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Toop 

Toop biedt ambulante en mobiele individuele begeleiding aan aan volwassenen met een 

beperking die zelfstandig wonen in Brussel.  

Jij en het team werken samen 

Het team telt 6 begeleiders, waarvan 1 teamcoach, en wordt verder ondersteund door een 

zorgcoördinator en coördinator. Samen met je begeleider bekijk je wat jij nodig hebt in 

bijvoorbeeld je zoektocht naar werk, een woning, vrijetijdsactiviteiten of wat betreft je 

contacten met familie en vrienden. Je kan op begeleiding beroep doen wanneer je 

ondersteuning wenst bij het beheer van je financiën of bij andere administratieve zaken. Je 

wordt door onze dienst ondersteund op zowel medisch als psychosociaal vlak.  

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 

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 dat jij je ook 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.  

Wij komen bij jou aan huis of jij komt met jouw vragen naar ons kantoor. Elke afspraak wordt 

vooraf vastgelegd. Telefonisch is er steeds iemand van het team 24u/24u en 7 dagen op 7 

beschikbaar.  

De kantoren van Toop zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Metro-en bushalte zijn 

vlakbij.  

De vrienden van Toop 

Contacten met de buurt en samenwerkingen met andere organisaties binnen Brussel vinden 

wij heel belangrijk. Hierdoor worden zowel je individuele kansen en mogelijkheden als die van 

de groep vergroot. We engageren ons om samen met jullie in te zetten op volwaardig 

burgerschap. We bouwen actief mee aan een inclusieve samenleving en gaan voortdurend de 

uitdaging aan om dit samen met jullie verder uit te bouwen. Onze werking telt ook een aantal 

vrijwilligers die met veel liefde en enthousiasme dit project mee ondersteunen. 

Meer weten? 

Als je meer wil weten over Toop, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. We geven 

graag een extra woordje uitleg aan jou. 
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