DE DEINING

DOEL

De Deining is een samenwerkingsverband

Bieden van handvaten om de motivatie

van partners VAPH die kwalitatieve

en draagkracht van de ondersteuner(s)

outreach aanbieden aan ondersteuners

te versterken.

van personen met een (vermoeden van)

Leren omgaan met (handicapspecifiek)

beperking in de provincie

gedrag om zo de kansen van de persoon

Oost-Vlaanderen.

met een beperking te verhogen om deel
te nemen aan het gewone leven.

OUTREACH

MEERWAARDE

Outreach is de overdracht van

Gemeenschappelijk aanmeldingspunt:

handicapspecifieke kennis aan een

duidelijk en eenvormig.

groep van minimaal 3 ondersteuners van

OUTREACH DE DEINING IS EEN
ONTWIKKELING VAN NETWERK

personen met een beperking.

Centrale dispatching: steeds antwoord

De Deining biedt 2 modules aan :

op maat door expert.

INFO EN ADVIES: thematisch, met een
maximum van 3 sessies per thema

OOST-VLAANDEREN VOOR

COACHING: een proces op gang brengen

Eén protocol per organisatie:
eenvoud in administratie.

dat gericht is op het ontwikkelen en

ONDERSTEUNING VAN PERSONEN
MET EEN HANDICAP (NOVO-H)

versterken van handicapspecifieke
competenties. Dit loopt over een langere
periode.

Intervisie onder partners:
verhoogt deskundigheid.

DOELGROEP

VOORBEELDEN VAN
OUTREACH

Alle personen die mensen met
een beperking ondersteunen,
zowel mantelzorgers, vrijwilligers als
professionelen in de reguliere zorg en
sectoroverschrijdende zorg (thuiszorg,
algemeen welzijnswerk, geestelijke

VOORBEELDEN VAN
GÉÉN OUTREACH

Marieke en Julie zijn meisjes met autisme

Een school nodigt ons uit om aan de studenten

en volgen het gewoon onderwijs. Hun

uit te leggen wat een niet-aangeboren

klasgenootjes willen hen graag uitnodigen

hersenletsel (NAH) is.

op hun verjaardagsfeestjes. De ouders van
deze klasgenootjes weten niet goed waar ze
zoal moeten op letten, opdat de feestjes voor

Jan is 23 jaar en heeft het syndroom van Down.
Zijn ouders vragen onze hulp bij de inschrijving

gezondheidszorg, medische sector,

Marieke en Julie ook leuk kunnen zijn.

van hun zoon voor een sociale woning.

jeugdbijstand, onderwijs, justitie,

Tom en Piet zijn 2 vrienden van 9 en 11

Liesbet is een jonge vrouw die blind werd na

jaar. Piet heeft het syndroom van Down en

ouderenzorg, tewerkstelling, …)

Tom kan niet praten. Beiden dromen ervan

1 contact =
min. 1 uur, max. 2 uur

KOSTPRIJS : 5 €
Aanmelden via :
voor meerderjarigen : 055 / 33

06 60

info.dedeining@twebvzw.be
voor minderjarigen :

0473/67 09 02

info.dedeining@fracarita.org
of bij één van de partners van De Deining.
(zie contactgevens in bijlage)

om zwematleet te worden, en willen leren
zwemmen. De plaatselijke zwemclub wil hier
wel op ingaan maar heeft wat vragen over de
veiligheid en hoe ze hun lessen eenvoudig aan
hen kunnen uitleggen.
Een werkgever wenst meer aandacht te hebben
voor zijn diversiteitsplan. Hij wil mensen
aanwerven met een lichamelijke beperking en
vraagt ondersteuning om hiermee aan de slag
te gaan.
Het OCMW ondervindt bij een aantal van hun
cliënten met een verstandelijke beperking
gedragsproblemen. Men wil deze mensen graag
verder blijven helpen. Men vraagt Outreach De
Deining mee te zoeken naar een manier om om
te gaan met de frequente woedeaanvallen en
de tientallen telefoontjes per dag.

een ongeval. Ze mag niet blijven werken bij haar
huidige werkgever en stelt de vraag om nieuw
werk voor haar te vinden.
Een dienst voor poetshulp vraagt om een
vorming te geven aan hun medewerkers over
“Wat is een verstandelijke handicap?”.

