Gezin en beroepskrachten
samen op weg
Dienst thuisbegeleiding
voor personen met een
verstandelijke beperking
Oost-Vlaanderen

Voor wie zijn we er?
Voor gezinnen in Oost-Vlaanderen waarin
kinderen, jongeren of volwassenen wonen met een verstandelijke beperking. De
Tandem vzw ondersteunt ook personen die
daarnaast een bijkomende beperking hebben (gedrags-en/of emotionele problemen,
psychische problemen, autisme, een motorische beperking, een specifieke medische
zorg,…)
Wat willen we bereiken?
De Tandem vzw ijvert ervoor dat personen
met een verstandelijke beperking en hun
gezin de beste ontwikkelingskansen krijgen.
De Tandem vzw wil die gezinnen ondersteunen tot ze op eigen kracht weer verder
kunnen.
Hoe gaan we te werk?
We vertrekken van de vragen van het gezin.
We respecteren de eigenheid en de privacy
van alle gezinsleden.
We hebben bijzondere aandacht voor inclusie: personen met een verstandelijke beperking krijgen volwaardige kansen om in hun
eigen milieu te wonen, naar school te gaan,
te werken, vrije tijd te beleven en relaties op
te bouwen.
We werken ook nauw samen met ouders die
al een hele weg hebben afgelegd.

Wanneer kan thuisbegeleiding
door De Tandem vzw starten?
Alleen als je dat wenst.
Als je in Oost-Vlaanderen woont.
Als je akkoord gaat met een inschrijving in
rechtstreeks of niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening.
Als je een bijdrage betaalt.
Wat mag je van ons verwachten?
Een vaste thuisbegeleider die regelmatig bij
je thuis komt.
Die thuisbegeleider zoekt samen met jou
antwoorden op je vragen.
Hij of zij werkt ook samen met andere mensen rondom je zoon of dochter.
Een groep deskundige medewerkers ondersteunt de thuisbegeleider.
We bieden contactmogelijkheden met andere gezinnen, individueel en/of in groep.
Hoe meld je aan?
Je kan thuisbegeleiding telefonisch aanvragen: 09 228 99 29
Je kan online het aanmeldingsformulier
invullen: www.de-tandem.be

Thuisbegeleiding bij
jonge kinderen
Voor wie zijn we er?
Voor gezinnen met een jong kind van 0 tot
6-7 jaar met ontwikkelingsproblemen of een
verstandelijke beperking. De Tandem vzw
ondersteunt ook jonge kinderen die daarnaast een bijkomende beperking hebben
(autisme, een specifieke medische zorg, een
motorische beperking, gedrags- en/of emotionele problemen,…).
Dit zijn kinderen:
• die nog niet naar school gaan of
• die gewoon kleuteronderwijs volgen of
• die naar het buitengewoon kleuteronderwijs gaan.
Voor welke vragen?
De vragen die te maken hebben met het
samenleven met en de zorg voor een kind
met een verstandelijke beperking staan centraal. We zoeken samen met ouders en hun
netwerk naar oplossingen. Hierbij vertrekken
we van onze deskundigheid maar nog meer
van de mogelijkheden in en rond het gezin.
We illustreren dit aan de hand van enkele
voorbeelden.

Ouders vertellen…

Hanne is wat trager dan haar broer. Ze brabbelt volop maar zegt nog altijd geen mama. Het
stappen lukt ook maar niet. Hoe kunnen we
Hanne stimuleren in haar ontwikkeling? Moeten we naar een kinesist of logopedist gaan?
We begeleiden ouders om inzicht te krijgen in de
mogelijkheden van hun kind. We bekijken samen
hoe we een stimulerende omgeving kunnen opbouwen. Indien nodig gaan we op zoek naar extra
ondersteuning via therapie.

Eva heeft een stofwisselingsziekte. We hebben
hierover al veel gelezen. Eigenlijk zouden we
graag in contact komen met andere ouders die
hetzelfde meemaken als wij.
We bieden ouders ontmoetingskansen met
andere ouders. Regelmatig organiseren we ouderpraatgroepen, informatieve ouderavonden en
individuele contacten met een andere ouder.

