
 
We kunnen werken met: 

▪ De cliënt 

▪ Directe leefomgeving van de cliënt: 
ouders, broers/zussen, familieleden, … 

▪ Ruimer netwerk: school, hobby, … 
 

Er zijn mogelijkheden tot samenwerking en/ 
of doorverwijzing met andere partners zoals 
therapeuten, kinderpsychiaters, andere 
diensten… om een zo goed mogelijke 
ondersteuning te bieden. 

Onze werkwijze 
 

1. Starten doen we steeds met een 
intakegesprek met ouders: 
▪ Voorstelling van de dienst en de werking 
▪ Verduidelijken en bespreken van de 

zorgvragen 
▪ Afstemmen van de wederzijdse 

verwachtingen. 
 

2. Opstart begeleiding 
 

3. Na 1 jaar is er een evaluatie: 
▪ Evalueren vooropgestelde doelen 
▪ Aftoetsen van de resterende 

ondersteuningsvragen 
▪ Opstellen van de timing voor de 

komende periode, indien nodig 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 
Begeleiders 

Ann Roodhooft 

Pegie Van den Broeck 

Els Goovaerts 

Joke Caers 

Chelsea Schuer 

Info en aanmeldingen 
Ellen Coudron 
zorgvragen@mpi-oosterlo.be 

 
MPI Oosterlo vzw 

Eindhoutseweg 25 
2440 Geel 
014 86 11 40 
www.mpi-oosterlo.be 

 
 
 

V.U.: Hilde Claes (algemeen directeur) - Eindhoutseweg 25 - 2440 Geel 

 
 
 

 

 

Mobiele dienst 

‘Het Perron’ 
 
 
 

Hoe ondersteuning aanvragen? 
 
Heb je een ondersteuningsvraag of wens je 
meer informatie, aarzel dan niet 
contact op te 
verantwoordelijke 
aanmeldingen). 

om 
nemen  met  de 

(zie info en 

Ondersteuning kan aangevraagd worden door: 
▪ Ouders, 
▪ CLB, 
▪ Kinderpsychiaters, 
▪ Andere diensten, … 

mailto:zorgvragen@mpi-oosterlo.be
http://www.mpi-oosterlo.be/


 

Wat is mobiele 
begeleiding? 
 Onze dienstverlening situeert zich in de 

directe leefomgeving (wonen, school, vrije 
tijd) van de cliënt en zijn gezin. 

 Wij gaan samen met de cliënt en zijn gezin 
op pad om vanuit een gelijkwaardige 
positie een antwoord te zoeken op de 
aanwezige zorgvragen. 

 De begeleiding kan zowel aan huis als op 
onze dienst plaatsvinden. Indien gewenst 
sluiten wij ook aan op overlegmomenten 
(school, kinderpsychiater, …). 

 
 
 
 
 

“Zo kort als mogelijk, 
zo lang als nodig.” 

Ons aanbod 

 We zijn een vraag-gestuurde dienst waarbij 
de cliënt met zijn vraag centraal staat en 
tevens eigenaar blijft van zijn vraag. 

 
 Samen met de cliënt en het gezin stippelen 

we het traject uit. 
 
 We werken vanuit de krachten van de cliënt 

en zijn context om zo vlug mogelijk terug de 
regie in eigen handen te geven. Onze 
mobiele begeleiders ondersteunen daar 
waar nodig. 

 
 Onze adviezen zijn gebaseerd op onze 

handicap-specifieke kennis van onder andere 
ASS, ADHD, ontwikkelingsachterstand en 
sociaal-emotioneel functioneren. 

 
 De ondersteuning kan betrekking hebben 

op volgende domeinen/gebieden: 
 

o Activiteiten in het dagelijks leven 
o Ontspanning en vrije tijd 
o Communicatie 
o Mobiliteit 
o Psycho-sociaal welzijn 
o Emoties 
o Relaties 
o Opvoedingsondersteuning 
o Psycho-educatie 
o Sociaal emotioneel functioneren 

 
 Naast mobiele begeleiding hebben wij ook 

een erkenning voor globaal individuele 
ondersteuning. (GIO) 

Onze begeleiding richt zich specifiek op kinderen 
en  jongeren  van  2,5  tot  21  jaar 
(vermoeden van) een beperking 

met  een 
én hun 

gezinnen/contexten. 

RTH 
▪ Max 36 begeleidingsmomenten van 1u 

(= 8 punten) 
▪ Evaluatie na 1 jaar, max. verlengd met 

nog 1 jaar 
▪ 5,64 euro per sessie (onderhevig aan 

indexering) 
 

n- RTH 
▪ Mogelijkheid tot wekelijkse begeleiding 
▪ Evaluatie na 1 jaar 
▪ Deze begeleiding kan intensiever en 

langduriger ingezet worden 
▪ aanvraag via a-doc: in te dienen bij de 

intersectorale toegangspoort 
▪ 5,63 euro per sessie (onderhevig aan 

indexering) 

 
Er is minimaal 1 contact per maand 
en de begeleiding wordt na 1 jaar 
geëvalueerd. Binnen RTH zal er met 
max 1 jaar verlengd kunnen worden. 

Binnen n-RTH zal er na 2 jaar laag 
intensief verder gewerkt kunnen 
worden, daar waar nodig. 
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