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 (algemeen directeur) 
 Eindhoutseweg 25
 2440 Geel

R ec h t st r e e ks  
Toegankelijke
Hulp

Kostprijs
Per persoon kan per kalenderjaar voor 8 
personeelspunten RTH worden ingezet. Je bepaalt 
zelf welke functies je combineert. De hieronder 
vermelde maximum aantallen gelden als je maar 
op één ondersteuningsfunctie inzet. 

Functie Personeelspunten 
per ondersteuning

Ambulante begeleiding 0,155 
(max aantal per jaar: 51)

Mobiele begeleiding 0,22 
(max aantal per jaar: 36)

Dagopvang (dag) 0,087 
(max aantal per jaar: 91)

Verblijf (nacht) 0,13 
(max aantal per jaar: 61)

Groepsbegeleiding 0,087 
(per sessie)

De geldende tarieven vind je terug op de 
website van het VAPH: 

https://www.vaph.be/organisaties/
rth/punten-bijdragen

In deze folder vind je een aantal voorbeelden van 
mogelijke ondersteuningsvragen. 

Voor meer info: neem contact met ons op, dan 
verkennen we graag samen de mogelijkheden. 

Verblijf
Je kan komen overnachten in MPI Oosterlo. We 
bieden je opvang en ondersteuning gedurende de 
ochtend- en avonduren.

• Mijn ouders willen een avondje weg en ik 
kan niet alleen thuis blijven. Kan ik ergens 
overnachten? 

• Mijn ouders werken in ploegen, waardoor 
opvang tijdens de schoolvakanties een 
puzzelwerk is. Kan ik in de vakantie enkele 
dagen komen logeren?

Contact
Aanmeldingen en info
 Annelies Vandepaer (zorgregisseur)
 zorgvragen@mpi-oosterlo.be

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



Wat is  RTH? Ons aanbod

Voor wie?

RTH, Rechtstreeks Toegankelijke Hulp, is een 
vorm van beperkte ondersteuning waarvoor geen 
aanvraagprocedures doorlopen moeten worden.

Zoek je slechts af en toe ondersteuning, dan is RTH 
mogelijks geschikt voor jou of je familielid. 

Voorwaarden
Je kan beroep doen op rechtstreeks toegankelijke 
hulp als je:
• een (vermoeden van) handicap hebt;

• jonger bent dan 65 jaar (tenzij je al erkend 
bent door het VAPH, Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap, als persoon met 
een handicap);

• geen gebruik maakt van ondersteuning 
gesubsidieerd door het VAPH of van niet-
rechtstreeks toegankelijke hulp vanuit de 
intersectorale toegangspoort.

Mobiel / ambulante begeleiding
Tijdens individuele gesprekken zoeken we samen 
antwoorden op jouw vragen. Deze vragen kunnen zeer 
divers zijn en variëren afhankelijk van de levensfase 
waarin jij of je kind zich bevindt. Je kan ook kiezen 
voor groepsbegeleiding. Eén begeleiding duurt 1 uur. 

• Ik wil graag vrijwilligerswerk of begeleid werk doen 
en ben op zoek naar een werkgever. Kan iemand 
mij helpen zoeken en af en toe ondersteunen hoe 
ik dit werk het beste aanpak? Leer je me ook het 
openbaar vervoer gebruiken?

• Ik woon zelfstandig en kan mijn huishouden en 
mijn administratie moeilijk organiseren. Kan 
iemand mij hierin ondersteunen?

• Ons dochtertje eet zeer weinig en kan moeilijk aan 
tafel blijven zitten. Kan er iemand ons advies geven 
hoe we dit best aanpakken?

• Onze zoon wil altijd zijn zin doen, anders wordt hij 
boos en durft hij wel eens slaan. Wie kan ons raad 
geven om hiermee om te gaan?

• Wie kan onze dochter helpen bij het duiden en 
aanvaarden van haar beperking? Kunnen wij 
als ouders hierbij ook opvoedingsondersteuning 
krijgen?

Ambulante en mobiele outreach
Zorg jij voor meerdere personen met een handicap 
en wil je meer te weten komen over de handicap of 
aanverwante onderwerpen? Dan kan je beroep doen 
op outreach. Voorwaarde is wel dat je met ten minste 
3 personen bent. Dit infomoment duurt minimum 1 
uur en maximum 2 uur. 

• De begeleiders van de buitenschoolse kinderopvang 
begrijpen onze zoon met autisme niet altijd. Kan 
iemand hen uitleggen hoe hij de wereld begrijpt en 
hoe ze hem kunnen helpen?

RTH is zowel voor kinderen, jongeren als 
volwassenen met (een vermoeden van) een 
handicap met nood aan beperkte ondersteuning. 

Zorg je voor iemand met een handicap, als 
mantelzorger of als professioneel, dan kan je 
eveneens beroep doen op RTH om bijkomende 
kennis over handicapspecifieke ondersteuning te 
verwerven.

Dagopvang
Je kan naar MPI Oosterlo of onze speelpleinwerking 
Speelfijn komen voor dagopvang. Je kan 
kiezen voor volledige of halve dagen. Na een 
kennismakingsgesprek bekijken we samen welke 
dagopvang het best bij jou of je kind past.

• Mijn ouders werken overdag en ik verveel mij 
soms. Zou ik ergens met mijn vrienden leuke 
dingen kunnen doen? 

• Ik ben een externe leerling in het buitengewoon 
onderwijs en zou graag op woensdagnamiddag 
en op vakantiedagen naar de dagopvang komen.

• Ik zit al een tijdje thuis na mijn schoolloopbaan  
en ben op zoek naar een zinvolle dagbesteding. Ik 
ben graag creatief bezig en hou van dieren. Kan 
ik in de ateliers van Ateljee Hagelbos hiervoor 
terecht? 


