
Rechtstreeks Toegankelijke 

Hulpverlening Meetjesland
Voor personen met een 

(vermoeden van) handicap



Kerngedachte RTH

Handicapspecifieke ondersteuning 
waar nodig, inschakelen van 

regulier en natuurlijk netwerk waar 
het kan!

Laagdrempelige instap/geen 
zorgregie/
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Situering RTH

Streven naar een ruim aanbod van rechtstreeks 
toegankelijke handicapspecifieke
eerstelijnshulpverlening, door : 

• VAPH-diensten

• Eerstelijnsdiensten uit andere sectoren 
(thuiszorgdiensten, CAW’s, sociale huizen,diensten 
maatschappelijk werk mutualiteiten…)
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Situering RTH Meetjesland
• BVR biedt mogelijkheid tot samenwerking 
De Tandem vzw heeft erkenning van extra middelen voor 
meerderjarigen en functioneert als “penhouder” = verantwoordt de 
subsidies en verdeelt subsidies naar samenwerkende voorzieningen 
aangestuurd door de stuurgroep RTH Meetjesland 

• Sommige partners hebben ook een eigen erkenning RTH voor 
minder- en meerderjarigen 

Samenwerkingsovereenkomst tussen vele partners in werkzaam in het 
Meetjesland
• VAPH-diensten
• Andere sectoren
• Gebruikersverenigingen 
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Visie RTH Meetjesland

• Intersectorale benadering

• Bijzondere aandacht voor inclusie

• Preventief werken 
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Doelgroep

• Persoon met een (vermoeden van) handicap : een 
verstandelijke beperking  (licht, matig, ernstig, diep), 
motorische beperking, GES, NAH, autisme, 
sensoriële beperking, al dan niet in combinatie met 
een gedrags- en/of emotionele stoornis, 
psychiatrische, verslavings-, justitiële problematiek, 
…

• Persoon mag GEEN andere VAPH – ondersteuning 
genieten
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Doelgroep

• Leeftijdsvoorwaarde

- bij de start jonger dan 65 jaar

- indien ouder dan 65 jaar, ingeschreven in het VAPH 

• Verblijfsvoorwaarde

Werkelijk in België verblijven: 

- 5 jaar ononderbroken of 

- een niet aaneengesloten verblijf van 10 jaar
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Aanbod

4 pijlers : 

• Ambulante en mobiele begeleiding 

• Ambulante en mobiele outreach

• Dagondersteuning

• Nachtopvang / verblijf
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Ambulante/mobiele begeleiding
• Algemene psychosociale ondersteuning

• Ambulant = persoon verplaatst zich naar de begeleider
Mobiel = de begeleider verplaatst zich naar de persoon

• Per contact minimaal 1u en max. 2 u

• Maximaal 12 contacten/jaar 
Eerste 2 jaar : 48 contacten
Jaar loopt vanaf dat de ondersteuning start

• Kost: max. €5,05 per contact
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Ambulante/Mobiele outreach

• Kennisoverdracht van handicapspecifieke know-how

• Aan minimaal 3 ondersteuners van pmb

• Per contact minimaal 1u en max 2 u

• Ambulant = groep verplaatst zich naar de begeleider

Mobiel = de begeleider verplaatst zich naar de groep of 
thuissituatie van pmb

• Voorbeeld:  Overleg met ondersteuners id thuiszorg om 
de communicatie te verbeteren met hun cliënt die een 
ernstig verstandelijke beperking heeft

• Geen kost
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Dagondersteuning

• Ondersteuning overdag voor een aangepaste  opvang of dagbesteding 

• Maximaal 24 dagen of 48 halve dagen per jaar

• Voorbeeld:  Guido, jongeman met licht mentale beperking woont  
samen met zijn ouders in Waarschoot. Zij ondersteunen hem in zijn 
dagelijks leven. Tijdens  de jaarlijkse vakantie van zijn ouders  gaat hij 
10 volle weekdagen naar het dagcentrum en wordt hij in het weekend 
en ‘s avonds door zijn zus opgevangen. 

