
WAT DOET DAB? 

DAB is een thuisbegeleidingsdienst. We begeleiden gezinnen met een 

kind, jongere of volwassene met een verstandelijke beperking. Soms zijn 

er bijkomende emotionele- of gedragsproblemen of psychiatrische 

problemen. Wij bieden persoonlijke, psychosociale begeleiding op maat, 

waarbij we vertrekken van de thuissituatie en de zorgen die er leven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor praktisch informatie kunt u zich richten tot  

 Marieke Steyvers, teamverantwoordelijke 

DAB.MariekeS@wegwijs.stijn.be 

 Ilse Jans, teamverantwoordelijke 

DAB.IlseJ@wegwijs.stijn.be 

 

Dienst Ambulante Begeleiding 

6-14 jarigen, Jongeren en Volwassenen 

Donkweg 49 • 3520 Zonhoven 

011/55 99 60 • DAB@wegwijs.stijn.be 

OUTREACH 
WAT KUNNEN 
WE BIEDEN? DOELGROEP 

SPECIFIEKE 
KENNIS 

Aan professionelen 
werkzaam bij 

kinderen, jongeren 
en volwassenen  

met een verstande-
lijke beperking  



VOLGENDE WERKTHEMA’S KUNNEN AAN BOD KOMEN: 

Ondersteuning in de 
buitenschoolse opvang 

Hoe ga je om met kinderen met 
een verstandelijke beperking in 

de buitenschoolse kinder- 
opvang? We geven info over een 
verstandelijke handicap, weder- 
zijdse verwachtingen van ouders 

en opvang, concrete tips rond 
het begeleiden… 

Inclusie 

Inclusie is geen vanzelfspre-
kendheid. Zijn personen met 

een beperking zo anders? Hoe 
leren we kijken naar de noden 

en behoeftes?  

Situering 

Maak kennis met de 
verschillende thuis- 

begeleidingsdiensten 
en verken hun inhoud 

en doelgroepen. 

 

WAT KUNNEN WE BIEDEN? 

Via mobiele en ambulante outreach kan onze organisatie haar kennis over-

dragen. We richten ons tot professionelen die behoefte hebben om hun 

ondersteuning beter af te stemmen op de vragen en noden van personen 

met een verstandelijke beperking. 

WIE KAN BEROEP DOEN OP DIT AANBOD? 

 Buitenschoolse opvang 

 Diensten Bijzondere jeugdzorg 

 Scholen binnen het reguliere of bijzondere onderwijs 

 Diensten voor gezinszorg 

 Speelpleinwerking 

 Asielcentra 

 Ouderinitiatieven 

 … 

Ons outreach programma wordt altijd afgestemd op de vragen en 

mogelijkheden van de desbetreffende dienst. 

Hierlangs bieden we een overzicht van mogelijke thema’s die wij kunnen 

aanbrengen. Andere vragen die te maken hebben met de omgang en zorg 

voor deze doelgroep, bekijken we graag op maat. 

PRAKTISCHE INFO 

De outreach is volledig gratis en valt onder de Rechtstreeks Toegankelijk 

Hulp (RTH)  

Probleemgedrag 
Hoe kan je omgaan met 

complexe problematieken, 
zoals dubbeldiagnose, ASS, 

hechtingsproblemen…?  Verwerkingsthema’s  

binnen het gezin 

Samen zoeken naar een balans 

tussen draagkracht en draaglast, 

fases van verwerking, levend verlies, 

praten met het kind over handicap, 

vragen van broers en zussen… 


