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Toop minderjarigen 

Mobiele en ambulante begeleiding 

Voor gezinnen met een kind met (een vermoeden van) een handicap en 

woonachtig in de regio Brussel bieden we ambulante en mobiele consultaties aan 

rond volgende thema’s: 

- Praktisch: ondersteuning bij administratie, aanvragen tegemoetkoming, 

invulling vrije tijd en vakanties, overgang naar meerderjarigheid, gidsen 

doorheen het hulpverleningslandschap, … 

- Pedagogisch: ontwikkelingsstimulering, structuur/organisatie van huishouden, 

tips m.b.t. gedrags- en emotionele problemen, … 

- Gezin: gesprekken rond beleving en draagkracht van de ouders, impact op 

broers en zussen, afstemming ouder-kind… 

- Netwerk: samenwerking met partners zoals school, zoeken naar steunfiguren, 

… 

 

We stellen een ondersteuningsplan op dat jullie vragen bundelt en gaan samen op 

zoek naar antwoorden. De frequentie wordt in samenspraak bekeken, rekening 

houdende met de RTH-punten. 

De begeleiding is gratis en mogelijk via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en 

niet-RTH.  

Schoolaanvullend aanbod 

Jongeren (12-21 jaar) die in Brussel wonen of schoollopen kunnen na de schooluren 

en tijdens de vakanties terecht in ons kleinschalig initiatief. In een groepje met 

maximaal 7 andere jongeren is er ruimte voor zowel groepswerking als individuele 

begeleiding. De kleinschaligheid laat toe er een veilige plek voor onze jongeren van 

te maken, waar vlot kan afgestemd worden op ieders noden.    

Deze module is in volle ontwikkeling. Het wordt uitgebouwd in samenwerking met 

Brusselse organisaties, zowel binnen de gehandicaptensector zelf (zoals 

volwassenwerking Zonnelied vzw) als sector overschrijdend (zoals Circus Zonder 

Handen en Ultima Vez). We evalueren op regelmatige basis hoe en binnen welke 

termijn we kunnen uitbreiden. Raadpleeg hiervoor onze kalender.  

Tijdens de schoolweken start onze avondbegeleiding om 15u30 en eindigt om 18u.  
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In de vakanties kan je bij ons terecht van 8u30 tot 17u30.  

Onze werking is geënt op de pijlers communicatie, sociale interacties, vrije tijd en 

zelfredzaamheid. Het ondersteuningsplan vormt de leidraad binnen de 

groepswerking en de individuele begeleidingsmomenten. Een gemotiveerd team 

van begeleiders staat in voor de zorg en begeleiding van onze jongeren.  

We houden zoveel mogelijk rekening met jullie vraag naar opvangdagen. Gezien de 

beperkte groep en onze aandacht voor de groepssamenstelling, kan het zijn dat de 

opvangmogelijkheden kleiner zijn dan jullie vraag.  

Dit is een betalend aanbod. Na de schooluren is dit steeds per halve dag, tijdens 

vakanties kan gekozen worden voor een halve of een hele dag. Sinds 1 juli 2020 

betaalt u 2,84€ voor een halve en 5,68€ voor een hele dag. Dit hulpaanbod is 

mogelijk binnen RTH en niet-RTH.  

GIO 

Met GIO wordt ingezet op de ondersteuning van overgangsmomenten voor jonge 

kinderen met (een vermoeden van) een beperking: de eerste stap naar de 

kinderopvang, de overgang van de kinderopvang of de thuissituatie naar de 

kleuterklas, van de kleuterklas naar de lagere school, van school naar de 

buitenschoolse opvang, … Het is laagdrempelige en snel inzetbare hulp in de 

gewone kinderopvang of school zodat kinderen met en kinderen zonder specifieke 

zorg- of onderwijsbehoeften samen kunnen spelen, leren, vriendschappen sluiten, … 

Dit aanbod is gratis en staat los van de RTH-puntentelling. Er kan op jaarbasis 

gedurende 30u ondersteund worden.  

Praktisch 

De aanmelding voor één of meerdere modules gebeurt steeds bij onze 

zorgregisseur Pia Würzer op het nummer 0495/294.904. Zij verzamelt telefonisch 

reeds zoveel mogelijk info omtrent de vraag en (de ontwikkeling van) het kind. 

Dan volgt een intakegesprek met onze zorgcoördinator en een (gezins)begeleider. 

Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op jullie zorgvragen en zorgnoden. Deze info 

wordt gedeeld op een opnameteam. Wanneer we tijdens deze vergadering tot de 

conclusie komen dat wij een aanbod hebben voor jullie vraag, volgt er een 

principieel akkoord en dan komen jullie op de wachtlijst terecht.  

Voor ons schoolaanvullend aanbod overlopen we tijdens een tweede gesprek een 

vragenlijst waarbij we uitgebreid ingaan de mogelijkheden en ondersteuningsnoden 

van jouw kind (met o.a. vragen betreffende eetrituelen, hulpmiddelen, inschatten 

gevaar, sterke kanten van jouw kind, hoe het geruststellen als hij/zij boos of 
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verdrietig is, …). 

We beseffen dat dit een omvangrijke procedure is voor een soms beperkte vraag. 

Toch houden we hieraan vast omdat we een kwaliteitsvol en afgestemd aanbod 

hoog in het vaandel dragen. Onze begeleiders hebben allen een 

(ortho)pedagogische opleiding genoten en worden inhoudelijk ondersteund.    

De facturatie (indien vereist) gebeurt steeds de maand volgend op het verkregen 

aanbod (bv in februari voor de begeleidingen in januari).  

In geval van PAB zijn de ambulante en mobiele consultaties betalend en gelden 

andere tarieven voor het schoolaanvullend aanbod.  

Ouders staan zelf in voor vervoer. Laat tijdig aan de school weten op welke dagen 

je kind bij Toop mag afgezet worden. 

 

Vele groetjes van het Toop-team! 