Na lang wikken en wegen koos ik om Stijn samen
met zijn zus naar het dorpsschooltje te laten
gaan. Ik maak me toch wel wat zorgen. Loopt
Stijn niet voortdurend weg? Begrijpt de juf hem
voldoende? Is het niet te zwaar voor de juf ?
We volgen de integratie en inclusie in het gewoon
kleuteronderwijs op. We observeren het kind in
de klas en we stellen regelmatig een overleg voor
met o.a. de ouders, de juf, het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding (CLB), de therapeuten, de
thuisbegeleider,…

Thuisbegeleiding bij
lagere schoolkinderen
Voor wie zijn we er?
Voor gezinnen met een kind van 6-7 tot 1314 jaar met een verstandelijke beperking.
De Tandem vzw ondersteunt ook kinderen
die daarnaast een bijkomende beperking
hebben (autisme, een specifieke medische
zorg, een motorische beperking, psychische,
gedrags- en/of emotionele problemen,…).
Dit zijn kinderen:
• die niet naar school gaan of
• die gewoon lager onderwijs volgen of
• die naar het buitengewoon lager onderwijs gaan.
Voor welke vragen?
De vragen die te maken hebben met het
samenleven met en de zorg voor een kind
met een verstandelijke beperking staan centraal. We zoeken samen met ouders en hun
netwerk naar oplossingen. Hierbij vertrekken
we van onze deskundigheid maar nog meer
van de mogelijkheden in en rond het gezin.
We illustreren dit aan de hand van enkele
voorbeelden.

Ouders vertellen …

Maarten maakt heel veel problemen als het
bedtijd is. Hij wil niet gaan slapen en wordt
zeer opstandig. Hoe reageren we hier best op?
We zoeken samen met ouders naar antwoorden
bij specifieke vragen over de opvoeding en de
aanpak van het gedrag van hun kind.

Jonas verveelt zich vaak. Hij kan zijn vrije tijd
niet zelf invullen. Welke vrijetijdsmogelijkheden bestaan er? Is er ook opvang voor een
weekend mogelijk? Kan hij naar een jeugdbeweging gaan?
We zoeken naar vrijetijdsbesteding in en buiten
het gezin. We geven informatie over verschillende
opvangmogelijkheden.

De beperking van Sofie valt ons soms zwaar.
We vergelijken haar met andere kinderen.
Allerlei gevoelens en vragen komen dan naar
boven. We kunnen daar niet altijd over praten
met familie of vrienden. Bij wie kunnen we
terecht?
We ondersteunen bij verwerkingsproblemen van
ouders, van broer of zus, van het kind met zijn
beperking of van andere familieleden.

Thuisbegeleiding bij
jongeren en volwassenen
Voor wie zijn we er?
Voor gezinnen met een jongere (vanaf 14
jaar) of een volwassene met een verstandelijke beperking. De Tandem vzw ondersteunt
ook jongeren en volwassenen die daarnaast
een bijkomende beperking hebben (autisme,
een specifieke medische zorg, een motorische beperking, psychische, gedrags- en/of
emotionele problemen,…).
Dit zijn jongeren of volwassenen:
• die niet naar school gaan of geen dagbesteding hebben of
• die gewoon secundair onderwijs volgen of
• die naar het buitengewoon secundair
onderwijs gaan of
• die gaan werken of
• die naar een dagcentrum gaan.
Voor welke vragen?
De vragen die te maken hebben met het
samenleven met een jongere of een volwassene met een verstandelijke beperking staan
centraal. We zoeken samen met ouders, de
persoon zelf en zijn netwerk naar oplossingen. Hierbij vertrekken we van onze deskundigheid maar nog meer van de mogelijkheden in en rond het gezin. We illustreren dit
aan de hand van enkele voorbeelden.

Ouders vertellen…

Griet is heel zelfstandig. Nu wil ze samenwonen met haar vriend. Als ouders stellen we ons
veel vragen. Durven we dit wel toelaten? Zal
Griet dit aankunnen? Wie kan haar verder
begeleiden?
We bespreken toekomstverwachtingen en geven
informatie over de verschillende initiatieven. We
verkennen alle mogelijkheden.

Dirk heeft sinds kort een liefje. Sindsdien praat
hij steeds vaker over trouwen en kinderen
krijgen. Wij weten niet hoe we hierop moeten
reageren? Hoe praten we daarover met Dirk?
Zou Dirk niet beter gesteriliseerd worden?
We begeleiden ouders en de jongere of volwassene rond onderwerpen als vriendschap, relaties
en seksualiteit.

