VOLWASSENEN

OC CLARA FEY
ZORGORGANISATIE
WIJ BEGELEIDEN EN
ONDERSTEUNEN
JONGEREN EN
VOLWASSENEN MET
EEN BEPERKING

MISSIE
OC Clara Fey is een ondersteuningscentrum dat gespecialiseerde zorg biedt aan
kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of
bijkomende ondersteuningsnoden. Daarnaast zorgen we ook voor
ondersteuning van het gezin en/of naaste betrokkenen.

VISIE
DUURZAME ZORG
TEVREDEN KLANTEN
DESKUNDIGHEID
PARTNERSCHAP
Om dit zo goed mogelijk te verwezenlijken gaan we voor duurzame zorg waarbij
we werken vanuit één gemeenschappelijke visie. We zetten in op een langdurige
samenwerking met onze medewerkers die zorgen dat lopende projecten goed
en continu worden uitgewerkt. Onze focus ligt hierbij op duurzame en financieel
haalbare keuzes. We houden zorg haalbaar en betaalbaar.
Met het oog op tevreden klanten leveren we maatwerk en onderzoeken we
voortdurend de kwaliteit van de dienstverlening. Een positieve beleving van de
klant is ons ultieme doel.
Daarvoor hebben we nood aan deskundigheid die we verwerven via de nodige
vormingen en trainingen. We concentreren ons op zelfevaluatie en we werken
resultaatgericht.
Omdat we deze optimale zorg willen aanhouden, zetten we partnerschap
centraal. Dienstverlenen doen we samen! We kiezen voor duurzame netwerken
en staan open voor feedback waarbij kennis en expertise worden gedeeld.
Ten slotte zetten we ook in op duidelijke interne en externe communicatie.

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK?
We willen zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften, dromen en wensen van
de cliënt. Wij streven daarom naar een werking die optimaal past bij de beleving
van de cliënt. Een vlotte aaneenschakeling tussen de minderjarigenwerking,
jongvolwassenwerking en de volwassenwerking is ons doel.
VOOR WIE
Binnen onze volwassenwerking bieden we ondersteuning aan
(jong)volwassenen (vanaf 18 jaar) met een verstandelijke beperking of een niet
aangeboren hersenletsel (NAH) en/of een eventuele bijkomende stoornis of
problematiek. We bieden gespecialiseerde dienstverlening voor cliënten die
daar nood aan hebben en stimuleren en ondersteunen het netwerk en reguliere
diensten waar kan. We begeleiden cliënten in alle levensfasen en gebeurtenissen. We zijn ons bewust van het levensritme van onze cliënten en
bekijken individueel de intensiteit, frequentie en aard van de ondersteuning.
Wij zijn een vergunde zorgaanbieder (VAPH) en volgen het systeem van de
persoonsvolgende financiering. De nieuwe financieringswijze gaat uit van
vraaggestuurde ondersteuning. Vanaf nu krijg jij als persoon met een beperking
deze middelen zelf in handen. Een budget volledig op maat van je vraag en
ondersteuningsnood. Zo kan jij bepalen hoe en waar jij ondersteuning opneemt
of zorg organiseert. Op die manier kan jij je eigen leven in handen nemen.

RUDI POSEERT AAN ONTHAAL OP CKK

HOE DOEN WIJ DAT?
Wij bieden in de meerderjarigenwerking vier zorgmodules aan:
individuele ondersteuning, wonen, kortverblijf en dagondersteuning.
Het is mogelijk deze ondersteuningsvormen met elkaar te combineren.
Individuele ondersteuning
Clara Fey zet met z'n teams individuele ondersteuning in op
contextbegeleiding. Vanuit Sint-Job-in-'t-Goor en vanuit Vorselaar
bestrijken we een gebied dat één derde van de provincie Antwerpen
overkoepelt. Dit doen we zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen.
We ondersteunen de cliënt in de thuissituatie, op school, op stage, de
werkplaats, de vrijetijdsbesteding,...
Wonen
Overnachting, begeleiding in de avonduren en ontbijtmomenten.
Woonondersteuning met aanwezigheid van begeleiding in de
avonduren, weekends en ‘s nachts
Woonondersteuning met volcontinue mogelijkheid tot ondersteuning
Kortverblijf
Tijdelijke opvang in één van onze woongroepen of in samenwerking met
een andere voorziening.
Dagondersteuning
We hebben een dagbestedingscentrum en een dagcentrum voor
volwassenen. In het dagbestedingscentrum bieden we ateliers en
activiteiten op maat gecombineerd met voldoende rustpunten. Onze
pluspunten: de groene omgeving, de nieuwe ateliergebouwen en een
boerderij met dieren. Het dagcentrum biedt dagactiviteiten in een warme,
huiselijke sfeer die bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling van de
cliënt.

