PROJECT BRUGGENBOUWER: WIJ BIEDEN AAN ……….

Stellen jullie deze vragen al eens in jullie team?
Ik heb het al 10 keer uitgelegd en mijn cliënt begrijpt het toch niet. Dat is toch wel
anders dan bij onze andere cliënten. Zou hier sprake zijn van een verstandelijke
handicap?
Hoe kan ik hiermee als begeleider rekening houden?
Hoe kan ik zeker weten dat er sprake is van een verstandelijke handicap?
Waar kan ik laten onderzoeken of iemand een (verstandelijke) handicap heeft?
Mijn cliënt zou baat hebben bij een meer gespecialiseerde opvang in een dienst voor
personen met een handicap. MAAR hij wil er absoluut niet van weten, want ‘hij is niet
gehandicapt’!!!… Hoe pak ik dit aan?
Zwarte Lievevrouwstraat, FOD, VAPH, Vlaams Fonds, COCOF, PHARE: wat is dat
allemaal? En wat hebben ze met elkaar te maken? Als een cliënt een
tegemoetkoming voor gehandicapten ontvangt, kan hij dan ook gebruik maken van
de dienstverlening van het Vlaams Fonds?
Welke diensten en voorzieningen bestaan er in Brussel voor personen met een
handicap?
En kunnen daar ook Franstaligen met een handicap terecht?

Dan kunnen we iets voor mekaar betekenen!!!!!!
Vanuit het project bruggenbouwer hebben we een infopakket ontwikkeld rond deze
thema’s :
1. Hoe herken je een licht verstandelijke handicap?
2. Wat betekent dit op de verschillende levensdomeinen?
3. Hoe gaan we hiermee om in de begeleiding : de zogenaamde 10 of 11
geboden?
4. Hoe kan je handicap en doorverwijzing ter sprake brengen?
5. Hoe verloopt de aanvraagprocedure bij het VAPH? Waar kan je daarvoor
terecht? Wie kan je hierbij helpen?
6. Welke voorzieningen en diensten van het VAPH bestaan er in Brussel?
7. Hoe is de regelgeving in het franstalig en bicommunautair circuit? En hoe
verhouden deze zich tot mekaar en tot het nederlandstalig circuit?

Het is een DYNAMISCH infopakket
- dat we liefst in team met jullie doornemen en bespreken
- in zijn geheel of delen ervan
- in 1 keer of gespreid over meerdere momenten
- aan de hand van voorbeelden en/of met een beetje theorie
- in ’t Nederlands en/of in ’t Frans
Eens proberen? Of eens over praten?
Neem gerust contact op met de Bruggenbouwer :
Klaar De Smaele
Begeleid Wonen Brussel
L. Wittouckstraat 54
1020 Laken
02/420.43.13
0492/722.408
klaar.desmaele@begeleidwonenbrussel.be

www.begeleidwonenbrussel.be

Iets meer informatie over project bruggenbouwer?
Op de website van Begeleid Wonen Brussel