• Kost: maximaal €9,50/dag 
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Nachtopvang/verblijf

• Verblijf met overnachting, met inbegrip van de opvang en 
ondersteuning gedurende de ochtend en avonduren

• Maximaal 12 nachten/jaar

• Voorbeeld: Guido gaat tijdens de jaarlijkse vakantie van zijn 
ouders 10 volle dagen naar het dagcentrum en/of overnacht 
10 dagen in de RTH nachtopvang.

• Kost: maximaal €23,90/verblijf
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Mogelijke Combinaties

• Alle RTH modules kunnen gecombineerd worden en kunnen 
naast elkaar tot het maximum ingezet worden
Voorbeeld: Guido gaat 10 dagen per jaar naar de dagopvang, 
verblijft 10 nachten in de nachtopvang en krijgt 12 mobiele 
begeleidingen aan huis.

• Combinatie van verschillende zorgaanbieders is mogelijk
Voorbeeld: Guido gaat naar dagopvang in organisatie x, 
overnacht in dezelfde week in organisatie y en krijgt 
gedurende het jaar mobiele begeleiding van organisatie z. 

• Combinatie met voortraject DOP, IMB en noodsituatie kan 

13



Onmogelijke Combinaties

• Gelijktijdige combinatie RTH en Niet-RTH (Thuisbegeleiding, 
Begeleid Wonen, Dienst Inclusieve Ondersteuning, 
Kortverblijf, Tehuis niet-werkenden,…) 

Voorbeeld: Sofie doet beroep op dagcentrum via NRTH en 
vraagt mobiele begeleiding (RTH).

• RTH kan niet ingekocht worden vanuit PAB- of PGB-budget

• RTH die volgt op Niet-RTH is wel mogelijk en omgekeerd
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Aanbod RTH Meetjesland 
Voor-

ziening

Contactgegevens Mobiele/

Ambulante

begeleiding

Dag-

opvang

Verblijf Out-

reach

Accent www.ki-spermalie.be

050/ 34 03 41
x x

De 

Kangoeroe

www.dekangoeroe.be

09/232 53 53
x x

De Tandem www.de-tandem.be

09/228 99 29
x x

Sint-

Lievenspoort

www.thuisbegeleiding-slp.be

09/268 26 66
x x

Tanderuis www.thuisbegeleidingautisme.

be

09/228 18 33

x x

Kompas www.vzwkompas.be

09/216 26 60
x x x x

Wunian www.wunian.org

09/236 28 78
x x

A.Verburght www.vzwverburght.be

09/371 66 11
x x x

De Triangel www.dvcdetriangel.be

09/372 86 11
x x x x

De 

Vierklaver

www.de-vierklaver.be

09/321 91 21
x x x x

Hove te 

Donc

www.hovetedonc.be

050/72 02 59
x x

Humival www.vzw-humival.be

09/377 22 01
x x x x

Ten Dries www.tendries.be

09/371 60 66
x ? x ?

De Waai www.dewaai.be

09/377 46 15
x x x

Oranje www.oranje.be

050/ 341 341
x x x x
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Waar aanmelden?
• Penhouder De Tandem
▫ Contactgegevens:

email: administratieRTH@de-tandem.be, 
Saskia.DeKoker@de-tandem.be adhv het 
aanmeldingsformulier
tel: 09/228 99 29 (Saskia De Koker) 

Maandag, woensdag of donderdag van 9u tot 12u 

• Bij één van de zorgaanbieders uit het 
samenwerkingsverband
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Algemene contactgegevens

RTH Meetjesland
• Medewerker RTH:
Saskia De Koker

Tel: 09/228 99 29
Email: administratieRTH@de-tandem.be , 
Saskia.DeKoker@de-tandem.be

• Directie
Katrien Windey
Tel: 09/228 99 29
Email: directie@de-tandem.be
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Vragen? 
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