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INLEIDING 

Wanneer je wil komen wonen of werken in Dominiek Savio, maak je gebruik van niet rechtstreeks 

toegankelijke hulpverlening (N- RTH). De ondersteuning die je krijgt, beschrijven we in een 

ondersteuningspakket.  

Een ONDERSTEUNINGSPAKKET is een beschrijving van alle mogelijke zorg en begeleiding die je hier 

kan krijgen en dit op verschillende levensdomeinen: dagelijks leven, dagbesteding, ontspanning en 

vrije tijd, zelfbeeld en gevoelens, lichamelijk welbevinden en functioneren en omgaan met 

hulpmiddelen. Meer uitleg over al deze levensdomeinen, kan je nalezen in de bijlage.  

Je kan op twee verschillende manieren ondersteuning krijgen: directe zorg en indirecte zorg. 

 DIRECTE ZORG is de zorg en begeleiding die je rechtstreeks krijgt van 1 of meerdere 

hulpverleners.  

Een voorbeeld: hulp bij naar het toilet gaan, maaltijdhulp, een gesprek, ….  

 INDIRECTE ZORG is zorg en begeleiding die meer van op afstand geboden wordt.  

Een voorbeeld: samen met een andere zorgaanbieder zoeken hoe je de gepaste 

ondersteuning kan krijgen,  diagnostiek, opvolging van je algemeen welbevinden, …   

De omschrijving van alle ondersteuningsfuncties en wat deze inhouden, kan je terugvinden in 

bijlage. 

 

Alle ondersteuning, zowel de directe als indirecte zorg, wordt geboden door 1 of meerdere 

hulpverleners die deel uitmaken van een interdisciplinair team. Je kan dus rekenen op professioneel 

geschoolde hulpverleners die samenwerken om in dialoog met jou de best mogelijke ondersteuning 

te bieden.  

 

Wil je beroep doen op Dominiek Savio om hier te wonen?  

M.a.w. wil je je woonondersteuning organiseren binnen Dominiek Savio?  

We beschrijven ons woonaanbod in 5 verschillende ondersteuningspakketten. Afhankelijk van je 

vraag en ondersteuningsnood zal er 1 ondersteuningspakket voor jou van toepassing zijn.  

Belangrijk om te weten:  

Ondersteuningspakketten 1 – 2 – 3 - 4 worden enkel georganiseerd binnen locatie Gits. 

Ondersteuningspakket 5 is enkel van toepassing in De Molenreke, te Rumbeke.  

 

Wil je beroep doen op Dominiek Savio om hier te werken?  

M.a.w. wil je je dagondersteuning organiseren binnen Dominiek Savio?  

We beschrijven onze dagbesteding in 1 specifiek ondersteuningspakket dat zowel aangeboden 

wordt op locatie Gits als te Rumbeke.   
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Zoek je dagondersteuning binnen DOMINIEK SAVIO?  

 

Wat je hier kan krijgen aan dagondersteuning, kan je terugvinden in  

1 SPECIFIEK ONDERSTEUNINGSPAKKET. 1 

Dit wil zeggen dat je zowel in ons dagcentrum te Rumbeke als ons dagcentrum te Gits vergelijkbare 

zorg en begeleiding kan krijgen. Of je naar Gits of Rumbeke komt, hangt voornamelijk af van je 

woonplaats en welk soort werk je graag doet overdag.  

 

 

EEN SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE ONDERSTEUNINGSPAKKETTEN: 

 

                                                           
1
 Dit pakket kan als pakket op zich of gecombineerd met woonondersteuning gedeelde zorg 

Ondersteuningspaketten 

5 pakketten 
woonondersteuning 

Geïntegreerde zorg en 
begeleiding  

- Locatie Gits - 

Ondersteuningspakket 1 

Ondersteuningspakket 2: 
verhoogde zorg / begeleiding 

- medische redenen - 

Ondersteuningspakket 3: 
verhoogde zorg / begeleiding  

- gedragsproblematiek of 
psychische kwetsbaarheid - 

Gedeelde zorg en 
begeleiding 

Ondersteuningspakket 4  
- locatie Gits - 

Ondersteuningspakket  5  
- locatie Rumbeke - 

1 pakket 
dagondersteuning - 

locatie Gits & Rumbeke  


