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

Wie zijn wij?

MPC Sint-Franciscus is een 
dienstverleningscentrum voor minderjarigen én 
meerderjarigen met een verstandelijke beperking 
en biedt zowel Rechtstreeks Toegankelijke Hulp 
(RTH) als Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp 
voor minderjarigen (NRTH in MFC) en 
meerderjarigen (NRTH in WOC) aan.
In deze folder krijg je uitleg over het aanbod van 
het Woon- en Ondersteuningscentrum (WOC). Dat 
is de volwassenwerking van MPC Sint-Franciscus. 
Je vindt ons in Pamel, Lennik, Asse en Brussel.
Je kan er gebruik maken van ons aanbod:
- Dagondersteuning
- Woonondersteuning
- Individuele ondersteuning
Je kan ook verschillende zorgvormen combineren.

Aanmelden kan via zorgregie WOC 
0491/ 37 97 05
Zorgregie.WOC@mpc-sintfranciscus.be

Voor meer informatie kan je terecht op 
onze website 
www.mpc-sintfranciscus.be.

Woon- en 
Ondersteunings-
centrum



Wij bieden 
dagondersteuning

Als je niet kan of mag gaan werken, gaan we 
samen met jou op zoek naar een dag-
invulling. Deze kan in groep of individueel zijn, 
binnen of buiten onze voorziening. Je kan 
ervoor kiezen om een halve of een ganse dag 
aan te sluiten.
Deze activiteiten kunnen met werk of vrije tijd 
te maken hebben. Ze verschillen van dag tot 
dag, per locatie en vaak ook per deelnemer. 
Voorbeelden van activiteiten die aangeboden 
worden, zijn: brood bakken in Hoeve 
Heierveld, meehelpen in een rusthuis, fruit 
snijden in een school, gaan zwemmen, 
tuinmeubelen maken, tuinwerk, 
ondersteuning bij de gemeentediensten, … 
Vaak werken we hierbij samen met andere 
organisaties en diensten als partner. 

Wij bieden 
woonondersteuning

In de woonondersteuning bieden we 
begeleiding en permanentie aan mensen die 
niet zelfstandig wonen, tijdens de avond, 
nacht en ochtend.
Je woont in dit geval meestal met enkele of 
meerdere mensen samen in een 
groepswoning.
De woonondersteuning bieden we meestal 
voor langere tijd aan. Toch is het mogelijk om 
in De Ketelberg Lennik en in Ter Linde Asse 
voor een korte periode te logeren, vb. als 
vakantie, om je ouders of familie te ontlasten, 
in crisissituaties, …
Naast de individuele en groepsbegeleiding is 
er een permanentiesysteem dat op de eigen 
locatie of op afstand hulp biedt.

Wij bieden individuele 
ondersteuning

Individuele begeleiding bieden we aan aan 
mensen die zelfstandig wonen, soms samen 
met hun partner/kinderen. Je krijgt dan hulp 
bij de organisatie van het dagelijks leven, en 
dit gedurende een aantal uren per week. 

De ondersteuning die je daarbij  nodig hebt, 
kan verschillen. Je kan bijvoorbeeld hulp 
krijgen: om je administratie op te volgen, om 
samen met jou naar de dokter te gaan, bij het 
organiseren van je huishouden, om op uitstap 
te gaan, …

Een begeleider kan bij jou thuis komen, maar 
je kan ook bij de begeleider gaan om hulp.

Mensen die een vraag hebben naar 
praktische hulp thuis of die iemand als  
assistent willen tewerkstellen, kunnen 
hiervoor ook bij ons terecht.


