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Beschermd Wonen Ter Linde Asse 

 
Beschermd Wonen Ter Linde Asse biedt individuele ondersteuning en begeleiding aan voor 
personen met een (verstandelijke) beperking. Concreet geven we individuele ambulante of 
mobiele begeleiding aan cliënten in een regio van 15 km rond Ter Linde Asse.  

Bij aanvang wordt er samen met jou bekeken welke ondersteuning jij wenst. We leggen de 

frequentie van deze ondersteuning vast in een overeenkomst, rekening houdend met jouw 

persoonsvolgend budget. Met andere woorden; we bekijken welke ondersteuning wij jou 

kunnen bieden met jouw budget en maken hierrond afspraken. Wij garanderen jou een goede 

continuering van de gemaakte afspraken en verwachten van jou ook dat jij je aan dit 

engagement houdt. Indien je afspraken zou willen aanpassen, kan dit altijd besproken worden. 

Afspraken worden gemaakt in functie van jouw noden en wensen en wij weten dat deze 

kunnen evolueren.  

Wanneer je beroep wil doen op Beschermd Wonen Ter Linde Asse, verwachten we dat je 

zelfstandig in een appartement/studio/huis woont.  Wij komen bij jou aan huis (mobiele 

ondersteuning) of jij komt met jouw vragen naar ons kantoor (ambulante ondersteuning). Elke 

afspraak wordt vooraf vastgelegd.  Tijdens de gebruikelijke kantooruren zijn de begeleiders 

telefonisch bereikbaar. Als je buiten deze momenten nood hebt aan ondersteuning, kan je 

steeds een begeleider van het tehuis bereiken via een permanentiesysteem. Die begeleider 

kan je dan raad geven of indien nodig voor hulp zorgen. 

Begeleidingsmomenten kunnen gebruikt worden voor hulp bij administratie, 

budgetbegeleiding, samen winkelen, samen koken, contacten met familie en netwerk 

onderhouden, psychosociale ondersteuning, een woning zoeken, werk of dagbesteding 

zoeken, vrijetijdsactiviteiten zoeken, ... 

Ter Linde Asse heeft een samenwerkingsverband met de sociale huisvestingsmaatschappij 

Providentia. Hierdoor beschikken we over twee appartementen in Asse, die kunnen gehuurd 

worden door cliënten.  Ook kunnen we via deze weg vier appartementen aan cliënten ter 

beschikking stellen op de PIVO-site in Zellik (Den Opstap).  

Daarnaast is er ook op de site van Klein Veldeken mogelijkheid tot studio wonen op de 

bovenste verdieping. Dit is De Instap in Asse. Hier wordt er gestreefd naar zelfstandigheid en 

eventueel voorbereiding op alleen wonen. 


