vzw Stijn organiseert op 29 september een studiedag omtrent zorgvernieuwing! 
Op deze studiedag wil de vzw zijn ervaringen omtrent het in praktijk brengen van de
nieuwe ontwikkelingen in de zorg voor personen met een handicap delen: Hoe kun-
nen we zorgzwaarte bepalen? Wat is de kostprijs van onze zorg? Hoe gaan we met
budgetten om in de praktijk? Enz. Geïnteresseerden vinden eerstdaags de concrete
inhoud op de website www.stijn.be of sturen een mailtje naar opleiding@stijn.be.

Met andere vragen naar aanleiding van dit artikel kan je terecht bij de auteur: Leen
Vanermen, Onderzoeksmedewerkster vzw Stijn, Domherenstraat 3, 3550 Heusden
Zolder, tel. 011 53 95 70, e-mail: onderzoek@stijn.be.

Meer weten?
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