Je zit met allerlei vragen?
• Waar kan ik wonen? Wat heb ik nodig
en wie kan me daarbij helpen?
• Waar vind ik geschikt werk of een zinvolle
dagbesteding?

Heb je interesse?
Wil je meer informatie?
Neem gerust contact op met ons:
VZW DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN

Vlaams-Brabant en Brussel

info@dop-vbb.be
www.dop-vbb.be

• Hoe leer ik mensen kennen in mijn buurt?

IN REGIO BRUSSEL

• Wie kan me helpen om mijn leven verder
te organiseren?

Koningsstraat 294
1210 Sint-Joost-Ten-Node
02 201 76 43

• Mijn kind met een beperking zoekt
een geschikte hobby in onze buurt.
Kan dit en hoe begin ik hieraan?
• We worden zelf een jaartje ouder en willen
nadenken over de toekomst van onze
volwassen zoon/dochter met een handicap?
Welke mogelijkheden bestaan er?
Hoe zetten we hierin de eerste stappen?
• Ik sta al jaren op een wachtlijst?
Hoe kan ik intussen verder?
• Wie kan me informatie bieden omtrent
hulp aan huis?

brussel@dop-vbb.be
IN REGIO HALLE/VILVOORDE
Hendrik Ghyselenstraat 26-28
1750 Lennik
02 460 69 60

Nieuwe GRATIS dienstverlening
voor personen met een handicap

hallevilvoorde@dop-vbb.be
IN REGIO LEUVEN

Kruisstraat 1/10
3390 Tielt-Winge
016 56 56 30

leuven@dop-vbb.be
Je hebt vragen over wonen, werken,
opleiding, vrije tijd, geld...

• …
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Je wilt je leven zelf in handen nemen
maar mist enkele schakels..
Samen zoeken we naar een antwoord
op jouw maat!

V.u. Lut Vanderbergh, Kruisstraat1/10,3390 Tielt-Winge

Wij zijn erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap en worden gesteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie
en de Provincie Vlaams-Brabant

Hoe werkt de Dienst
Ondersteuningsplan?

Praktisch

We zoeken samen met jou een antwoord op jouw
vragen. We betrekken hierbij de personen die voor
jou belangrijk zijn.

Voor wie?

Dit doet DOP in verschillende stappen:

• Je hebt een (vermoeden van)
handicap.

• We leren jou beter kennen. De mensen rondom
jou kunnen ons daarbij helpen, als je dat wenst.
• We bekijken samen je wensen en vragen voor
de toekomst.
• We brengen in kaart welke ondersteuning je
daarbij nodig hebt.
DOP gaat op zoek wie je daarbij kan helpen.
• We kijken daarbij eerst naar mensen in je
omgeving.
• Daarna zoeken we verder binnen de algemene
welzijns- en gezondheidsdiensten zoals
thuiszorg, thuisverpleging, …
• Indien nodig doen we beroep op een
dienstverlening gespecialiseerd in het
ondersteunen van personen met een beperking.

Tijdens deze zoektocht staan de
mogelijkheden en keuzes van jou
en je netwerk centraal.
Ten slotte maken we een plan waarmee je verder
kunt.

• De begeleiding is vrijwillig en gratis.
• De begeleiding duurt maximum 12 maanden.

• Je bent tussen 0 en 65 jaar oud.

• Je krijgt nog geen hulp van een
gespecialiseerde dienst van het
Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap (VAPH).
• Je hoeft nog niet ingeschreven
te zijn bij het VAPH.

Hoe meld ik me aan?
Je neemt contact op met onze dienst
via telefoon of e-mail:
IN REGIO BRUSSEL

02 201 76 43

brussel@dop-vbb.be
IN REGIO HALLE/VILVOORDE
02 460 69 60

hallevilvoorde@dop-vbb.be
IN REGIO LEUVEN

016 56 56 30

leuven@dop-vbb.be
We beluisteren je vraag.
Een begeleider zal contact met je opnemen
om een kennismakingsgesprek te plannen.
Als na dit gesprek duidelijk is dat DOP iets
kan betekenen voor jou, gaan we van start.

