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

 thuisbegeleiding@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 ...

“Hoe kunnen wij onze zoon helpen zelfstandig te 
worden?”
 

“Wij worden al ouder. Wat gebeurt er later met 
onze dochter?”

“Ik ben verliefd op iemand. Ik wil met haar 
trouwen en kinderen hebben. Mijn ouders zijn nu 
boos op mij. Ze zeggen dat er iemand mij moet 
‘beschermen’ later.”
 

“Het gaat moeilijk op school, ik word gepest. Ik 
wil stoppen met school en gaan werken.”
 

“Mijn zus gaat veel uit in het weekend. Kan ik dit 
ook? Ik ben 30 jaar, zij 20.”
 

“Ik game de hele dag. Mijn mama wil dat ik maar 
2 uur per dag game. Waarom heb ik andere 
regels nodig dan mijn broer? Ik hoor altijd het 
woordje ‘structuur’.”

  
Begeleiding voor

jongeren en 
volwassenen



Begeleiding jongeren 
en volwassenen
 
Heb je vragen over je toekomst? Wil je meer 
informatie over je beperking? Of heb je andere 
hulpvragen? De Brabantse Dienst voor Thuis-
begeleiding staat voor je klaar.

Voor wie?

Je bent een gezin met een jongere vanaf 12 jaar 
of volwassene met een mentale, motorische of 
meervoudige beperking.
Je bent een volwassen persoon met een 
motorische beperking in een zelfstandige 
woonsituatie. 

Wij richten ons tot personen en gezinnen in 
Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk  
Gewest.

Wat doen we?

Op vraag van het gezin of van de jongere/vol-
wassen persoon kan de begeleiding bestaan uit:
 
•	 begeleiden bij het emotioneel verwerken 

van de beperking;
•	 werken aan gezinsrelaties;
•	 voorbereiden op ‘later’;
•	 informatie geven over de beperking en  

advies over de aanpak;
•	 informatie geven over hulpmiddelen, ver-

goedingen en voorzieningen: tegemoetko-
ming voor personen met een beperking, de 
werking van het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap, …;

•	 samen zoeken naar een geschikte dagbe-
steding of woonondersteuning: dagcentrum, 
maatwerkbedrijf, woonvoorziening voor 
dag- en nachtverblijf, kortopvang, ...

 
Op vraag van de jongere of volwassene werken 
wij samen met de school, het maatwerkbedrijf, 
de therapeuten, ...  

Hoeveel kost thuisbegeleiding?

Rechtstreeks toegankelijke (jeugd)hulpverlening 
(RTJ - RTH)
5,23 euro per contact aan huis (tot 21 jaar)
Gratis vanaf 21 jaar
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 be-
geleiding vragen zonder beperking van frequen-
tie.
 
Persoonsvolgend budget (PVB)
Met het zorgbudget dat het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap (VAPH) je 
toewijst, 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. De persoon met een  
beperking 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. 
 

“Onze zoon studeert af in het 

BUSO. Welke mogelijkheden 

bestaan er om daarna te gaan 

werken?”


