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PAKKET WOONONDERSTEUNING GEDEELDE ZORG  

– LOCATIE MOLENREKE - 

Bij de ondersteuningspakketten gedeelde zorg staat Dominiek Savio voor een DEEL in voor de 

organisatie van je zorg en begeleiding. Daarnaast regel je ook zelf een deel van je zorg en begeleiding  

met externe partners.  De coördinatie en bemiddeling tussen wat Dominiek Savio doet en wat een 

externe partner opneemt, wordt grotendeels door jou en je netwerk opgenomen.  

Deze ondersteuningspakketten zijn opgebouwd uit VERSCHILLENDE ONDERDELEN: beschrijving van de 

woonbegeleiding, de dagbesteding, de medische en therapeutische zorg en begeleiding, advies over 

hulpmiddelen, maatschappelijke dienstverlening, ortho-agogische dienstverlening en het gebruik van 

ondersteunende diensten.  

Dit pakket wordt louter geboden binnen de context van De MOLENREKE. We proberen onze 

woonondersteuning zodanig uit te bouwen dat deze maximaal kansen biedt tot maatschappelijke 

participatie en inclusie.  

 

WOONBEGELEIDING 

 

 In De Molenreke is er één begeleider fysiek aanwezig 24u/24u, 7 dagen op 7.  

 Je kan deze begeleider via een oproepsysteem (dag-nacht)  oproepen waardoor hij onmiddellijk 

ondersteuning kan bieden in de studio waar je woont.  

 De begeleider biedt je ondersteuning op de verschillende levensdomeinen. De nadruk ligt hierbij op 

ASSISTENTIE. Hou er rekening mee dat deze begeleider instaat voor alle assistentie-oproepen van de 

12 studio’s.  

 Als je woont in De Molenreke wordt er verwacht dat je zelf kan instaan voor je ontbijt en 

avondmaal. Er is wel een warme maaltijd voorzien. Deze kan je opeten in je studio of in één van de 

gemeenschappelijke ruimtes.  

 Iedere week is er ook een begeleider aanwezig om je te ondersteunen bij de organisatie van je 

huishouden. Een voorbeeld: strijken, je was doen, … 

 

 

Je hebt ook recht op een individueel begeleider 

Je individuele begeleider (IB)  is je eerste aanspreekpunt om samen met jou stil te staan bij jouw 

vragen en wensen en de ondersteuning die nodig is om dit mogelijk te maken.  

Jullie werken dit samen uit in een Persoonlijk Ondersteuningsplan (POP).  

 

 De IB helpt je niet alleen bij het uitklaren van je wensen, maar ondersteunt je ook in de stappen die 

nodig zijn om dit te realiseren.  Daarvoor kan je gemiddeld wekelijks 1 uur samenzitten met je IB. Je 

IB-moment plan je samen met je begeleider, op een moment dat voor jullie beiden past. Jullie 

bepalen zelf de inhoud van dit moment.  

 Als jij nog extra ondersteuning wenst voor je maatschappelijke administratie, dan kan een 

begeleider jou hier gemiddeld 30 minuten bij helpen.  
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Samenwonen in Molenreke 

In De Molenreke wonen er twaalf mensen. Om dit samenwonen mogelijk te maken, zijn er een aantal 

GEMEENSCHAPPELIJKE TAKEN die verwacht  worden: post uitdelen, eten klaarmaken, tafels dekken, …  

Iedereen die hier woont, neemt een aantal taken hiervan op.  

 

DAGBESTEDING 

 

Principe 

WE VINDEN HET BELANGRIJK DAT DE MENSEN DIE WONEN IN DE MOLENREKE DEEL KUNNEN UITMAKEN VAN EEN 

GEMEENSCHAP EN OP DIE MANIER KANSEN KRIJGEN OM ZICH TE INTEGREREN IN RUMBEKE.  

Daarom bestaat de dagbesteding van de mensen die hier wonen meestal uit vrijwilligerswerk. 

Vrijwilligerswerk 

Naast de tijd die je nodig hebt om je zelfstandig wonen in je studio te organiseren bv. boodschappen 

doen, naar de bank gaan, …  en het uitvoeren van je gemeenschapstaken, kan je ervoor kiezen om op 

vrijwillige basis te gaan werken. Bv. in een school, in een bibliotheek, … 

De werkbegeleiders begeleiden je bij jouw opstart: het zoeken van een werkplek, het aanleren van het 

werk, … 

Context van het dagcentrum 

Soms kan het zijn dat jij vanuit jouw zorgvraag nood aan een daginvulling in een meer vertrouwde en 

veilige omgeving. In dat geval kan het dagcentrum voor jou een uitkomst bieden.  

 

MEDISCH EN THERAPEUTISCH ZORG EN BEGELEIDING 

 

Als je woont in De Molenreke wordt er verwacht dat je zelf instaat voor de organisatie van je 

gezondheids- en therapeutische zorg. Er is binnen het team van begeleiders wel een begeleider met een 

verpleegkundige achtergrond. Deze kan jou helpen bij de organisatie van je gezondheids- en 

therapeutische zorg.  

