
 02 253 98 61 
 (op werkdagen 
 8.30-12.30 uur en 13-16.30 uur)

 begeleid.wonen@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 ...

“Sinds ik hulp krijg van begeleid wonen, voel ik 
me minder alleen. Als ik vragen heb of onzeker 
ben over iets, kan ik bij mijn begeleider terecht. 
Dat geeft me een rustig gevoel.”

“Mijn begeleider luistert goed naar mij en zal mij 
helpen bij de dingen die ik graag wil. Ik vertrouw 
hem.”

“Ik wil alleen gaan wonen, heel snel. Kan iemand 
mij helpen?”

“Als ik thuis kom, moet er zoveel ineens gebeu-
ren en ben ik wat in paniek: kuisen, de kinderen
een bad geven, eten maken …”

“Mijn buren maken te veel lawaai. Ik durf hen 
hierover niet aan te spreken.”

 
“Wat is een sociale kruidenier? Heb ik meer geld 
over om van te leven, als ik daar boodschappen 
doe?”

“Ik kreeg een papier, maar ik begrijp niet wat 
erop staat. En zo krijg ik elke week papieren.”

  Begeleid
wonen



Begeleid wonen
 
Heb je hulp nodig bij het zelfstandig wonen? Wil 
je weten hoe je bepaalde problemen kan oplos-
sen? Of heb je andere hulpvragen? Begeleid 
Wonen Zennestreek staat voor je klaar.

Voor wie?

Voor volwassen personen die zelfstandig 
(kunnen) wonen, met of zonder partner en/of 
kinderen, en die te kampen hebben met:

•	 een mentale beperking;
•	 een motorische beperking;
•	 een sensoriële beperking;
•	 autisme;
•	 een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). 

Wij richten ons tot personen die wonen in 
de regio Zennestreek (Vilvoorde, Machelen, 
Zaventem, Zemst, Wemmel, Meise, Kapelle-
op-den-bos, Grimbergen, Steenokkerzeel, 
Boortmeerbeek, Kampenhout, Kraainem, 
Wezembeek-Oppem).

Wat doen we?

Op vraag van de volwassen persoon ondersteu-
nen we bij:
 
•	 administratie (post overlopen, klasseren, …);
•	 omgaan met geld (geen beheer, wel advies);
•	 wonen (samen zoeken naar een woning, …);
•	 werk (samen zoeken naar werk, …);
•	 vrije tijd (samen zoeken naar hobby’s, uit-

stappen, uitbouw sociaal netwerk, …);
•	 huishouden (aanleren van praktische vaar-

digheden, i.s.m. huishoudhulp, …);

•	 gezondheid (algemene medische opvolging);
•	 zorg voor kinderen (bespreken van de op-

voeding, i.s.m. thuisbegeleiding, …);
•	 persoonlijke, emotionele en relationele pro-

blemen;
•	 andere (leren gebruiken van openbaar ver-

voer, …).
 
Op vraag van de volwassen persoon werken wij 
samen met de werkplaats, de bewindvoerder of 
andere diensten die betrokken zijn. 

Hoeveel kost begeleiding? 

Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH): 
Gratis
We kunnen tot max. 36 mobiele begeleidingen 
per kalenderjaar aanbieden zonder inschrijving in 
het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH).

Persoonsvolgend budget (PVB)
Met het zorgbudget dat je door het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap is
toegewezen kan je mobiele begeleiding op maat 
inkopen via voucher of cash.

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. Het is niet noodzakelijk dat 
de persoon met een beperking in begeleiding is 
bij ons. Wij komen bij jullie ter plaatse en vertrek-
ken 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. 

“Ik heb deze week de 

elektriciteitsrekening gekregen. 

Heb ik nog genoeg geld om deze 

te betalen? Hoe moet ik de 

betaling doen?”


