
TOEKOMSTBEURS 
voor jongeren met een beperking 

 

 

 

 

 

Voorstelling van De Leerexpert 
De Leerexpert biedt alle types van buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs aan 

verspreid over 13 scholen. Meer dan 800 experten zorgen voor een aanpak op maat van elk 

kind. Als je kiest voor een school van De Leerexpert, zit je kind zeker goed. 

 

Voorstelling van de organisaties 

Vanuit Opleidingsvorm 2 hebben we gemerkt dat het een zoektocht is om na te gaan waar 

leerlingen met een beperking recht op hebben en bij welke organisatie zij hiervoor terecht 

kunnen. Daarnaast zijn er ook veranderingen binnen de sociale economie n.a.v. het 

maatwerkdecreet. Vanuit deze noden organiseren we een toekomstbeurs, waarbij zowel 

ouders, jongeren als professionals terecht kunnen met al hun vragen. Elke organisatie stelt zich 

graag voor en legt uit waarbij zij kunnen helpen.  
  



  

 

 

 

O.C. KATR!NAHOF biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking + 
het gezin. Dit gebeurt op alle levensdomeinen (wonen, werken, dagbesteding, schoolaanvullende 
activiteiten, ...). In 2005 werd een dienst begeleid werken opgericht, INKLUS.  

INKLUS: Dienst voor Begeleid Werken 
 
INKLÙS is de dienst begeleid werken en inclusieve dagbesteding van het orthopedagogisch centrum 
KATR!NAHOF. Begeleid werken is taken doen op de gewone arbeidsmarkt, ondersteund door een 
jobcoach. Het is vrijwilligerswerk, je wordt dus niet betaald. 
 
Een jobcoach ondersteunt jou bij elke stap: 

 uitzoeken wat je graag doet 
 job voor je zoeken 
 opleiding geven 
 bereikbaar zijn voor jou 
 regelmatig langskomen op je werk 
 elk jaar evalueren 

Waarmee kunnen wij helpen? 

 Begeleid Werken 
 Wonen 
 Dagbesteding 
 Begeleiding 

  



  

 

 

 

 

Federale Overheid – Sociale Zekerheid 
 
De Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid:  
 
- kent tegemoetkomingen toe:  

 de inkomensvervangende tegemoetkoming,  
 de integratietegemoetkoming,  

- evalueert de handicap:  

 van volwassen personen met een handicap,  
 van kinderen met een handicap,  

- levert ook aan de personen die er recht op hebben:  

 de parkeerkaart voor personen met een handicap,  
 de nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer voor blinden en slechtzienden.  

Waarmee kunnen wij helpen? 
 

 Informatie over overgang van bijkomende (verhoogde) kinderbijslag naar tegemoetkomingen 
 Inkomensvervangende tegemoetkoming 
 Integratietegemoetkoming 
 Wegwijs maken rond voordelen bij andere instanties 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

DOPPA (Dienst Ondersteuningsplan Provincie Antwerpen) vzw 

 
DOPPA helpt een persoon met een (vermoeden van een) handicap en personen uit zijn omgeving door 
ondersteuningsnoden te verhelderen en een ondersteuningsplan op te stellen. DOPPA zoekt mee bij 
het vinden van antwoorden op de vraag “welke hulpverlening past het best bij jou en je netwerk, op dit 
moment en in jouw specifieke situatie?”. 

Een medewerker van de dienst luistert naar jouw vragen en die van de personen die je wenst te 
betrekken, denkt mee over mogelijke antwoorden en gaat mee op zoek naar mensen en/of organisaties 
die je kunnen helpen. 

Alle personen met een (vermoeden van een) handicap onder de leeftijd van 65 jaar uit de provincie 
Antwerpen kunnen beroep doen op hun diensten. Indien er reeds een VAPH-erkenning is, is er geen 
leeftijdsgrens. 

DOPPA werkt samen met reguliere – en gespecialiseerde diensten. 

Een traject is gratis en duurt maximaal 12 maanden. 

Waarmee kunnen wij helpen? 

 
 Ondersteuningsplan opstellen door samen na te denken op basis van jouw talenten 

  



  

 

 

De Voorzorg  

De Voorzorg of andere mutualiteit kan je mee de weg wijzen naar allerhande 

ondersteuningsmogelijkheden en organisaties die je kunnen helpen. Dienst Maatschappelijk Werk 

(DMW), ook gekend als de sociale dienst, is er voor vragen bij een plotse ziekte, langdurige 

gezondheidsproblemen en een blijvende handicap. Niet enkel voor mensen die met deze 

problematieken kampen, maar evenzeer voor mantelzorgers. 