 

Op medisch vlak 

 Op medisch vlak betekent dit dus dat je beroep doet op je eigen huisarts of geneesheer -

specialisten.  

 Indien je nood hebt aan een arts tijdens het weekend of ’s nachts neem je contact op met de 

huisartsenwachtpost.  

 Indien je nood hebt aan verpleegkundige zorg op je studio organiseer je dit met een dienst 

thuisverpleging naar keuze.   
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Op therapeutisch vlak 

 Op therapeutisch vlak werk je in eerste instantie samen met je eigen therapeuten.  

 Op vlak van kinesitherapie kies je een eigen kinesist die jou in je studio of in zijn praktijk behandelt. 

Ook je logopedie organiseer je zelf met een zelfstandig logopedist.  

 Indien blijkt uit logopedisch onderzoek dat logopedie aangewezen is, maar dit niet kan omwille van 

terugbetalingsmogelijkheden bij een zelfstandig logopedist, kan je therapie krijgen door een 

logopedist verbonden aan De Molenreke.  

 Mensen die een dieet volgen, kunnen een aangepaste dieetmaaltijd krijgen.  

 In geval er sprake is van een slikproblematiek kan de logopedist hieromtrent deskundig advies 

geven. 

 

ADVIES OVER HULPMIDDELEN 

 

Als jij nood hebt aan hulpmiddelen, kan je deze vraag stellen aan je begeleider. Zij gaan samen met jou 

op zoek naar het geschikte hulpmiddel. Indien wenselijk kan er beroep gedaan worden op het Centrum 

voor Consult, mits betaling vanuit je PVB.  

 

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 

 

 Er is geen sociale dienst aanwezig. Je organiseert je sociale administratie zelf.  

 Indien nodig kan je beroep doen op je IB, de orthoagoog of een begeleider die jou hierbij kan 

helpen.  Indien nodig kunnen deze mensen advies krijgen van de sociale dienst aanwezig in Gits.. 

 

ORTHO-AGOGISCHE DIENSTVERLENING 

 

Waar jouw individuele begeleider rechtstreeks en op een directe manier jouw ondersteunt in het 

organiseren van een POP, volgt de ortho-agoog  dit op van op afstand. Hij waakt erover dat jouw POP 

goed  is opgesteld . 

Hij waakt er dus oa over dat al je noden en wensen op verschillende levensdomeinen besproken 

worden.  

 Wanneer je het moeilijk hebt en het lukt je niet om samen met je IB een oplossing te vinden, kan  

de ortho-agoog vanuit zijn specifieke deskundigheid je ondersteuning bieden. Dit kan bijvoorbeeld 

zijn  omwille van psychische of medische problemen, verwerkingsproblemen, gedragsmoeilijkheden, 

moeilijkheden in de afstemming tussen welke ondersteuning jij vraagt en wat Dominiek Savio  kan 

bieden, ….  De ortho-agoog gaat hierover met jou in gesprek en zoekt een passend antwoord. 

 Via de methodiek zorgtrajectbegeleiding , die uitgelegd staat in bijlage, tracht de ortho-agoog 

telkens de juiste link te leggen tussen je zorgvraag en  de ondersteuning die je wenst. Jullie maken 
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ook afspraken over wie die ondersteuning biedt: iemand uit je netwerk, een vrijwilliger, een 

hulpverlener van buiten Dominiek Savio, iemand van binnen Dominiek Savio, …Indien gewenst zal 

de ortho-agoog de nodige contacten leggen met externe zorgaanbieders. 

De ortho-agoog volgt jou en je ondersteuningsplan dan ook op van bij de opname.  

 

HUISHOUDELIJKE DIENSTEN (keuken,  onderhoud) 

 

 Binnen het pakket woonondersteuning zitten medewerkers vervat voor het vervaardigen van 

maaltijden en het onderhoud in en om het gebouw. 

 De kostprijs van de maaltijd zal aangerekend worden onder woon- en leefkosten. 1 

 

 

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 

 

 Binnen de volwassenwerking zijn er ook verschillende ondersteunende diensten aanwezig die een 

rol kunnen spelen in het uitbouwen van je leven.  

 De kosten die gepaard gaan met het gebruik van deze diensten worden verrekend binnen de woon- 

en leefkosten.  

 

We onderscheiden volgende diensten:  

EEN KLUSJESDIENST 

 

 

EEN VERVOERSDIENST 

 

het organiseren van individueel en 
gemeenschappelijk vervoer 

EEN VRIJWILLIGERSDIENST 

 

 
het zoeken van vrijwilligers om jou te 
ondersteunen bij een uitstap, vrije tijd, een 
reis, ..  
 

 

                                                           
1
 Momenteel werken wij verder met persoonlijke bijdrage, en gaan pas geleidelijk aan over naar woon- en 

leefkosten. 


