
 02 420 22 44 
 (op werkdagen 
 8.30-12.30 uur en 13-16.30 uur)

 bamboe@resonansvzw.be

 www.resonansvzw.be

 Sterrenveld 27
 1970 Wezembeek-Oppem
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Begeleiding aanvragen 
Interesse in ons aanbod? Contacteer ons voor 
een vrijblijvend kennismakingsbezoek of voor 
meer informatie.

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

  

Je bent niet alleen ...

“Ik heb moeite om begrip te hebben voor de
diagnose ADHD bij mijn zoon. Het lijkt alsof hij 
mij pest.”
 

“Marie zit duidelijk in de knoop met zichzelf.”
  

“Ik voel mij vaak machteloos als ouder tegen-
over mijn zoon die niet naar school wil.”
 

“Ik ben snel kwaad. Ik zou hier graag mee leren 
omgaan”.
 

“Tine valt op met haar gedrag. Hoe kunnen we 
hiermee omgaan?”
 

“Louis is extreem angstig.”
 

“Onze dochter vertoont zeer moeilijk gedrag na 
onze scheiding, meer dan haar broer en zus. 
Hoe kunnen we haar helpen hiermee om te 
gaan?”
  

Ondersteuning bij 
gedrags- en emotionele

problemen



BAMBOE
 
Bamboe staat voor Brabantse Ambulante en 
Mobiele Begeleiding ter Ondersteuning van de 
Emotionele ontwikkeling.

Voor wie?

We richten ons tot: 

•	 kinderen en jongeren tot 21 jaar met  
gedrags- en emotionele moeilijkheden in 
combinatie met (rand-) normale begaafd-
heid;

•	 ouders, broers en zussen;
•	 personen en gezinnen in Vlaams-Brabant en 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat doen we?

We werken samen rond de emotionele moei-
lijkheden die het kind of de jongere ondervindt. 
Belangrijk hierbij is dat alle gezinsleden betrok-
ken worden. Ieder beleeft de moeilijkheden 
immers op een andere manier. Door alles in 
kaart te brengen, krijgen we een duidelijk beeld 
van de moeilijkheden die er leven, maar ook van 
de noden die ieder gezinslid heeft. Daarnaast 
hebben we oog voor ieders krachten en inzet 
die kunnen bijdragen tot een oplossing van de 
problemen.

Onze manier van werken is geïnspireerd op 
de oplossingsgerichte en de systeemgerichte 
benadering. Oplossingsgericht omdat het gezin 
actief betrokken wordt in het zoeken naar en uit-
proberen van oplossingen die voor hen kunnen 
werken. Systeemgericht omdat we de relaties 

en communicatie binnen de familie zien als de 
belangrijkste hefboom tot verandering. We stre-
ven ernaar de eigen krachten van de gezinsleden 
te versterken zodat het gezin zelf voelt wanneer 
ze zonder hulpverlening verder kunnen.

Op vraag van het gezin werken wij samen met 
de school, therapeuten en andere betrokken 
hulpverleners. 

Hoeveel kost thuisbegeleiding? 

5,23 euro per contact aan huis

Rechtstreeks Toegankelijke (Jeugd)hulpverlening 
(RTJ)
We kunnen tot max. 36 mobiele begeleidingen 
per kalenderjaar aanbieden zonder inschrijving in 
het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH).
 
Niet Rechtstreeks Toegankelijke (Jeugd)hulpver-
lening (NRTJ)
Met de erkenning van NRTJ kan je mobiele 
begeleiding vragen zonder beperking van fre-
quentie.  

Outreach

Ben je een organisatie, dienst (onderwijs, thuis-
zorgdienst, opvangdienst ...) of een groep van 
mantelzorgers die een jongere met een hulp-
vraag op emotioneel vlak omringt? Ook aan jullie 
bieden wij onze expertise aan. De jongere met 
de zorg moet niet in begeleiding zijn bij ons. Wij 
komen bij jullie ter plaatse en vertrekken vanuit 
jullie vragen als organisatie. 

Hoe verloopt de begeleiding?

De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk aan huis.  
Elke begeleiding is op maat van jouw zorgvraag. 
We spreken samen af wanneer de huisbezoeken 
plaatsvinden, hoe vaak we afspreken en wat we 
zullen bespreken. 
 

“Mijn dochter is plots heel stil 

geworden. Is er iets gebeurd 

waar ze niet over kan vertellen? 

Is er iets waar ze niet meer tegen 

kan? Wat gaat er in haar om?”