HOE AANMELDEN?
Je hebt interesse in onze werking en wil hier graag deel van uitmaken.
Welke stappen moet je ondernemen om je aan te melden? Hieronder staan de
verschillende methodes uitgelegd die je recht geven op ondersteuning.
RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH)
RTH is beperkte, specifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding,
dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks
toegankelijke hulp moet je geen aanvraag indienen bij het VAPH. Iedereen met
(een vermoeden van) beperking kan RTH krijgen. Je neemt hiervoor
rechtstreeks contact met ons op.
Deze RTH kan je combineren met het basisondersteuningsbudget (BOB). Dit is
een vast bedrag per maand dat door de zorgkas wordt uitbetaald. Het BOB
wordt toegekend aan personen met een erkende beperking en een beperkte
ondersteuningsnood die reeds lang wachten op ondersteuning.
NIET-RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (nRTH)
nRTH is er voor personen met een intensieve en/of gespecialiseerde zorgvraag.
Persoonsvolgend Budget (PVB) VOLWASSENEN: MOGELIJK VANAF 18 JAAR
Heb je meer intensieve en/of gespecialiseerde zorg nodig? Dan kan je als
meerderjarige beroep doen op niet-rechtstreeks toegankelijke hulp nadat je
een Persoonsvolgend Budget of PVB hebt aangevraagd. Je kan een aanvraag
indienen bij het VAPH. Op deze manier krijg je een budget volledig op maat
van je ondersteuningsnoden, gebundeld in een ondersteuningsplan.

Ondersteuning nodig? We helpen je graag verder!
Contacteer team Instroom: instroom.clarafey@fracarita.org
03/217.03.39

ZORGMODULE: INDIVIDUELE ONDERSTEUNING
Het doel van individuele ondersteuning is de cliënt en zijn omgeving begeleiden
naar een zo inclusief mogelijk levenstraject in functie van levenskwaliteit. De
cliënt en zijn netwerk geven daarbij zelf richting aan de hulpverlening. We
streven naar duurzame oplossingen en benadrukken de samenwerking met
context. De duur en intensiteit van onze dienstverlening wordt in samenspraak
bepaald en is erop gericht niet langer te duren dan nodig.
Welke diensten verlenen we?
Informatie en advies: ondersteuning en
begeleiding bij administratie, financiën,
contacten met diensten en voorzieningen,...
Coaching en training
Ondersteuning tijdens activiteiten
Psychosociale educatie
Begeleid werken: we bekijken hoe we onze
cliënten met een beperking op een
individuele en trajectmatige manier kunnen
begeleiden in het werkcircuit op de
arbeidsmarkt of binnen de organisatie.

Praktisch:
Cliënt en begeleider
beschrijven de hulpvraag.
Het actieplan vormt de
rode draad in ons
handelen.
Per begeleiding
beschrijven we de
interventies.
We evalueren de
doelstellingen en we
bekijken de uitvoering van
de hulpverlening kritisch
en sturen bij waar nodig.
Via RTH & nRTH

Indien we de cliënt reeds begeleiden in onze organisatie trachten we om de
individuele ondersteuning te organiseren via een begeleider uit de bekende
woongroep. Als er nog geen begeleidingen lopen in onze organisatie, of er
wordt expliciet om gevraagd door de cliënt, dan zal er een begeleider van het
team individuele ondersteuning de begeleiding op zich nemen.
Waar?
Clara Fey biedt individuele ondersteuning vanuit twee regio s. Regio Brecht en Vorselaar:
Wuustwezel, Kalmthout, Essen, Hoogstraten, Rijkevorsel, Malle, Beerse, Vosselaar,
Schilde, Zandhoven, Zoersel, Lille, Grobbendonk, Oelegem, Broechem, Ranst, Stabroek,
Kapellen, Brasschaat, Schoten, Merksplas, Vorselaar, Kasterlee, Nijlen, Herenthout,
Herentals, Turnhout en Olen. Bovendien hebben wij meerdere locaties (huizen) in Brecht
waar volwassen cliënten wonen en begeleid worden via individuele ondersteuning.

