RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP
VOOR KINDEREN VAN 0 TOT 6 JAAR
MET EEN BEPERKING OF EEN VERMOEDEN VAN
OUTREACH

AANMELDEN
UITSLUITEND VIA MAIL
aan rth@merlijnvzw.be
• Een korte omschrijving van de
ondersteuningsvraag
• Vermelding van contactpersonen
• Contactgegevens (adres, telefoon,
mail)

DOOR WIE
• De verantwoordelijke van de dienst
• Het CLB
• Het zorgteam van de kleuterschool

KOSTPRIJS
• gratis
• Voorwaarden: er
moeten minimaal
3 deelnemers
aanwezig zijn
op het overleg
en is enkel
toegankelijk voor
professionelen

ONDERSTEUNINGSAANBOD
Binnen outreach ligt het accent op informeren en coachen van teams rond ondersteuning
van jonge kinderen met (een vermoeden van) een beperking. Klasobservaties, praktische
ondersteuning op de werkvloer zijn niet mogelijk.

CASUSBESPREKING

THEMATISCH OVERLEG

• Hoe kunnen we een antwoord bieden op
de specifieke ondersteuningsnoden van
dit kind?
• Hoe kunnen we de omgeving, onze
aanpak en communicatie aanpassen om
het kind meer groeikansen te bieden?
• Samen gaan we op zoek naar concrete
en praktische handvaten om deze
uitdagingen aan te gaan.

Tijdens dit overleg gaan we dieper in op één
bepaald thema. De inhoud van de sessies
wordt bepaald in onderling overleg.
Enkele voorbeelden:
• Werken met visualisaties
• Spreken met ondersteuning van gebaren
(SMOG)
• Ondersteuning van spel
• Omgaan met moeilijk gedrag
• Eetproblemen

VOOR WIE?

DOELGROEP

MEER INFO

Wil je je begeleiding beter afstemmen
op de noden van het kind met een extra
zorgbehoefte?
Dan kan je beroep doen op de outreach
van Merlijn.

Kinderen van 0 tot 6 jaar met (een
vermoeden van) een beperking. Een
diagnose is niet noodzakelijk om
ondersteuning te vragen.

RTH COORDINATOR

Door het overbrengen van
handicapspecifieke kennis willen
we jullie expertise verhogen en een
belangrijke bijdrage leveren aan
inclusieve trajecten.
Eerstelijnsdiensten die werken met
baby’s, peuters en kleuters zoals Kind
en Gezin, CKG’s, opvoedingswinkels,
diensten voor kinderopvang,
kinderkribbes, kleuterscholen, … kunnen
beroep doen op ons voor (beperkte)
ondersteuning.
Ook voorzieningen van Bijzondere
Jeugdzorg, andere VAPH voorzieningen,
scholen voor buitengewoon onderwijs
en ondersteuningsnetwerken kunnen
ook een vraag naar outreach van Merlijn
stellen.
We werken in de provincie Antwerpen:
Antwerpen stad, Zuid- en Noordrand.

Onze expertise ligt vooral in het
begeleiden van jonge kinderen met
• Een complex meervoudige
problematiek
• Een ontwikkelingsvertraging of –
achterstand
• Een autismespectrumstoornis en een
normale begaafdheid
• Een autismespectrumstoornis en
bijkomende problematieken zoals:
• Verstandelijke beperking
• Moeilijk op gang komende taal
• Regulatiestoornis
• Angsten
• Planningsproblemen
• Eetproblemen
• …

HET RTH TEAM
• Is deskundig en beschikt over
geïntegreerde kennis
• Bestaat uit medewerkers uit
verschillende disciplines

Annelieze Dielkens
rth@merlijnvzw.be
aanmelding enkel via mail

SOCIALE DIENST
Inge Huybrechts
maatschappelijk assistent
inge.huybrechts@merlijnvzw.be
03/218 10 93

CONTACTGEGEVENS
Merlijn vzw
Schotensesteenweg 258
2100 Deurne
03/218 9960
info@merlijnvzw.be
www.merlijnvzw.be

MEER INFO OVER RTH
www.vaph.be/ondersteuning-op-maat/
rth/info

