
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap

Contactgegevens

’t Loket

MPC Sint-Franciscus
Lostraat 175 - 1760 Roosdaal 
Verantwoordelijke: Els Meeussen 
Telefoon: 053/64.66.66
GSM: 0499/90.54.76
E-mail: 't.Loket@mpc-sintfranciscus.be

’t Loket is tijdens het schooljaar bereikbaar op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Laat zeker een berichtje na wanneer je ons niet 
kan bereiken. 
We contacteren je terug. In de korte 
schoolvakanties is er geen aanbod. 
In de zomervakantie wordt er een beperkte 
dienstverlening voorzien.

Hoe kan ik een Persoonsvolgend 
Budget aanvragen?

't Loket
Uw gesprekspartner en centraal 
aanspreekpunt voor alle vragen 
rondom hulp en ondersteuning!

Wat is juist de rechtstreeks 
toegankelijke hulpverlening (RTH)?

Op zoek naar vrijetijdsbesteding?

Ben je op zoek naar een 
geschikte woning? Alleen of 
samen met anderen?

Hoe kan ik verhoogde kinderbijslag 
aanvragen? Of een uitkering?

Op welke sociale voordelen en 
premies heb ik recht?

Heb je vragen over 'de 
toekomst'? Wat als mijn ouders 
er niet meer zijn? Wat na school?

Bij welke dienst kan ik terecht?

...
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Voor wie?

Voor iedereen verbonden aan de 
scholen van Sint-Franciscus (BuSO, 
BuLO & BuBaO), dit in samenwerking 
met het Vrij CLB Ninove.

Voor cliënten verbonden aan 
werkingen binnen het MPC zonder 
gespecialiseerde dienstverlening 
(dagopvang  Tussensprong  en 
dagopvang Aquarel).

Voor iedereen met een mogelijks 
toekomstige vraag binnen het MPC.

Aanbod

De vele veranderingen in de sector 
van personen met een beperking 
maken dat je vaak te maken krijgt 
met administratieve vraagstukken, 
moeilijke situaties of beslissingen die 
niet vanzelfsprekend zijn. 

We willen je hierbij graag helpen. 

We luisteren naar jouw vragen en 
bekijken hoe we een concreet 
antwoord kunnen vinden.

Kosten verbonden 
aan deze 
dienstverlening

Indien er (nog) geen erkenning is, 
starten we met een vrijblijvend 
gesprek. 

Bij nood aan meer ondersteuning 
sluiten we een contract rechtstreeks 
toegankelijke hulp af (0,155 punten per 
ambulante sessie, aanbod kosteloos).

Indien je reeds gebruik maakt van het 
aanbod MFC valt dit onder de 
bestaande overeenkomst.

Voor mensen met een persoonlijk 
assistentie-budget of een 
Persoonsvolgendbudget is de richtprijs 
€ 32 per sessie.