Els wil niet meer naar school. Ze wil gaan werken. Ze wordt heel boos als wij, haar ouders,
zeggen dat het niet gemakkelijk is om werk
te vinden. Hoe moeten wij reageren? Welke
mogelijkheden zijn er?
We bespreken de verschillende mogelijkheden op
vlak van aangepast werk of geschikte dagbesteding: dagcentrum, beschutte werkplaats, gewoon
werk,…
We bieden ouders ontmoetingskansen met andere ouders.

De Tandem

vzw

Dienst thuisbegeleiding voor
personen met een verstandelijke
beperking Oost-Vlaanderen
De naam De Tandem staat
symbool voor de hechte
samenwerking tussen gezinnen
en professionele medewerkers
maar eveneens voor de
samenwerking met verschillende
sectorale en intersectorale
voorzieningen in Oost-Vlaanderen.
De Tandem vzw
Groot Begijnhof 73
9040 Sint-Amandsberg
09 228 99 29
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De Tandem heeft een erkenning
voor zowel rechtstreeks toegankelijke als niet-rechtstreeks toegankelijke hulp voor minderjarige en
meerderjarige personen met een
verstandelijke beperking.
Via rechtstreeks toegankelijke hulp
kunnen we beperkte, handicapspecifieke ondersteuning bieden
zonder goedkeuring van Integrale
Jeugdhulp (IJH) voor minderjarigen
of van het VAPH voor meerderjarigen. Dit kan via de module mobiele
en/of ambulante begeleiding (lage
frequentie).

Wanneer er nood is aan meer intensieve begeleiding of als de persoon
reeds gebruik maakt van een ander
niet-rechtstreeks toegankelijk aanbod, bieden we niet-rechtstreeks
toegankelijke hulp. Dit betekent
dat er voor de minderjarigen een
aanvraag dient te gebeuren bij de
Intersectorale Toegangspoort Integrale Jeugdhulp (ITP IJH) voor een
module mobiele en/of ambulante
begeleiding (hoge frequentie).
Voor de meerderjarigen is er een
VAPH goedkeuring nodig voor
thuisbegeleiding en moet er een
registratie gebeuren op de Centrale
Registratie Zorgvragen (CRZ).

Andere
ondersteuningsvormen
Outreach
We bieden handicapspecifieke deskundigheid aan professionelen van reguliere diensten. Bijvoorbeeld aan voorzieningen uit Bijzondere Jeugdzorg, Centra voor Kinderzorg
en Gezinsondersteuning, scholen gewoon
onderwijs, Centra Algemeen Welzijnswerk,
rust- en verzorgingsinstellingen, vrijetijdsorganisaties, werkgevers, … De klemtoon ligt
op het aanbieden van onze kennis en ervaringen in functie van een meer aangepaste aanpak voor personen met een verstandelijke
beperking. Dit kan onder de vorm van advies,
bezoek aan De Tandem vzw, workshops en
trainingen.
Crisisbegeleiding
Crisisbegeleiding is een ondersteuningsvorm
voor minderjarigen van maximum 28 dagen.
Bedoeling is dat een minderjarige in crisis
niet onnodig terecht komt in meer ingrijpende vormen van hulpverlening.
De aanmelding van de crisissituatie moet
door een hulpverlener gebeuren via één
centraal meldpunt van Integrale Jeugdhulp.
Het meldpunt bekijkt de vraag en neemt met
De Tandem vzw contact op als de minder
jarige een verstandelijke beperking heeft
en in Oost-Vlaanderen woont.

Contactpersoonschap
Wanneer een meerderjarige met een beperking een vraag naar zorg heeft, moet hij zich
laten registreren op de Centrale Registratie
Zorgvragen (CRZ). Dit is een digitale gegevensbank van het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH). Door
deze gegevensbank kan men de vragen van
cliënten en het aanbod van voorzieningen
beter op elkaar afstemmen. De inschrijving
in deze CRZ en de opvolging gebeurt door
een contactpersoon in een contactvoorziening.
Voor meerderjarigen met een verstandelijke
beperking kan De Tandem vzw contactpersoon zijn voor de Centrale Registratie
Zorgvragen (CRZ). De zorgvraag kan thuisbegeleiding zijn of één of meerdere andere
zorgvragen (vb dagopvang, nachtverblijf).

