Openingsuren
en
contact
Maandag tot donderdag van 8u30 tot 16u30.
Vrijdag van 8u30 tot 17u.
Antwoordapparaat ‘s avonds, op feestdagen en in het
weekend.
Begeleid Wonen Tienen v.z.w.
Beauduinstraat 150
3300 TIENEN
Tel: 016/81.48.46
Fax: 016/78.08.59
E-mail: secretariaat@begeleidwonentienen.be
Website: www.begeleidwonentienen.be

Begeleid Wonen
Tienen v.z.w.

Bereikbaarheid :
Auto en openbaar vervoer:
bus 313 en bus 346

Voor wie?

We bieden ondersteuning aan volwassen personen met een handicap die zelfstandig (willen)
wonen.
We richten ons tot personen met een verstandelijke, motorische, visuele, auditieve handicap,
personen met een niet-aangeboren hersenletsel of
personen met autisme-spectrumstoornissen, al
dan niet met bijkomende problemen.
Onze doelgroep bestaat uit alleenstaanden,
gehuwden of samenwonende koppels met of
zonder kind(eren).
Ook thuiswonende volwassen personen met een
handicap die de wens hebben om zelfstandig te
gaan wonen kunnen beroep doen op onze dienst.
Begeleidingsvoorwaarden:
Een toestemming hebben of kunnen
verkrijgen van het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap
Gemotiveerd en bereid zijn om actief aan
zichzelf en zijn woon– en leefsituatie mee te
werken.
Wonen binnen de regio: Tienen, Linter,
Zoutleeuw, Hoegaarden, Landen, Glabbeek,
Kortenaken, Geetbets, Boutersem.
De begeleiding streeft naar een zo groot mogelijke
zelfstandigheid en emancipatie van de cliënt
vertrekkend vanuit zijn mogelijkheden en vragen.

Wat bieden wij?

We bieden ondersteuning op maat.
De cliënt kan zowel praktische, pedagogische als
psychosociale ondersteuning krijgen.
Dit kan zijn:
Huisvesting
Huishouden
Administratie
Leren omgaan met geld
Gezondheid en hygiëne
Dagbesteding
Vrije tijdsbesteding
Verzorging en opvoeding van de kinderen
Relatie met partner en anderen
Het bemiddelen in conflictsituaties
Het aanleren van sociale en persoonlijke
vaardigheden
Aandacht voor handicap specifieke vragen
De begeleiding wordt regelmatig besproken en
geëvalueerd met de cliënt.
Binnen de begeleiding wordt steeds gezocht naar
mogelijkheden om de directe omgeving te
betrekken.
We werken samen met algemene en gespecialiseerde diensten rond diverse levensdomeinen.

Onze werking

De intakeprocedure bestaat uit meerdere
gesprekken. Dit gebeurt samen met de cliënt en/of
familie en doorverwijzer.
Tijdens de intake wordt nagegaan of de cliënt
beantwoordt aan de begeleidingsvoorwaarden en/of
onze ondersteuningsvorm tegemoetkomt aan zijn
vraag.
Zoniet verwijzen we door.
De begeleiding gebeurt door een begeleider aan
huis, maar kan ook op de dienst plaatsvinden. Dit
kan zowel overdag als ‘s avonds.
De huisbezoeken worden samen met de cliënt
afgesproken. Dit gebeurt op een flexibele manier.
De begeleiding is gratis.
De dienst is erkend door het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap.

