
 

➢ Visie  
 

Integrale ondersteuning = we werken met 

de ouders, het kind en de broers en zussen.  

 

Vraag komt vanuit de ouders of andere 

opvoedingsverantwoordelijken.  

 

We focussen op de eigen krachten van het 

gezin en op het mobiliseren van het eigen 

netwerk. 

 

Finaliteit van het werk in ‘Rotonde’ ligt in 

het verbeteren van de levenskwaliteit van 

het kind en het gezin.  

 

 

 

 

 

➢ Bereikbaarheid  
 

Kris Neckebroeck 
Multi Functioneel Centrum 
De Kindervriend 
Rollegemkerkstraat 51 
8510 Rollegem 
 
 
 
 
 
 
Tel: 056/ 24 57 87 
       0499/ 75 92 23 
 
Elke werkdag tijdens de 
kantooruren, daarbuiten 
bereikbaar via antwoordapparaat 
 
 
 
 

kris.neckebroeck@kindervriend.be 
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➢ Wat is ‘Rotonde’ ? 

‘Rotonde’ start vanuit het Multi Functioneel 

Centrum (MFC) De Kindervriend.  

De gebruiker (kind en ouders) wordt naar 

een MFC doorverwezen via de ‘Intersectorale 

Toegangspoort’. Dit heet de Niet Rechtstreeks 

Toegankelijke Hulp. Vanuit het MFC kunnen 

ouders, naast de modules ‘verblijf en 

dagopvang’, ook opteren voor een (intensief) 

mobiel traject. Hierbij komt een begeleider 

aan huis (mobiel) of komen de gezinsleden 

naar de voorziening (ambulant).  

Daarnaast kunnen kinderen en hun ouders 

ook beroep doen op ‘Rotonde’ vanuit 

Rechtsreeks Toegankelijke Hulp. Ouders 

kunnen zich rechtsreeks aanmelden (zonder 

VAPH-ticket) tot de voorziening. Ook hier 

worden drie modules worden aangeboden. 

Verblijf / dagopvang en begeleiding.   

➢ Wie ? 

Voor jongeren met een verstandelijke 

beperking 

• Tussen 3 en 13 jaar met een VAPH ticket 

• Tussen 3 en 13 jaar zonder VAPH ticket  RTH 

 

 

➢ Hoe starten we? 
 

Onze opstartprocedure bestaat uit volgende 

stappen: 

• Ouders stellen een (bijkomende) hulpvraag.  

• Hulpvraag wordt besproken op het 

opnameteam (er wordt bekeken wie deze 

begeleiding zal opnemen) 

• Intake gesprek met ouders (kinderen), de 

begeleider en coördinator. Kennismaking + 

vraagverheldering.  

• Start begeleiding 

➢ Prijzen binnen RTH 
 

Mobiele  begeleiding (2u)  €  5.13 

➢ Prijzen binnen NRTH 
  

Wanneer het kind in verblijf of in dagopvang zit 

worden de gesprekken niet aangerekend.  

 

 

➢ Wat zijn mogelijke 

begeleidingsdomeinen ? 
 

‘Rotonde’ biedt een begeleidingsaanbod 

op verschillende domeinen. Deze 

domeinen staan niet los van elkaar maar 

zijn, vanuit de vraag van de ouders & kind, 

aanvullend en versterkend ten opzichte 

van elkaar.  

 

• ADL-training: samen zoeken naar 

geschikte hulpmiddelen ter ondersteuning 

van eetmomenten / slaapmomenten … 

• Dagbesteding: samen zoeken naar een 

geschikte dagbesteding, dagopvang, 

hobby,… 

• Lichaam en geest: leren omgaan met een 

kind met een ‘verstandelijke beperking’, 

gezondheid, emoties, versterken van eigen 

krachten en dromen, hygiëne en 

gezondheid,  

• Opvoedingsondersteuning: straffen & 

belonen / omgaan met grenzen / …  

• Sociaal netwerk: samen uitklaren van de 

relaties (ouders & kind(eren)), proberen 

werken naar herstel indien nodig, 

versterken van het eigen netwerk!! 

• … 

 


