
Mobiele dienst 
Tussenin

Contact en regio
Aanmelden
Als ons aanbod jullie aanspreekt, kan je contact 
opnemen met de zorgregisseur van het MPC 
Sint-Franciscus op 053/64.66.66 of  
zorgregie@mpc-sintfranciscus.be.

De zorgregisseur zal naar jullie vragen 
luisteren, bekijken welk aanbod jullie hierbij het 
beste kan ondersteunen en jullie in contact 
brengen met de juiste mensen.

Meer info

www.mpc-sintfranciscus.be

Onze contactgegevens:
Lostraat 175 – 1760 Roosdaal
053/64.66.66
tussenin@mpc-sintfranciscus.be

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

Voorwaarden

Doelgroep
Er is een diagnose (of vermoeden) van gedrags- en/
of emotionele moeilijkheden, 
autismespectrumstoornis, ADHD, hechtingsproblemen 
en/of leerstoornis, ... al dan niet in combinatie met een 
verstandelijke beperking.

Regio
Volgende gemeenten liggen in ons werkgebied:

Aalst - Affligem - Asse - Beersel - Bever - Denderleeuw 
- Dilbeek - Drogenbos - Galmaarden -
Geraardsbergen - Gooik - Groot-Bijgaarden - Haaltert
- Halle - Herne - Lennik - Liedekerke - Meise -
Merchtem - Ninove - Opwijk - Pepingen - Roosdaal -
Sint-Pieters-Leeuw - Ternat - Wemmel

Kostprijs
Onze begeleidingen zijn gratis.



Wie zijn we?
Tussenin maakt deel uit van het 
begeleidingscentrum Sint- Franciscus te 
Roosdaal. 

Tussenin is een mobiele dienst die 
ondersteuning biedt aan gezinnen met 
kinderen met (een vermoeden van) een 
mentale beperking, gedrags-en/ of emotionele 
moeilijkheden of een combinatie van beide.

Een team van gezinsbegeleiders biedt flexibele 
ondersteuning op maat van het gezin.

Tussenin werkt samen met andere 
hulpverleningspartners.
Tussenin werkt ook binnen het 
samenwerkingsverband  1 gezin, 1 plan Asse-
Meise-Vilvoorde.

Voor wie doen we dit?

Gezinnen

We bieden mobiele begeleiding aan kinderen, 
jongeren en hun gezin. We richten ons naar 
minderjarigen (3 tot 21 jaar).
Er is een diagnose (of vermoeden) van gedrags- en/
of emotionele moeilijkheden, 
autismespectrumstoornis, ADHD, 
hechtingsproblemen en/of een leerstoornis, … al dan 
niet in combinatie met een verstandelijke beperking. 
We werken samen met gezinnen die moeilijkheden 
ondervinden in de opvoeding of op één of meerdere 
levensdomeinen: school, vrije tijd, toekomst, … . 

Hulpverleners/Ondersteuners

Het outreach- team kan op vraag van scholen of 
voorzieningen advies verlenen en ondersteuning 
bieden in de begeleiding van jongeren met een 
specifieke ondersteuningsvraag. Het outreach-team 
kan ingeroepen worden om kennis te verruimen op 
gebied van gedragsstoornissen en ASS. 

Wat doen we?

Afhankelijk van de ondersteuningsvraag
komen we wekelijks of tweewekelijks 
langs bij het gezin. 
Samen met het gezin gaan we aan de 
slag met hun vragen en zorgen.

 We zoeken naar manieren om het
gezinsleven leefbaar te maken en
helpen het gezin om dit te installeren.

 We brengen ieders krachten in kaart
en zetten deze in waar nodig.

 We werken samen met de betrokken
diensten.

 We installeren de dialoog tussen alle
partijen om tot een zinvolle
samenwerking te komen.

 We trachten een weg te zoeken in het
doolhof van de hulpverlening.