GETUIGENIS INDIVIDUELE ONDERSTEUNING
Cliënten IO getuigen:
Glenn: "Ik woon samen met enkele
cliënten in een huis van Clara Fey, ik
heb daar mijn eigen kamer. Het is een
tof huis met leuke bewoners. Mijn
begeleiding helpt mij met zelfstandig
wonen. Ze regelt samen met mij de
administratie, gaat mee naar de winkel,
geeft poetstips,… Zonder begeleiding
zou het een ramp zijn! Samen kunnen
we meer bereiken. Mijn begeleiding
geeft ook goede raad waar ik heel veel
aan heb. Ik ben blij dat ik goed
ondersteund word."

CLIËNTEN IO:
JEAN-PIERRE EN GLENN

Jean-Pierre: "Individuele ondersteuning
is belangrijk in mijn leven. Dankzij de
begeleiding kan ik mijn administratie op
een goede manier regelen. Ik geraak
nogal snel in paniek. Wanneer dat
gebeurt, kan mijn begeleidster mij
geruststellen. Een babbeltje doen en
luisteren naar mijn bezorgdheden is
belangrijk. Ik zou mijn begeleidster niet
meer kunnen missen."
Begeleiding legt uit:
"We werken met een actieplan waar we in samenspraak met de cliënt de doelen
van de begeleiding bepalen. Tijdens ons huisbezoek werken we aan deze
doelen. Het is de rode draad in ons handelen. Het sociale contact met onze
cliënten is heel belangrijk, ook de contacten met andere diensten maakt deze
job afwisselend en uitdagend."

ZORGMODULE: WONEN
We hebben verschillende locaties waar onze volwassen cliënten terechtkunnen
voor woonondersteuning.
Campus Kristus Koning (CKK): Villa en Vaart: Bethaniënlei 5, 2960 Brecht
Campus Kristus Koning is gelegen aan de Bethaniënlei in Sint-Job-in-'t-Goor.
We ondersteunen hier volwassenen met een licht-matige verstandelijke
beperking en eventueel bijkomende problematieken.
Buitenhuis/De Schelp: Eyndovensteenweg 156, 2960 Brecht
Buitenhuis en De Schelp zijn twee aangrenzende woningen gesitueerd in
Brecht. Hier wonen volwassen personen met een verstandelijke beperking.
Samen met de bewoners focussen we op huiselijkheid/zelfstandigheid en het
optimaliseren van de leefsituatie. De ontplooiing van elk individu staat hierbij
centraal. We bieden ondersteuning op verschillende domeinen, eventueel
gecombineerd met tewerkstelling of andere dagactiviteiten.
Campus Malle: Sint Pauluslaan 6A, 2390 Malle
Kauri 1, Kauri 2 en Maneschijn zijn gesitueerd op campus Malle. Kinderen en
volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking en zware
gedragsproblematieken verblijven hier. Dit is een woonvorm waar de nadruk
ligt op beleving en verzorging op maat van elke cliënt.
Campus De Troon: Sassenhout 43, 2290 Vorselaar
De Troon biedt een thuis aan volwassen cliënten met een verstandelijke
beperking die verblijven in een woongroep. Enkelen wonen in studio's waar ze
gebruik kunnen maken van ondersteuning (permanente werking). Ook hier is er
een dagbestedingscentrum waar volwassen cliënten activiteiten kunnen
uitoefenen. De troon is gelegen in Vorselaar.

