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1. Toelichting

Waarom dit initiatief – rol RWO
Regionaal Welzijnsoverleg (RWO) Waasland en Dender hebben als opdracht alles i.v.m. welzijn in hun
regio te ondersteunen, bij voorkeur via intersectorale acties en op 2 manieren, via:
1.
2.

informatie (nieuwsbrief, website, infolunches, vormingen,…)
samenwerking en afstemming (stimuleren, organiseren, ondersteunen, deelnemen,…)

Globale Individuele Ondersteuning (GIO) heeft als doel kinderen met een (vermoeden van) handicap
maximaal te laten deelnemen aan:
• de reguliere kinderopvang
• buitenschoolse opvang
• het gewoon onderwijs (tot en met 1e leerjaar).

Via deze GIO-ondersteuning kunnen VAPH-voorzieningen (wellicht) vanaf november 2019 praktische
ondersteuning en begeleiding op de werkvloer bieden.
RWO Waasland en RWO Dender willen de afstemming tussen de VAPH-voorzieningen en deze
diensten/scholen bevorderen en organiseren daarom deze informatiesessie om alle betrokkenen met
elkaar in contact te brengen.

Inzicht in VAPH-sector
Doelgroep/beperking-georiënteerd
• Mentaal
• Motorisch
• Visueel
• Auditief
• Gedrags- en emotionele stoornis
• Autismespectrumstoornis
Onderscheid nRTH - RTH
• 90%-10%
• Toegankelijkheid
• Intensiteit
• Principe van minst ingrijpende zorg

Rechtstreeks toegankelijke hulp
Kenmerken
• Sinds 2015
• Verblijf - dagopvang - groepsbegeleiding - individuele begeleiding – outreach
• Beperkt volume per kind per jaar - combinatiemogelijkheden
• Wachtlijsten
• Actoren in W&D
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accent
Blijdorp
De Capelderij
De Hagewinde
Fiola
Het Veer
Kwadrant
Sint-Lievenspoort
Sint-Lodewijk
Tanderuis

Globale individuele ondersteuning (GIO)
Doelstelling
• VAPH-voorzieningen willen expliciet inzetten op het bevorderen van de participatie van
opgroeiende kinderen met een (vermoeden van) handicap in inclusieve contexten
• Om deze doelstelling kracht bij te zetten werden door Vlaanderen extra middelen
vrijgemaakt
• 2 mln. EUR voor Vlaanderen
• 130.000 EUR voor Waas & Dender

Globale individuele ondersteuning (GIO)
Naar wie richt de ondersteuning zich?
• Diensten kinderopvang
Diensten buitenschoolse opvang
Kleuterklassen
Het eerste leerjaar basisonderwijs
• die kinderen van 0 tot 7 jaar met een (vermoeden van) beperking/handicap opvangen of begeleiden.

Opstart
• Vanaf najaar - gedifferentieerd

Globale individuele ondersteuning (GIO)
Inhoud?
• Praktische ondersteuning en begeleiding op de werkvloer.
• In de kinder- of buitenschoolse opvang of in de klas.
• Op vraag van ouders én begeleiders van de opvang en leerkrachten.
• Vertrekken vanuit hun hulpvragen en samen zoeken wat helpend kan zijn
• Een begeleidingsmoment duurt 1 uur.
Een kind heeft per jaar recht op maximaal 30 begeleidingsmomenten.
Formaliteiten en kostprijs
• Individuele dienstverleningsovereenkomst getekend door ouders.
• Gratis voor de dienst/ouders, gesubsidieerd door VAPH
(in tegenstelling tot ‘gewoon’ RTH wat betalend is)

Globale individuele ondersteuning (GIO)
Wie biedt deze ondersteuning?
• Bij meer algemene ontwikkelingsvertraging

→

bij elke partner terecht

• Bij (vermoeden van):
•
•
•
•
•
•

mentale beperking
gedragsprobleem
motorische beperking
visuele beperking
spraak/auditieve beperking
autismespectrumstoornis

—> De Hagewinde - Het Veer - Fiola
—> De Hagewinde - Kwadrant
—> Fiola en Sint-Lodewijk
—> Accent en Centrum Ganspoel
—> Sint-Lievenspoort
—> De Hagewinde - Tanderuis

2.Vragen en verdieping
a. Rol van de ouders?
Zie infonota over GIO van VAPH: 5.2. Ouders hebben de regie over de ondersteuning in handen
▪ Kinderen met specifieke noden hebben recht op inclusie. Ouders van een jong kind met een
specifieke zorgbehoefte zijn vaak zoekende en moeten heel wat keuzes maken voor hun kind, op
vlak van bijvoorbeeld opvang, therapie en medische ondersteuning. Het is essentieel dat ouders de
regie houden over de ondersteuning voor hun kind binnen het inclusieve traject.
▪ Alle betrokkenen zetten in op het goed informeren van de ouders over alle mogelijkheden van
ondersteuning.
▪ De ouders beslissen of de globale individuele ondersteuning aangevraagd zal worden en hebben
inspraak in de wijze van inzetten van de ondersteuning.
Concreet zullen de meeste GIO-diensten bij aanmelding een door de ouders ondertekend
aanmeldingsformulier vragen of tijdens een eerste gesprek met de ouders laten ondertekenen.

