
Trion 

1. Waar staat Trion voor? 

TRI 

Op weg met de drie betrokkenen binnen een ondersteuning: De cliënt, het netwerk en de begeleider 

stippelen samen een traject uit 

ION 

Afkorting van ‘individuele ondersteuning’ en staat voor de kerntaak van de dienst 

 TRION biedt individuele begeleiding 

aan volwassenen met een beperking in 

de westelijke helft van de regio 

Vlaams-Brabant en in Brussel.  

De begeleidingen kunnen zowel 

ambulant plaatsvinden, waarbij de 

cliënt zich bevindt in een dienst van 

Zonnelied zoals dagcentrum of 

wonen, maar ook mobiel waarbij de 

begeleiding aan huis doorgaat.   

Doelgroep: personen met (een 

vermoeden van) een beperking met 

een Persoonsvolgend Budget vanuit 

het VAPH (PVB) en personen die 

beroep doen op Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).  

Zonnelied rekent een maximale persoonlijke bijdrage van €5,34. De verplaatsingskosten met 

de cliënt worden gefactureerd aan de cliënt.  

2. Wat doet Trion? 

• Individuele psychosociale begeleiding voor mensen met een (vermoeden van) beperking, 

hiervoor gaan we in dialoog met de client en zijn omgeving 

• Momenten creëren om te groeien en open te bloeien  

• Laagdrempelig en toegankelijk hulp op locatie bieden (aan huis, in voorziening, …). Dit is 

afhankelijk van de persoonlijke situatie.  

• De gebruiker en de context ondersteunen 

• Activiteiten dagelijks leven 

 

 

3. Hoe gaat Trion te werk?  



 

  

Aanmelding verkennen: de vraag van een kandidaat-cliënt onderzoeken 

we met een ruime, open blik. Deze verder bespreken op een 

teamvergadering en verdeling van de taken. 

 
  

Intake met de hulpvrager en eventueel netwerk: zorgvuldig 

verkennen en duidelijkheid scheppen in de zorgvraag 

 

Oriënteren naar de juiste dienst: indien we merken dat het niet binnen 

de doelgroep of werkdomein van Trion valt en doorverwijzen naar een 

geschikte werking. 

 

Opmaken van contract: negotiëren en bespreken van de prijs en 

frequentie van begeleiding, in overleg met cliëntenadministratie van 

Zonnelied. 

 

Start individueel traject: IDO, OP, dossier: intake, evaluatie zorgplan, 

logboek bijhouden 
4. Wie zijn we?  

Een TRION-begeleider heeft het volledige proces dat met de cliënt wordt gegaan, in handen 

en vervult dus meerdere rollen. Zelfstandigheid en flexibiliteit zijn zeer belangrijke 

vaardigheden waardoor we een zelfsturend team vormen. Door onze ruime expertise kunnen 

we onze kennis delen op een teamvergadering om informatie te verschaffen over een bepaalde 

casus. 

U kan ons bereiken via het algemene mailadres trion@zonnelied.be of telefonisch op het 

algemene nummer 053/64.64.30. Bij dringende vragen kan u ook terecht bij 

els.tas@zonnelied.be of telefonisch via 0495/38.94.13.  
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