
KINDBEGELEIDING
Voor kinderen van 6 tot 14 jaar met 
een verstandelijke beperking en 
hun gezin

Netwerk voor dienstverlening aan personen met een beperking 

Stijn VZW • Breugelweg 200, 3900 Pelt
BE 0439 452 461

RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling Hasselt
www.stijn.be • info@stijn.be

Dienst Ambulante Begeleiding
Donkweg 49 

3520 Zonhoven 
011 55 99 60

DAB@wegwijs.stijn.be

In de eigen thuisomgeving, in elke levensfase. 
Voor baby’s met een ongewone start, kinderen, jongeren en 
volwassenen met een ontwikkelingsprobleem of beperking. 

Begeleiding betekent advies, steun en informatie.

Verstandelijke of motorische beperking 
Niet aangeboren hersenletsel 
Degeneratieve aandoening

“Wij ondersteunen iedereen in 
zijn eigen levensweg. Elke weg is 

uniek en bijzonder.”

Vroegbegeleiding

Kindbegeleiding

Jongerenbegeleiding

Volwassenenbegeleiding



WIE KAN BIJ ONS TERECHT?

We begeleiden gezinnen met een kind met een 
verstandelijke beperking. Soms zijn er bijkomende 
ontwikkelingsproblemen, emotionele- of gedrags- 
problemen.

WAT DOEN WE?

We bieden persoonlijke, psychosociale begeleiding 
op maat, waarbij we vertrekken van de thuis- 
situatie en de zorgen die er leven.

De thuisbegeleiding is er voor jou als ouder en voor 
je kind. We zoeken samen met jullie en de mensen 
die rond jullie staan naar perspectief. We bekijken 
samen hoe zaken die moeilijk lopen, opnieuw 
hanteerbaar kunnen worden.

Hierbij gaan we uit van de sterktes en mogelijkheden 
van elke persoon.

Mijn kind luistert niet. 
Wat kunnen we doen?

Hij kan zich nergens mee bezighouden. 
Waar kan hij mee spelen?

Af en toe wil ik als ouder 
mijn hart kunnen luchten.

WAT KAN AAN BOD KOMEN?

Beeldvorming

• Samen verkennen van mogelijkheden en 
beperkingen

• Noden in beeld brengen via gerichte observatie 
en beeldvormend onderzoek

Gesprek en steun

• Praten over ongerustheden, twijfels, het 
beleven van moeilijkheden...

• Zoeken naar een evenwicht tussen zorgen 
voor je kind en zorgen voor jezelf

Advies

• Omgang met je kind en met elkaar
• Gedragsaanpak en aanpak van moeilijke 

situaties
• Zelfredzaamheid en vaardigheden stimuleren
• Invullen van de vrije tijd

Informatie en doorverwijzing op maat

• Opvang en vrije tijd, school...
• Vragen rond de toekomst
• Sociale administratie
• Samenwerking met andere betrokkenen

We doen dit via gesprek en overleg, 
door samen te observeren, uit te proberen, 

te oefenen…

PRAKTISCH

Aanmelden kan via telefoon of per mail.
Je mag zelf contact opnemen, maar een ander kan 
dit ook voor jou doen. Er volgt een afspraak voor een 
vrijblijvend kennismakingsbezoek.

Er is een vaste begeleid(st)er per gezin. We werken 
samen in een team. De begeleiding gebeurt thuis en 
op vrijwillige basis. Samen bekijken we hoe vaak jouw 
thuisbegeleid(st)er komt.

We werken in de provincie Limburg.

Per huisbezoek is er een wettelijke bijdrage via 
Rechstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) of een  
Persoonsvolgend Budget (PAB).

OUTREACH

Voor professionelen bestaat de mogelijkheid tot 
outreach. We bieden vorming op vraag en op maat.


