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Overzicht



• Een CADO, Collectieve Autonome DagOpvang, is 

een voorziening die zorgbehoevende personen 

overdag opvangt en die daardoor de 

noodzakelijke ondersteuning verschaft voor het 

behoud van die personen in hun natuurlijke 

thuisomgeving. 

Definiëring



• Vertrekt vanuit de thuiszorg

• Zorgt voor uitbreiding van thuiszorg

• Creëert thuisvervangend milieu

• Geen zorg maar opvang/begeleiding

• Huiselijkheid 

• Cado ingebed in natuurlijke leefomgeving 

gebruiker

• Cado ondersteunt de mantelzorger

Belangrijke uitgangspunten



Cado Dagverzorgingscentrum

Geen leeftijdsgrens 60-plusser

Vanuit de thuiszorg Verbonden aan een WZC

Opvang Opvang en zorg

Eigen vervoer Georganiseerd vervoer

Personeelsomkadering:

Verzorgenden  (Gezins- en 

bejaardenzorg) met een coördinator

Personeelsomkadering:

2FTE, waarvan 1 Bachelor niveau

Huis in de straat Gebouw, verbonden aan WZC

Nieuwe dynamiek in de gemeenschap

Cado vs dagverzorgingscentrum



Gebruikersprofiel
WAT 2009 2010 2011

Aantal personen per week 18 17 21

Vrouwen 12 11 14

Mannen 6 6 7

Weduwen 6 6 10

Alleenstaanden 3 1 2

Samenwonenden (kinderen) 1 2 1

Gehuwden 8 8 8

Buiten dorp 4 5 9

Gemiddelde bezetting per dag 6,2 6,9 7,1

Gemiddeld aantal bezoeken per week 2,2 2,5 2,9

Personen met dementie 11 (61%) 11 (65%) 12 (57%)

Bel profiel van alle gebruikers +35 +40 +40

Gebruik thuisverpleegkunde 17 (94%) 16 (94%) 13 (61%)

Gebruik gezinszorg 18 (100%) 10 (58%) 8 (38%)

Gebruik poetshulp 18 (100%) 17 (100%) 8 (38%)



• Bezettingsgraad neemt toe

• Gemiddelde bezetting stijgt

• Zorgprofiel stijgt (nu 41 gemiddeld)

• Gebruik thuisverpleegkunde daalt

• Gebruik gezinszorg daalt

• Gebruik poetshulp daalt

� Verklaring ontlasting mantelzorger?

� Mantelzorger kiest voor rust in huis

� Neemt door ondersteuning terug taken op

Wat valt op in profiel? (1/2)



• Nood hoog bij personen met dementie

• Toename ‘buitendorpsen’

� Wijst op grote nood

� Toont actief netwerk aan (vervoer)

• Ondanks geen actieve werving (wegens 

onzekerheid concept), blijvende stijging 

bezettingsgraad

• Besluit: cado is complementair

Wat valt op in profiel? (1/2)



• Meting draaglast mantelzorger via Ediz-schaal

• Hogere waarde is meer last

• Populatie referentie (4,8-5,1)

• Aanvang: gemiddeld 7,1, nu 6,89

• Na 6 maand (2x): diffuus beeld

� lichte daling bij meer dan de helft

� Bij twee stijging (crisis en stervensbegeleiding)

Opvolging Ediz-schaal



• Zeer hoge waarderingscijfers

• Test bij representatief staal

� Opvang tussen ½ dag en 4 dagen

� Leeftijd, geslacht, woonsituatie, …

• Score steeds tussen 76 - 93%

• Iedereen geeft aan door Cado langer thuis te 

kunnen blijven

• Tevredenheid het grootst in kleinschaligheid

� Inspelen op individu

� Nauwe band met personeel

Tevredenheidsmeting



• Thuisvervangend milieu 

� Alle activiteiten gericht om thuissituatie

� Accent om individuele benadering

� Huiselijke sfeer

� Herkenbare en voorspelbare structuur

� Kleinschalig => nabijheid

• Microsamenleving

� Iedereen helpt iedereen

� Dynamiek in Cado en het dorp

• Personeel staat in voor opvang

� Administratie zoals in thuiszorg

Eigenheid van een Cado



Gezinszorg

1FTE 1539

Subsidie/uur 23,8295

berekening opleidingskost

2% opleidingstijd in uren 30,78

Subsidie opleiding/uur 0,4766

berekening bbp kost

uren per gebruiker 220

uren per gebruiker per FTE 6,9955

subsidiebedrag per 130 gebruikers 34785

Subsidie bbp/uur 1,2163

berekening administratieve kost

subsidiebedrag per 200 gebruikers 26441

Subsidie administratie/uur 0,6009

berekening leidinggevende kost

Subsidiebedrag per 75 FTE verzorgenden 19024

Subsidie leidinggevende/uur 0,1648

Totale subsidie per uur 26,2881

Financieel



Cado

aantal openingsweken 44

aantal openingsuren/week 36

aantal openingsuren/jaar 1584

reële kosten (50% coördinatie) 122892,09

Aantal gerealiseerde opvanguren 7957

Persoonlijke bijdrage cado/uur 3,5

Nood aan cadosubsidie/jaar 95042,594

Nood aan cadosubsidie/uur 60,001636

Nood aan subsidie/client/uur 10,0002729

Nood aan subsidie/cliënt/uur maximale bezetting (8) 7,5002047

Nood aan subsidie/cliënt/uur huidige bezetting (7) 8,57166252

1FTE 1672

huidig rendement per verzorgende 2,3794855

Financieel



• 1 uur Cado kost € 60 (all-in kost)

• 1 uur gebruik van Cado = € 10

• 2 FTE verzorgenden

� Rendement thuis: 1

� Rendement Cado: 2,379

• Persoonlijke bijdrage vast € 3,5/u

� Openbare sector: € 3,71/u 

� Privé sector: € 4,45/u

Financieel



• Programmacijfer Vosselaar: 29904u

• Gerealiseerde opvang: 7957u

• Werkuren verzorgende: 3344u

• 10% urencontingent collectief

� Afronding naar beneden owv ‘buitendorpsen’

Prospectie



• Huis in de straat heeft nog een (lage) 
drempel

• Starten uit thuiszorg

• Rekening houden met leefgewoontes

• Helpt mantelzorger verder

• Sterke coördinator

• Vast teamoverleg van 2uur/week

• …

Voorwaarden CADO



• Opname in WZC

� Opname voorkomen?

� Opname uitgesteld?

� Opname verkort?

• Meeste eerste gebruikers overleden

• Zorgzwaarteprofiel neemt toe

• Minder uren gezinszorg (1op1)

= winst

Financiële implicaties



• Zeer zinvolle vorm van opvang

• Antwoord op vergrijzing?

� Minder handen, meer opvang

• Wegvallen van mantelzorger

� Door buurtwerking terugvallen op natuurlijk 
netwerk samen met Cado

� Bv. buur, vriendin, kind brengt

• Helende kracht van de omgeving

• Preventie is beste curatieve zorg!

Besluit


