
 02 420 22 44 
 (op werkdagen 
 8u30 tot 12u30 en 13u tot 16u30)

 informatie@resonansvzw.be

 www.resonansvzw.be

 Sterrenveld 27
 1970 Wezembeek-Oppem
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Begeleiding aanvragen 
Heb je interesse of wil je meer informatie? Laat 
het ons weten!

Resonans vzw is erkend en 
vergund door het VAPH (Vlaams 
Agentschap voor Personen met 
een Handicap).

  
Je bent niet alleen ...

“Ik wil mijn zoon en zijn beperking beter leren 
begrijpen, zodat we beter op elkaar afgestemd 
zijn.”

“Ik heb heel wat vragen over ‘de toekomst’. Met 
de begeleiding kijken we samen wat er mogelijk 
is en ik voel mij gesteund in mijn keuzes.”

“Sinds Sakado aan huis komt, lukt het mij beter 
om mijn papieren beter te begrijpen en in orde te 
houden.”

“Wat kan ik doen als ik ben afgestudeerd? Gaan 
werken, naar een dagcentrum, Begeleid 
Werken ...”

“Het gaat moeilijk op school. Ik wil stoppen met 
school en gaan werken.”

 
“Als ik thuis kom, moet er zoveel ineens ge-
beuren en ben ik soms in paniek: poetsen, de 
kinderen een bad geven, eten maken ...”

“Ik wil alleen gaan wonen, maar hoe begin ik hier 
aan?”

  

SAKADO
Samen kansen scheppen 

in een dienstverlening op maat



Voor wie?

•	 Je bent +12 jaar of volwassen en woont bij 
je ouders of in een andere gezinssituatie in 
Vlaams-Brabant of Brussel.

•	 Je woont alleen of met je partner. We res-
pecteren hierbij de samenwerkingsafspraken 
met onze mobiele collega’s in ons werkings-
gebied. 

Hoe verloopt de begeleiding?

De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk aan huis. 
Je begeleider beluistert je vragen en samen 
spreken jullie af hoe en met welke vragen jullie 
aan de slag gaan. We hebben oog voor je hele 
persoon waarbij goed in je vel zitten een be-
langrijk uitgangspunt is. Dankzij onze expertise 
in handicap ondersteunen we ook daar waar 
de beperking je kansen en dromen belemmert. 
Sakado gaat graag samen met jou op weg.

Wat doen we?

We bieden ondersteuning op verschillende do-
meinen. Hieronder vind je enkele voorbeelden uit 
ons aanbod. Je kiest zelf wat er aan bod komt. 

 Vragen rond gezondheid en beperking

 Relaties: afstemming ouder-kind, partner-
relatie, vriendschappen, samenleven in de 
buurt, uitbouwen van je netwerk ...

	 Vragen	bij	specifieke	levensfases:	puberteit,	
einde schoolloopbaan, overgang naar het 
werk ...

 Papieren en geldzaken

 Vragen over wonen: huishouden, organisa-
tie, toekomst ...

 Dagbesteding en vrije tijd

 Vragen over het uitoefenen van je rechten: 
voordelen, hulpmiddelen, beschermings-
maatregelen ...

 Bespreken wat er je bezighoudt en hoe je 
hiermee verder kan

 Samenwerken en zoeken naar samenwer-
king, netwerk vormen en uitbreiden

 Varia

Hoeveel kost begeleiding? 

De begeleiding kan via:
•	 rechtstreeks toegankelijke hulpverlening 

(RTH)
•	 niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening 

(nRTH)
•	 een persoonlijk assistentiebudget (PAB)
•	 een persoonsvolgend budget (PVB)

Tijdens een kennismakingsbezoek geven we je 
uitleg over de kostprijs. Meer informatie vind je 
ook op onze website www.resonansvzw.be

Outreach

Ben je een organisatie of dienst (onderwijs, 
thuiszorgdienst, opvangdienst, ...) die werkt 
met personen met een beperking of ben je (een 
groep van) mantelzorger(s) die een persoon met 
een beperking omringt? Ook aan jullie bieden 
wij onze expertise aan. Wij komen bij jullie ter 
plaatse en vertrekken vanuit jullie vragen.

 SAKADO 
 Mobiele en ambulante 
 begeleiding voor jongeren 
 en volwassenen met een 
 beperking 

??