2.Vragen en verdieping
b. Hoe tot samenwerking komen met alle betrokken diensten?
▪

▪

Algemene oproep/afspraak: zodra iemand een vraag ontvangt:
➢ bevraag de ouders welke diensten nog betrokken zijn
➢ + vraag toestemming aan de ouders om deze te contacteren om een startoverleg te organiseren
Samenwerking is verplicht vanuit VAPH: Zie infonota over GIO van VAPH
➢ 4.2 Samenwerking in kader van globale individuele ondersteuning
Binnen deze uitbreiding is het een erkenningsvoorwaarde voor de RTH-zorgaanbieder om samen te werken met andere actoren actief in het
werkveld van kinderopvang en onderwijs. We streven naar een versterking van de samenwerking tussen vergunde kinderopvang,
gefinancierde en gesubsidieerde scholen en erkende aanbieders van globale individuele ondersteuning (RTH). De RTH-aanbieder moet
samenwerken met actoren die actief zijn in de regio waar de dienst RTH actief is, ongeacht inrichtende macht. Het betreft:
1.
Centra voor kinderopvang
2.
Scholen voor gewoon onderwijs
3.
Centra voor Leerlingenbegeleiding
4.
Ondersteuningsteams in het kader van het ondersteuningsmodel binnen het onderwijs
5.
Centra voor inclusieve kinderopvang (CIK)
➢
5.4 Evenwaardig partnerschap tussen alle betrokkenen
Kinderopvang/school, ouders en de RTH-zorgaanbieder spreken in dialoog en evenwaardigheid af hoe de specifieke ondersteuning wordt
ingezet op het moment dat er een zorgvraag is. Zij evalueren of er eventueel expertise van andere organisaties ingezet kan worden. Binnen
de samenwerking is er een sterke betrokkenheid van elke partner nodig, wordt ingezet op wederzijds vertrouwen en staat evenwaardigheid
van alle partners voorop. Ook met andere betrokken partners is er een evenwaardig partnerschap en moet er afstemming gezocht worden.
Dit kan bijvoorbeeld gaan over een ondersteuningsteam binnen onderwijs, organisaties met expertise in een specifieke problematiek, een
therapeut die het kind reeds begeleidt, …

2.Vragen en verdieping
c.

Afspraken verdere werkwijze

Timing: Definitieve goedkeuring van verdeling van middelen door VAPH wordt ten vroegste in oktober verwacht,
waardoor officiële start met GIO-middelen wellicht pas vanaf november 2019 zal kunnen gebeuren.
Werkwijze:
➢ RWO Waasland & Dender zorgen voor opvolging van dit overleg via:
▪
Powerpoint GIO
▪
Inschrijvingslijst
▪
Evaluatieformulier
▪
Opvolgmoment in januari 2020 om de GIO-praktijk te evalueren en eventueel bij te sturen om tot betere
afstemming en samenwerking te komen
➢ Oproep aan alle aanwezigen: help de start van deze nieuwe ondersteuningsmaatregel pragmatisch realiseren:
▪
help deze informatie binnen jouw netwerk en werkingsgebied verspreiden, zodat de voorbereiding van
samenwerking en besteding van GIO-middelen zo optimaal kan gebeuren.
▪
zoek steeds samen in constructief overleg met àlle betrokkenen naar een ondersteuning op maat
▪
vraag hiervoor toestemming aan de ouders.

2. Vragen en verdieping
d.

Meer informatie

Globale individuele ondersteuning voor minderjarigen (GIO): Zie infonota over GIO van VAPH en VAPH-webpagina
Organisaties werkzaam in Waas & Dender waarvan de GIO-aanvraag reeds door VAPH werd geselecteerd:
▪

Accent: visuele beperking
Tine Vanhauwaert coördinator Thuisbegeleidingsdienst Accent/jongeren met een visuele beperking tine.vanhauwaert@de-kade.be

▪
▪

De Hagewinde: autismespectrumstoornis, gedragsproblemen en mentale beperking
Bert Vanacker directeur bert.vanacker@hagewinde.be 0477 98 09 86 www.mfcdehagewinde.be
Fiola: mentale en motorische beperking

▪

Het Veer: mentale beperking

▪

050 47 25 44 www.de-kade.be

Fien Codron directeur werking minderjarigen Fien.Codron@fiolavzw.be 0496 56 15 70 09 274 17 74 www.fiolavzw.be

Hilde Verstraeten Contactpersoon aanmeldingen voor rondleiding/kennismaking als ouder hilde.verstraeten@hetveer.be 03 778 02 54 www.hetveer.be

Kwadrant: gedragsproblemen

Veerle Levecke algemeen coördinator veerle.levecke@fracarita.org 09 210 00 00 0493 56 24 75 http://kwadrant.wixsite.com/kwadrant

▪

Sint-Lodewijk: motorische beperking

▪

Tanderuis: autismespectrumstoornis

Jo Du Ville Coördinator Inclusieve Opvang DIATH-Mobiel Team- GIO jo.duville@sintlodewijk.be 09 272 51 07 0475 53 11 81 www.sintlodewijk.be
Christel Cloetens directiemedewerker vroegbegeleiding c.cloetens@thuisbegeleidingautisme.be 09 228 18 33 0485 77 80 02 thuisbegeleidingautisme.be

Regionaal Welzijnsoverleg (RWO):
▪
▪

RWO Dender: Marleen Stautemas coördinator marleen.stautemas@rwod.be 0471 78 56 21 052 37 85 61 www.rwod.be
RWO Waasland: Ann De Maesschalck coördinator ann.demaesschalck@rwowaasland.be 0492 33 55 83 www.rwowaasland.be

3. Speeddate en netwerkmoment
Zie deelnemerslijst in bijlage om elkaar te contacteren voor bijkomende info en samenwerking.

