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KINDERTEAM

JoNgEREN EN
VolWAssENENTEAM (JoVo)

PRAKTIschE PEDAgogIschE
ThuIshulP (PPTh)

Doelgroep
n

n

Baby – peuter – kleuter met ontwikkelingsmoeilijkheden

n

Luisteren en helpen bij het formuleren
van de hulpvragen

n

Opvoedingsadvies : l tips rond eetsituaties,
slapengaan, zindelijkheid, grenzen stellen, structuur
bieden,…. l speciﬁeke manieren van gedragsaanpak

n

Ontwikkelingsbegeleiding : l opvolgen en bevorderen
van de verstandelijke, emotionele, motorische,
taal-, spelontwikkeling, … l tips voor hulpmiddelen
en speelgoed

n

n

n

n

Kind tot 12 j. met een verstandelijke beperking
(al dan niet met een bijkomende beperking)

Aanbod

n

Doelgroep

Steun aan ouders en brussen : l stilstaan bij de
emotionele beleving van ouders, broers en zussen,
contact met andere ouders, …
Informatie geven over : l de mogelijkheden en
beperking(-en) van het kind l administratie l scholen,
voorzieningen,… l vakantie en vrije tijd
Gezinsoverschrijdende taken : l inschakelen en
coördineren van de juiste hulp l overleg met andere
hulpverleners, school, …
Samenleven : l kunnen praten met elkaar, afspraken
maken, verdelen van de aandacht

Jongere vanaf 13 j. en volwassene met een
verstandelijke beperking (al dan niet met een
bijkomende beperking)

Doelgroep
n

Baby – peuter – kleuter met ontwikkelingsmoeilijkheden

n

Kind – jongere – volwassene met een
verstandelijke beperking (al dan niet met een
bijkomende beperking)

Aanbod
n

n

n

n

Luisteren en helpen bij het formuleren
van de hulpvragen
Begeleidingsadvies : l tips omtrent grenzen en
structuur bieden, vrijheid geven l hoe iets aanleren
l speciﬁeke manieren van gedragsaanpak
l tips voor hulpmiddelen
Persoonlijke begeleiding van de jovo omtrent :
l emoties l zelfbeeld l toekomstplanning
l zelfstandigheid l seksualiteit en relatievorming
l keuzes maken
Steun aan ouders en brussen : l stilstaan bij de
emotionele beleving van ouders, broers en zussen,
contact met andere ouders, …

n

Informatie geven over : l de mogelijkheden en
beperking(-en) van de jovo l administratie
l beschermingsmaatregelen l scholen en
voorzieningen, … l vakantie en vrije tijd

n

Gezinsoverschrijdende taken : l inschakelen en
coördineren van de juiste hulp l overleg met school,
dagcentrum, werkplaats, …

n

Samenleven : l kunnen praten met elkaar
l afspraken maken l respect voor elkaar

Aanbod
n

Draaglast voor het gezin verlichten :
l verzorging en aandacht voor de persoon
enkele uren overnemen

n

Betrouwbare opvang verzekeren en zinvolle
bezigheden aanbieden in de vertrouwde
thuisomgeving

n

Begeleiding bij activiteiten binnen- en buitenshuis

n

Begeleiden bij vrije tijd

n

In overleg met thuisbegeleider :
l spelstimulatie, gedragsaanpak, ontwikkelen
van sociale vaardigheden en zelfredzaamheid
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PRAKTIsch
Thuisbegeleiding
n

De eerste contactname gebeurt, bij voorkeur
door het gezin zelf

n

Een intaker contacteert het gezin voor
verdere afspraak

n

het gezin woont in de provincie Antwerpen

n

Kleine bijdrage van het gezin per huisbezoek
(bedrag vastgelegd door het VAPh)

Praktische Pedagogische Thuishulp
n

Aanvragen voor PPTh minstens één maand
op voorhand

n

Bij een eerste aanvraag volgt een intake-bezoek

n

concrete data en uren van de PPTh worden
doorgegeven door het secretariaat

n

opvang kan max. twee halve dagen per week
tussen 8.00u en 20.00u

n

het minimumtarief is € 8 voor de eerste twee uur,
in het weekend €9. Elk bijkomend uur kost € 3.

n

het gezin woont in de provincie Antwerpen

REFERENTIEKADER
n

Begeleidingen gebeuren hoofdzakelijk thuis

n

De begeleiding richt zich tot het ganse gezin

n

Vertrekkend vanuit de hulpvragen van het gezin,
biedt Kadodder hulp en ondersteuning bij de omgang
tussen gezinsleden en de persoon met een
verstandelijke beperking

n

De frequentie van de begeleidingen wordt in
overleg met het gezin afgesproken

n

De thuisbegeleider zal het gezin de nodige tijd geven
om veranderingsprocessen door te maken

n

Kadodder biedt geen therapie maar ondersteunt
ouders in hun zoektocht naar antwoorden

n

Thuisbegeleiding is ‘zichzelf overbodig makende
hulp’, het uiteindelijke doel moet zijn dat het gezin
zonder de thuisbegeleider verder kan

n

De begeleiding is vrijblijvend en kan op elk moment
beëindigd worden in overleg met de betrokkenen

n

Kadodder is pluralistisch

n

Kadodder respecteert de eigenheid en de privacy
van de gezinnen

n

Begeleidingen gebeuren in het Nederlands

n

giften vanaf € 40 zijn ﬁscaal aftrekbaar. Dit bedrag
kan u overschrijven op rekeningnummer
BE 41-4124-0193-2110 van de vzw Dienst
Vroeg- en Thuisbegeleiding Provincie Antwerpen
met vermelding “gift met ﬁscaal attest”.

Kadodder
oostmallebaan 50 - 2980 Zoersel
Tel.: 03/312.45.41 - Fax: 03/312.44.57
Werkdagen: 9 u. – 12 u.
Ma, di, do: 13 u. – 16.00 u.

thuisbegeleiding@kadodder.be
www.kadodder.be
Dienst erkend en gesubsidieerd door het VAPh

