7bergen
Een keuze voor Zevenbergen

E en divers aanbod
Het dienstverleningscentrum (dvc) Zevenbergen ondersteunt
kinderen, jongeren en volwassenen met een diepe of ernstige
verstandelijke of meervoudige beperking. We richten ons ook tot
kinderen en volwassenen met een niet-aangeboren hersenaandoening
(NAH) met dezelfde zorgvraag.
Wij hebben daarbij bijzondere aandacht voor mensen met een
bijkomende vraag naar intensieve (medische) zorg of met bijkomende
ernstige gedragsmoeilijkheden.
Het dvc Zevenbergen ontwikkelde zich in de loop der jaren als kenniscentrum voor deze heel specifieke doelgroepen.
Zevenbergen is erkend als MFC (multifunctioneel centrum) en is
vergund zorgaanbieder voor volwassenen met een persoonsvolgend
budget. Daarnaast bieden we ook Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) aan.

W at, waar en hoe
ividu
ind el

e

jf

gverbli
da

on

•
•
•

voltijds of deeltijds
wonen in aangepaste woningen
af en toe wonen
tijdens de week of
de vakanties
woningen in
Zevenbergen-Ranst
of in De Maretak
in Duffel

•
•
•

vraaggestuurde
dagopvang met
dagbesteding
voltijds aanwezig
of af en toe
in ZevenbergenRanst of in
De Maretak in
Duffel

•
•
•

•

ng

de
rsteuni

wo n
ne

zorg op maat
bij u thuis of in
Ranst of Duffel
praktische
ondersteuning
en pedagogische
begeleiding
ondersteuning
voor het hele
gezin

Deze dienstverlening is er voor kinderen, jongeren en
volwassenen.
Combinaties voor flexibele zorg : bijvoorbeeld deeltijds dagverblijf
en af en toe overnachten in de woningen of individuele ondersteuning aan huis samen met een verblijf tijdens de vakantieperiodes.
Ook combineren met andere voorzieningen of eerstelijnszorg is
mogelijk.
Logeren, dagverblijf en individuele ondersteuning kunnen ook via
Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH).

W at moet ik betalen?
		Ik heb een persoonsvolgend budget
U heeft een persoonsvolgend budget toegekend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
U betaalt voor de ondersteuning die we bieden:
		
		zorggebonden kosten:
		 alle kosten volgens de aard en de frequentie van ondersteuning
die we op voorhand met u afspreken.
		 U kiest hierbij voor:
• voucherformule: de afrekening van de zorggebonden
		
kosten gebeurt rechtstreeks tussen dvc Zevenbergen
en het VAPH
		• cashformule : dvc Zevenbergen geeft u een overzichtelijke
offerte van de zorggebonden kosten die u rechtstreeks aan
ons betaalt
		woon- en leefkosten
		 • woonkosten bij verblijf voor het gebruik van een slaapkamer
en de gemeenschappelijke lokalen, inclusief nutsvoorzieningen
		• leefkosten : kosten voor voeding en drank, onderhoud en
		
schoonmaak van de woning en/of de gemeenschappelijke
ruimtes, was- en strijkservice, medicatie, verzorgingsproducten, vervoer, activiteiten, verzekeringen en andere
		
kosten naargelang deelname.

		
		Ik ben ingeschreven in de Integrale Jeugdhulpverlening
U bent ingeschreven in de Integrale Jeugdhulpverlening en maakt gebruik
van ons MFC-aanbod, dan betaalt u voor de ondersteuning die we bieden:

een persoonlijke bijdrage
		• deze is wettelijk vastgesteld en wordt berekend volgens
de aanwezigheid

individuele persoonlijke uitgaven
• worden per ondersteuningsdag of deelname aangerekend
		
		
		ik wens deel te nemen via RTH

een wettelijke bijdrage
• voor verblijf met overnachting, dagopvang of individuele
ondersteuning betaalt u de wettelijke bijdrage

individuele persoonlijke uitgaven
• worden per ondersteuningsdag of deelname aangerekend

E n dit doen we ook nog
Vakantieondersteuning

Het dienstverleningscentrum Zevenbergen organiseert in Ranst
en in Duffel een vakantie-aanbod tijdens de schoolvakanties.
Voor kinderen met een beperking tot 21 jaar.
Ook mogelijk via RTH.

Paardrijden voor mensen met een beperking

In De Spruytershoef (de boerderij in Zevenbergen-Ranst) kunt
u op een plezante manier kennismaken met het paardrijden.
Volgens uw eigen mogelijkheden of wensen en op ervaren,
goed getrainde paarden. Wij voorzien deskundige
begeleiding, ook bij het rijden op het huifbed. Mogelijk via RTH.

Kijk- en doe-boerderij
De boerderij in Zevenbergen is open voor iedereen, elke
eerste zaterdag van april tot september, van 10u tot 16u.
Ook groepen of scholen zijn welkom op afspraak, eventueel in
combinatie met een ritje met onze rolstoeltoegankelijke huifkar.

I k wil meer info
Wenst u meer info over ons aanbod. Wilt u samen met ons de ondersteuning zoeken die bij u past?
Neem gerust contact op met ons infoloket. We leggen mogelijkheden en
wensen naast elkaar, tijdens een bezoek en individueel gesprek.
Mail voor een afspraak naar zevenbergen.infoloket@emmaus.be of bel
even naar 03/3502811.

W aar vindt u ons

Het dienstverleningscentrum Zevenbergen heeft twee afdelingen.
Zevenbergen-Ranst 			
Boerenkrijglaan 25			
2520 Ranst 				
www.zevenbergen.be

De Maretak
Mechelsebaan 222
2570 Duffel

				

M eer dan veertig jaar ervaring in zorg
Sinds 1975 biedt het dienstverleningscentrum Zevenbergen opvang en
ondersteuning. We zetten onze ruime ervaring en de deskundigheid van
al onze medewerkers dagelijks in, voor meer dan 300 mensen met een
beperking. Samen zorgen we voor vraaggestuurde zorg in dialoog met alle
betrokkenen.

Meer informatie over ons aanbod, onze visie, waarden en geschiedenis vindt
u op www.zevenbergen.be

Dienstverleningscentrum Zevenbergen
Boerenkrijglaan 25 - 2520 Ranst
www.zevenbergen.be - 03 350 28 11 - zevenbergen@emmaus.be
Het dvc Zevenbergen maakt deel uit van de vzw Emmaüs

Erkend of vergund door het VAPH

