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DELEN VAN EXPERTISE
MET ANDERE PROFESSIONELEN
OVER LEVEN MET EEN SPECIFIEKE NOOD AAN ONDERSTEUNING

Werken met kinderen en volwassenen met een (vermoeden van
een) beperking roept wel eens vragen op. Soms zijn er hindernissen, of is er nood aan achtergrondinformatie.
Vanuit OLO vzw geven wij ondersteuning aan professionelen,
diensten en organisaties die te maken hebben met gezinnen met
kinderen en jongeren met een gedrags- en/of emotionele
problematiek of volwassenen met een beperking. Denk maar aan
crèches, onthaalouders, gezinszorgdiensten, scholen, poetsdiensten, CAW’s, huisartsen, OCMW’s, …
Wij ondersteunen professionelen via outreach.
Deze ondersteuning is RTH.

“

Een poetsdienst botst op moeilijkheden bij het werken met mensen met een
beperking. OLO geeft informatie over verschillende beperkingen zoals mentale beperking, ADHD, ASS, …
Daarnaast geven we handvatten om met
die cliënten om te gaan.

“

In een CKG verblijft een jongetje
met ASS. Het CKG vraagt zich af of ze
dingen in de leefgroep moeten aanpassen
om beter tegemoet te komen aan de noden
van deze jongen. Tijdens enkele sessies
werken ze samen met OLO een aantal hulpmiddelen voor de jongen uit.

Coaches van jongvolwassen gedetineerden zeggen weinig zicht te hebben op
hulpverleningsmogelijkheden binnen het
Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap. Daarnaast merken ze dat veel
van hun bestaande methodieken niet
werken bij cliënten met een beperking.
OLO geeft hen info over de sociale kaart en
denkt mee na over het aanpassen van methodieken aan deze doelgroep.

“

Een dienst voor kinderopvang
maakt zich zorgen om een kindje in de
groep. Er zijn gedragsmoeilijkheden en de
ontwikkeling lijkt vertraagd te verlopen.
Ouders delen die bezorgdheid. De kinderopvangdienst vraagt aan OLO hoe ze de
ouders de weg kunnen wijzen naar de juiste
hulpverlening en hoe de verzorgsters
kunnen omgaan met het gedrag van het
kind.

“

Een school loopt vast op het gedrag
van een leerling van 14 jaar.

“

Hoe gaat het in zijn
werk?
U meldt aan via aanmeldingen@olo.be
of via het centrale aanmeldingsnummer. Uw vraag wordt genoteerd en
binnen de week besproken.
Een medewerker van OLO vzw zal u
contacteren om te bekijken op welke
wijze we aan uw vraag tegemoet
kunnen komen.
Mogelijkheden zijn:
 Aansluiten bij uw teamvergadering
of casusbespreking vanuit handicapspecifieke deskundigheid.
 Medewerkers in team (minstens
3) coachen of superviseren aangaande handicapspecifieke vragen
 Voorstelling handicapspecifieke
werkingen.
 Vormingspakket op maat.

 ...

OLO-AANMELDINGSTEAM
Miksebaan 264
2930 Brasschaat
Tel: 03/633 98 99

Onze outreach kan zowel in één van
onze OLO-locaties, als op uw eigen
locatie plaatsvinden.
We vragen dat er minimaal drie deelnemers vanuit uw organisatie aanwezig zijn.
Praktisch:
 Outreach is steeds anoniem, er
wordt geen dossier opgemaakt op
naam van een mogelijke cliënt,
wel op naam van een organisatie.
 Outreach kan kortdurend zijn 1 tot
3 sessies van een uur.
Voor vorming bedraagt de kostprijs
5,20 euro per uur, per begeleider.
Eventuele onkosten kunnen aangerekend worden.