Vrijwilligerswerking
Zorgconsulentschap
Personen met een Persoonlijk Assistentie
Budget (PAB) kunnen bij onze dienst terecht voor zorgconsulentschap. De betaling
gebeurt met een deel van het toegekende
PAB-budget.
De zorgconsulent adviseert personen met
een verstandelijke beperking en/of hun
ouders bij het opstellen van een assistentieplan, volgt de uitvoering van het assistentieplan op, ondersteunt en stuurt zo nodig het
assistentieplan bij. De zorgconsulent vertrekt
daarbij vanuit de zorgvraag van de persoon
met een beperking en zijn omgeving en
zoekt samen met hen naar oplossingen. De
intensiteit van de ondersteuning en de taken
van de zorgconsulent zijn afhankelijk van de
vraag, de situatie en de nood van de persoon
en zijn gezin.

Volgende vragen kunnen hierbij
aan bod komen:
• Wie helpt ons goede assistenten te
vinden en hoe kunnen we op zoek gaan
naar hen?
• Welk soort begeleiding past het best bij
onze zoon/dochter?
• Welke taken geven we aan de assistenten
en met welke bedoeling?
• Waar, wanneer en op welke manier voert
een assistent die taken best uit?
• Onze assistenten vragen ondersteuning
en bijscholing bij specifieke problemen
en we kunnen die moeilijk zelf bieden.
Hoe kunnen we hierop inspelen?
• Hoe werken we het best samen met onze
assistenten?
• Kan je regelmatig eens bekijken of de
assistentie nog naar wens verloopt voor
iedereen?
• …

We zijn overtuigd van de kracht die uitgaat
van een intensieve samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten om de doelstellingen van onze dienst te realiseren.

Wie zijn de vrijwilligers
op De Tandem vzw?
De vrijwilligers bij De Tandem vzw zijn
familieleden die beroep doen of deden op
ondersteuning van onze dienst. Onder familieleden verstaan we: ouders, grootouders,
volwassen broers en zussen, ooms en tantes
van kinderen, jongeren of volwassenen met
een verstandelijke beperking die vrijwillig
samenwerken met beroepskrachten in De
Tandem vzw. Ouders en grootouders kunnen
dit engagement alleen of samen opnemen.
Daarnaast zijn er ook mensen die vanuit hun
werkervaringen en/of persoonlijke interesse
een engagement opnemen binnen de vrijwilligerswerking van De Tandem vzw.

Wat doen ze?
Sommige vrijwilligers bieden aan gezinnen die beroep doen op De Tandem vzw de
mogelijkheid tot persoonlijk contact (als
familielid/ervaringsdeskundige) via individuele bezoeken. We kunnen ook steunen op de
ervaringsdeskundigheid van vrijwilligers bij
het begeleiden van oudergroepen, meegaan
op groepsbezoeken aan voorzieningen,
uitwerken en begeleiden van themagerichte
bijeenkomsten, hulp op onze jaarlijkse ontmoetingsnamiddag het Tandemfeest, …
Andere vrijwilligers werken mee in de Raad
van Bestuur, het dagelijks bestuur, de adviescommissie, in diverse werkgroepen, …

Hoe kan
je onze
werking
steunen?
Enkele mogelijkheden:
een gift
De Tandem vzw is door het Ministerie van
Financiën erkend om fiscale attesten uit te
reiken. Voor giften vanaf 40 euro ontvang je
een fiscaal attest.
een benefietactie
Bij het organiseren van een actie of activiteit
waarvan de opbrengst ten goede komt aan
De Tandem vzw.
Bij belangrijke levensmomenten
zoals een verjaardag, een jubileum, … kan
je de gasten vragen om geen bloemen of
geschenken te kopen, maar het overeenstemmende bedrag over te schrijven op ons
rekeningnummer.
We bezorgen je dan een lijst met de namen
van de schenkers en de bedragen.
het duolegaat
Door een testamentaire beschikking kan
je een bedrag aan een goed doel schenken
zonder je erfgenamen te benadelen.
Vraag ons gerust meer informatie
over dit legaat.

Storten kan op
BE 35 4471 6284 5137
van De Tandem vzw.

Onze
Tandembel
Via onze nieuwsbrief de TANDEMBEL informeren wij de gezinnen over uiteenlopende
onderwerpen: activiteiten en mededelingen
vanuit De Tandem vzw, thema’s die aansluiten bij de actualiteit, initiatieven van andere
organisaties,…
De Tandembel is gratis voor gezinnen die op
ons een beroep doen en gezinnen die wachten op ondersteuning.
Aan andere geïnteresseerden kunnen we de
Tandembel bezorgen:
• Per e-mail: gratis
• Per post mits een bijdrage
van 10 euro per jaar.

