WERKEN MET MENSEN MET EEN
BEPERKING?

wij kunnen je bijstaan
Hoe kunnen we omgaan met mensen met een beperking?
 Als thuiszorgmedewerker of als huishoudhulp kom ik ook bij mensen met een
beperking. Hoe kan ik hen zo goed mogelijk helpen?
 Hoe maak ik mijn werking toegankelijk voor een rolwagengebruiker?
 Mijn vereniging wil ook openstaan voor mensen met een beperking. Hoe
pakken we dat aan? Waarop moeten we letten?
 Ik krijg regelmatig mensen met autisme in mijn praktijk. Zijn er
aandachtspunten?
 Zijn er tips in de omgang met mensen met een verstandelijke beperking?
 Misschien komt er een persoon met een beperking vrijwilligerswerk doen in
onze organisatie. Wat kan ik verwachten? Zijn er aandachtspunten?
 Hoe maken we ons ziekenhuis of ons sociaal huis toegankelijk voor mensen
met een beperking? Hoe houden we de drempel zo laag mogelijk? Waarop
kunnen we letten?

Zoek je een antwoord op deze en andere vragen?
ONDERSTEUNINGSNET Lokeren
kan je hier bij helpen.
Wij zijn een samenwerkingsverband
van voorzieningen in Lokeren die
ondersteuning bieden aan
meerderjarige mensen met een
beperking in de regio: Alderande, De
Sperwer, Emiliani en De Hagewinde.
Onze medewerkers hebben ruime
ervaring in de ondersteuning van
mensen met een beperking, in al hun diversiteit. Die ervaring stellen we graag ter
beschikking van andere mensen, andere welzijnsvoorzieningen, verenigingen,
bedrijven, organisaties...
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Hoe kunnen we jou, jouw organisatie of jouw bedrijf helpen?
We beluisteren jouw vraag en zoeken samen naar een geschikte manier om dit
aan te pakken.
Soms is dit eerste gesprek al voldoende en krijg je daarin al voldoende
antwoorden of tips.
Maar soms is er meer nodig. Dat kunnen we samen uitzoeken.
Dat kan van alles zijn:
 een vormingssessie met leden van uw vereniging of personeel van uw
organisatie of bedrijf
 deelname aan een teamoverleg in uw vereniging of organisatie
 een bezoek door uw leden of personeel aan een voorziening voor mensen met
een beperking
Samen zoeken we naar een passend antwoord op jouw vraag of jouw
probleemstelling.
Aarzel dus niet om met ons contact te nemen, geheel vrijblijvend.

Wat moet dat kosten?
 De prijs is overeen te komen.
 Ons basistarief is: minimum 3 deelnemers, 5 € per deelnemer, per uur.
 Voorbeeld: een sessie van 2 uur met 5 deelnemers kost je dan 50 €, plus de
eventuele verplaatsingsonkosten.

Contact?
ONDERSTEUNINGSNET Lokeren | Dominiek Moerman of Lieve Peleman |
Lepelstraat 4, 9160 Lokeren | 09 340 86 35 | aanmelden@ondersteuningsnetlokeren.be
www.ondersteuningsnetlokeren.be | www.facebook.com/ondersteuningsnetlokeren
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