
 
 
 
 
Heb je interesse of wens je meer informatie, neem dan  
contact op met 
 

LEEN WILLEMS, COÖRDINATOR RTH 
TELEFOON: 03-311 77 67 

EMAIL: leen.willems@monnikenheide.be 

ADRES: Monnikendreef 3, 2980 Zoersel 

 

WWW.MONNIKENHEIDE.BE 

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP 



RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) 

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening is voor jongeren en volwassenen met een 
(vermoeden van) handicap. Dit betekent dat je ofwel 
 
 een erkenning hebt van het Vlaams Agentschap voor  

Personen met een Handicap (VAPH) maar nog geen  
gebruik maakt van VAPH-gesubsidieerde zorg  
(internaten, dagcentrum, PAB, woonondersteuning, etc.) 

 
 een vermoeden van een handicap hebt. Je hebt nog  

geen PEC-beslissing van het VAPH, maar er zijn wel  
indicaties voor de aanwezigheid van een handicap. 

 
Bij Monnikenheide kan je via RTH terecht voor dagopvang, 
logeren en ambulante en mobiele begeleiding. 

Dagopvang in een woning 
 
Je neemt deel aan activiteiten of taken die in de woning op 
het domein van Monnikenheide georganiseerd worden. 
Toegankelijk voor zowel minder- als meerderjarigen. 
 
Dagopvang in de schoolvakanties 
 
Speelpleinwerking Gewoon Spelen biedt activiteiten op maat  
gedurende enkele dagen in de schoolvakanties op verschillende  
locaties in Zoersel, Malle of Zandhoven. 
Toegankelijk van 3 tot 21 jaar. 
 
Dagopvang in een atelier of in De Werkplaats 
 
Je neemt deel aan de atelierwerking van Monnikenheide, bv. akker, bakkerij, kurkatelier, 
enz. op het domein in Zoersel of in De Werkplaats in Malle, elke werkdag in de voormiddag 
van 10u tot 12u en/of in de namiddag van13.30u tot 15.30u. 
Toegankelijk vanaf 21 jaar. 

DAGOPVANG 

Overnachten in een individuele of in een tweepersoonskamer in een woning op het domein 
van Monnikenheide.  

 
Begeleidend personeel staat in voor toezicht en verzorging 

overdag en ’s nachts. 
 

Een overnachting duurt van 17u tot 9u. Indien je langer wil 
blijven kan je dit combineren met dagopvang. 

 
Toegankelijk voor zowel minder- als meerderjarigen.  

 

LOGEREN 

Begeleiding op Monnikenheide (ambulant) 
 

Gesprekken op Monnikenheide om je vraag verder te bekijken 
 of om de geboden ondersteuning met familie en/of cliënt  

te evalueren. Een arbeidsinteressetest afnemen in  
het kader van begeleid werken valt hier ook onder. 

 
Een gesprek duurt 1 à 2 uur en is enkel op afspraak.  

 
Voor ouders, familieleden of cliënten die ondersteuning wensen. 

 
Begeleiding buiten Monnikenheide - begeleid werken (mobiel) 

 
Onder mobiele begeleiding verstaan we een bezoek van de  

jobcoach aan de werkpost van een begeleid werker.  
De jobcoach komt langs om het werk aan te leren en op te volgen. 

 
Een begeleiding duurt 1 à 2 uur en is op afspraak of maandelijks ter opvolging. 

 
Begeleid werken is toegankelijk vanaf 18 jaar. 

AMBULANTE EN MOBIELE BEGELEIDING 