UITSTAP BUITENHUIS

ZORGMODULE: DAGONDERSTEUNING
Dagbesteding
Dagbesteding omvat alle geplande activiteiten die gedurende de dag gebeuren.
Deze activiteiten zijn doelgericht en dragen bij tot de persoonlijke ontwikkeling
en het welzijn van de cliënt. Dagbesteding is niet alleen arbeid, maar ook
beleving, beweging, vorming, artistieke/creatieve activiteiten en ontspanning.
We werken op vraag en op maat van de cliënt!
Dagbestedingscentrum Campus Kristus Koning en Campus De Troon
Een afwisselende, gevarieerde en veelzijdige groep. Hier is er een aanbod van
diverse activiteiten, training, vorming en meerdere locaties mogelijk. Je hebt
hier een wisselwerking tussen de cliënt, het aanbod en de begeleiding.
Locaties: Sint-Job-in-'t-Goor (Brecht) en Vorselaar
Geen vaste groep
Begeleiding is permanent aanwezig
Geopend op weekdagen
Samengesteld pakket van dagbestedingsactiviteiten
Arbeidsvervangende activiteiten (begeleid werken dagbesteding):
atelierwerking, individuele taken, semi industrieel werk (bv. brieven plooien)
Ontspannende activiteiten: uitstapjes, samenwerken,...
"Hallo,
ik ben Femke.
Ik help de
beleidsmedewerker
communicatie op
maandagnamiddag op
campus Kristus Koning.
Ik doe allerlei taakjes
zoals computerwerk en
ook fotografie. Ik vind het
leuk om te doen."

CLIËNT DAGBESTEDING:
ARBEIDSVERVANGENDE
ACTIVITEITEN

GETUIGENIS DAGBESTEDING DE TROON
De begeleiding legt uit:
"We vinden het heel belangrijk dat cliënten
zichzelf kunnen zijn en ze zich goed voelen bij
wat ze doen. Daarom zorgen we ook voor
zinvolle taken zoals het verzamelen van
zwerfvuil met onze zwerfvuilactie of drukwerk
verdelen voor het Rode Kruis zodat we ons
steentje bijdragen op maatschappelijk vlak.
Hierbij houden we uiteraard rekening met het
individuele niveau van onze cliënt. Aangepast
werk op maat van de cliënt voorzien we als
een groepsactiviteit niet kan of te veel prikkels
geeft voor deze cliënt. Kortom: eigenwaarde
en zelfvertrouwen staan bij ons centraal! "
PEGGY (CLIËNT DE TROON)

CAMPUS DE TROON

DAGBESTEDINGSCENTRUM:
VOORMALIGE KAPEL

Aangepaste activiteiten
"We zijn er voor zowel ouderen als
jongeren en passen ons programma
individueel aan zodat we aangepaste
activiteiten kunnen aanbieden. We
zoeken naar een combinatie tussen
uitdagend/actief
en
rustgevend/
passief. Zo houden we wekelijks
kookateliers,
organiseren
we
sportactiviteiten (zwemmen, boccia en
zitdans (ouderen)), boerderijwerk, creaateliers,...Onze campus De Troon is
omringd door groen. Dat geeft ons veel
extra mogelijkheden! Bovendien is ons
dagbestedingscentrum gelegen in de
voormalige kapel op het domein. We
omarmen de authentieke sfeer met een
moderne invulling."

ZORGMODULE: DAGONDERSTEUNING
Dagcentrum 't Punt
Een moderne, aangepaste nieuwbouw in het centrum van Brecht. Hier plannen
we dagactiviteiten in een warme, huiselijke sfeer die bijdragen tot de
persoonlijke ontwikkeling en welzijn van de cliënt. De cliënten en begeleiding
maken deel uit van een vaste groep met een vaste structuur waardoor het
huiselijke gevoel aanwezig is.
Locatie: Schooldries 11gv, 2960 Brecht
Activiteiten in een woongroep
Begeleiding is permanent aanwezig
Moderne, aangepaste, rolstoelvriendelijke nieuwbouw
Gevarieerd aanbod: koken, crea, sport, zwemmen,...
Busvervoer regio: Brecht, Schoten, Wijnegem, Brasschaat, Merksem, Zoersel

SPORTWEDSTRIJD: NEKAREA

CLIËNTEN DAGCENTRUM
MAAKTEN EEN ZELFPORTRET

CONTACT
oc.clara.fey@fracarita.org
Bethaniënlei 5, 2960 Brecht
03 217 03 00
www.clarafey.be
OC Clara Fey

