
Ondersteuning
Vo lwa s s e n e n

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

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

Begeleidingsteam

Ondersteuning aanvragen
Wanneer je gebruik wenst te maken van de 
ondersteuning of meer informatie wil, neem je 
contact op met Annelies Vandepaer.  Zij is onze 
zorgregisseur en bekijkt samen met jou wat de 
ondersteuningsvraag inhoudt.  Ze gaat met je na 
of de administratieve stappen genomen werden of 
geeft je hierbij advies. 

Indien gewenst, kan er een kennismakingsgesprek 
gepland worden.

Het individuele ondersteuningsplan vormt de rode 
draad doorheen de verblijfs- of begeleidingstijd 
van cliënten in MPI Oosterlo. 

Naast het begeleidingsteam zijn er een aantal 
diensten, die afhankelijk van de zorgvraag, de 
dagelijkse werking ondersteunen: 

• Dienst Psychopedagogen
• Dienst Maatschappelijk Werk
• Dienst Gezondheid
• Dienst Activiteiten

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



Ondersteuning op maat Domeinen

Voor wie

MPI Oosterlo biedt aan personen met een 
beperking of vermoeden van een beperking 
verschillende ondersteuningsfuncties aan waarbij 
de focus ligt op het begeleiden bij de uitbouw van 
hun leven. 

De ondersteuning en begeleiding gebeurt steeds 
op maat van de cliënt en is mogelijk binnen alle 
domeinen van het dagelijks leven: wonen, werken, 
vrije tijd, vorming, sport, ontspanning en cultuur. 

De ondersteuning is mogelijk vanaf het moment 
dat er een Persoonsvolgend budget (PVB) ter 
beschikking wordt gesteld door het VAPH (Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap).

De mogelijkheid bestaat ook om via Rechtstreeks 
Toegankelijke Hulpverlening (RTH) gebruik te 
maken van de ondersteuning.

WONEN

Binnen de dagondersteuning bieden we 
verschillende onbezoldigde belevingsactiviteiten 
en arbeidsmatige activiteiten aan, waarbij de 
interesse en mogelijkheden van de cliënt centraal 
staan. 

Voorbeelden van belevingsgerichte activiteiten 
zijn onder andere wandelen, fietsen, knutselen, 
snoezelen, sporten... 

Voor het arbeidsmatige maken we het onderscheid 
tussen werken in ons eigen dagbestedingscentrum 
Ateljee Hagelbos en het werken in de maatschappij 
via Begeleid Werken Zuiderkempen. 

Een arbeidsmatige activiteit in Ateljee Hagelbos 
is een activiteit waarbij een afgewerkt en meestal 
verkoopbaar product gecreëerd wordt.

De arbeidsmatige ateliers kunnen onderverdeeld 
worden in 4 groepen:
• Ambachtelijk: Handwerkatelier, kaarsenatelier, 

keramiekatelier, creatief atelier
• Land- en tuinbouw: dieren, tuin, groenten, fruit
• Semi-industrieel: Montage-, inpak- of 

sorteeractiviteiten voor externe firma’s
• Bakken en koken: bakken van brood, koekjes 

en gebak op ambachtelijke wijze

• woonondersteuning in groepswoningen,  
met permanente begeleiding

De woningen liggen verspreid over Oosterlo-De woningen liggen verspreid over Oosterlo-
dorp. Ook in Geel en Westerlo hebben we dorp. Ook in Geel en Westerlo hebben we 
woningen. De residentiële ondersteuning kan woningen. De residentiële ondersteuning kan 
voltijds of deeltijds zijn, tijdelijk of langdurig. voltijds of deeltijds zijn, tijdelijk of langdurig. 

Het principe van “volwaardig burgerschap” Het principe van “volwaardig burgerschap” 
is een belangrijk uitgangspunt. Hoe kan een is een belangrijk uitgangspunt. Hoe kan een 
persoon met een beperking zelf greep krijgen persoon met een beperking zelf greep krijgen 
op zijn eigen leven? De wensen en behoeften op zijn eigen leven? De wensen en behoeften 
van de cliënt vormen het uitgangspunt.van de cliënt vormen het uitgangspunt.

DAGONDERSTEUNING

• zelfstandig wonen  
met ondersteuning of begeleiding

Hierbij richten we ons op volwassenen die 
over voldoende mogelijkheden beschikken 
om zelfstandig en geïntegreerd te wonen en 
te leven, maar omwille van hun beperkingen 
nood hebben aan regelmatige ondersteuning 
en begeleiding.  

Samen wordt bekeken hoe die ondersteuning 
vorm wordt gegeven om zo optimaal 
mogelijk tegemoet te komen aan de 
ondersteuningsbehoefte van de cliënt. 
De intensiteit en frequentie van de 
begeleiding is afhankelijk van de individuele 
ondersteuningsnood van de cliënt. De 
begeleiding gebeurt aan huis.


