Perspectief 2020
De overheid wil de ondersteuning voor mensen
met een beperking veranderen. Men schreef
hiervoor een plan: Perspectief 2020.
Dienstverleningscentrum voor volwassenen met een beperking

Dit plan wil meer:


Ondersteuning op maat
Ondersteuning, aangepast aan de noden en
wensen van de gebruiker





Inclusie
Volwaardig deel kunnen uitmaken van de

Mariënstede vzw

gemeenschap. Burger zijn zoals iedereen.

Remi Dewittestraat 6
8890 Dadizele

Vermaatschappelijken van de zorg
Gewoon waar het kan, speciaal waar het

056/50 94 13

moet.

bruggensteun@marienstede.be
www.marienstede.be

Wat kan ik zelf? (1)

https://www.facebook.com/MarienstedeVzw

Wat kan mijn netwerk of vrijwilligers? (2)
Wat kunnen reguliere diensten? (3)
In samenwerking met:

Wat kunnen handicap-specifieke
diensten? (4)
4
2

3
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EEN INITIATIEF VAN MARIËNSTEDE VZW
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Bruggensteun

Hoe werkt Bruggensteun?

Bruggensteun is de mobiele dienst van

We vormen een groepje rond de gebruiker. We
noemen dit de steungroep.

Mariënstede.
We helpen de gebruiker en zijn/haar netwerk bij
het opstellen van een toekomstplan, een
ondersteuningsplan en het organiseren van de
zorg. We blijven jou en je netwerk regelmatig
opvolgen zodat we samen kunnen bijsturen waar

Wie kan in de steungroep zitten?
Familie, buren, kennissen, een vrijwilliger, een
begeleider,… Jij en je familie mogen zelf kiezen wie
in de groep zit. De steungroep wordt geleid door
een medewerker van Mariënstede.

nodig.
Wat doen we in de steungroep?
De bedoeling is om een zo gewoon mogelijk leven

bij alledaagse activiteiten

Samen denken we na over jouw toekomst.
Waar wil je wonen? Waar wil je werken? Wat wil je
doen in je vrije tijd? Welke ondersteuning heb je
nodig? Hoe kan jij gelukkig zijn?
We denken samen na hoe we dit kunnen
organiseren. Daarna blijven we regelmatig
samenkomen om te horen hoe het loopt.

deel kunnen uitmaken van een gewone

Waar en hoe vaak komen we samen?

uit te bouwen:


wonen in een huis of appartement in de
buurt





een helpende hand van familie of vrienden

vereniging of hobbyclub


zelf naar de bakker of slager gaan...

Wie kan instappen?


Volwassenen met een beperking
(of vermoeden van)



Aard van de beperking speelt geen rol



Wonen in een straal van 10km rond
Dadizele

De steungroep vindt meestal plaats bij mensen
thuis.



Bereidheid tot samenwerken met je
netwerk of je netwerk willen uitbouwen

We hebben ongeveer 5 bijeenkomsten nodig om
over je leven en de toekomst te praten. Daarna
maken we een plan.

Geïnteresseerd?

In het begin spreken we vaker af. Dit kan na enkele
weken of 1 maand zijn. Wanneer alles goed gaat,
komen we wat minder vaak samen. We houden
minimum om de 6 maanden een steungroep.
De steungroep kiest telkens zelf de volgende datum.



Neem contact op met Angelique Vanhee
(sociale dienst):
angelique.vanhee@marienstede.be
056/50 94 13



In overleg met de Dienst
Ondersteuningsplan (DOP) verkennen we
je vraag en helpen we je graag verder.