 We informeren, adviseren en begeleiden naar een gepaste oplossing voor ieder zijn situatie 
en/of naar de juiste zorg- en hulpverlening 

 Hulp is gratis 
 We bekijken recht op financiële tegemoetkomingen en sociale voordelen: zoals verhoogde 

kinderbijslag, uitkeringen van FOD Sociale Zekerheid en parkeerkaart voor personen met een 
beperking; alsook sociaal tarief van o.a. gas en telefonie 

 Inschakelen van thuiszorg indien nodig 
 Hulp bij woningaanpassingen en hulpmiddelen 
 Bij een blijvende handicap helpen we bij het aanvragen van een dossier bij Vlaams Agentschap 

Voor Personen met een Handicap (VAPH). Dit gebeurd door middel van de opmaak van een 
ondersteuningsplan. 

 Info rond hulp dat VAPH biedt: Persoonlijk assistentiebudget (PAB), materiële bijstand, zorg 
(PVF=persoonsvolgende financiering) 

 Bekijken van tegemoetkomingen binnen de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB): 

o Basisondersteuningsbudget (BOB): tegemoetkoming voor mensen met een erkende 
handicap en vastgestelde ondersteuningsnood (hulp en advies – momenteel kan dit 
nog niet zelf aangevraagd worden) 

o Vlaamse Zorgverzekering (mantelzorgpremie): tegemoetkoming voor langdurige 
zwaar zorgbehoevende (hulp bij aanvragen) 

 Doorverwijzing naar de juiste hulp/dienst/organisatie. 

Waarmee kunnen wij helpen? 

 

 Ondersteuningsplan opstellen 
 Informatie rond hulp van VAPH: Basisondersteuningsbudget (BOB), Persoonlijk 

Assistentiebudget (PAB), Persoonsvolgend budget (PVB) 
 Financiële tegemoetkomingen zoals verhoogde kinderbijslag, uitkeringen van FOD 
 Tegemoetkomingen binnen de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) 
 Hulpmiddelen 

 

 



  

 

 
 
 
 

Absoluut vzw 
 
Door de Persoonsvolgende Financiering kan een persoon met een handicap een Persoonsvolgend 
Budget (PVB) van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) ontvangen. De 
persoon die een dergelijk rugzakje met geld ontvangt, noemt men de budgethouder. Met dit geld 
organiseer en betaal je zelf je ondersteuning. Je kiest dus zelf welke ondersteuning je wenst en waar je 
die ondersteuning inkoopt. Deze vrijheid biedt vele mogelijkheden maar brengt ook vragen mee en een 
grote verantwoordelijkheid. 
 
Absoluut vzw ondersteunt als bijstandsorganisatie de budgethouder. 
Wij geven informatie en advies over het zorgaanbod, de bestedingsregels van het budget en de 
verantwoording van het budget. Absoluut vzw heeft al meer dan 15 jaar deskundigheid opgebouwd 
rond het werken met een persoonlijk budget. Velen kennen absoluut vzw als een actieve vereniging 
met een warm hart voor budgethouders. 
Wij begeleiden jou bij alle aspecten van je Persoonsvolgend Budget. 
Voor starters zijn wij een onmisbare schakel. Van zodra je mag opstarten met je Persoonsvolgend 
Budget neem je best zo snel mogelijk contact op met absoluut vzw. Wij gidsen jou vlot doorheen de 
opstart. Wij maken snel een afspraak aan huis of bij ons op kantoor. Wij geven een ruime service. Wij 
volgen jouw dossier persoonlijk op en voor alle kleine praktische vragen kan je terecht bij onze infolijn. 
Eenmaal gestart denken we verder mee na over de invulling van je budget en gaan we samen op zoek 
naar gepaste ondersteuning. Wij helpen met allerlei praktische zaken zoals het opmaken van 
contracten, het zoeken naar diensten en voorzieningen, het aanwerven van assistenten… Wij nemen 
op vraag de administratie van je budget van jou over. 
Budgethouders kunnen rekenen op een degelijke ondersteuning. Wij gaan in overleg als partners en 
respecteren hierbij de kennis en inzichten van elke budgethouder. Wij geven ondersteuning op maat 
wat ook betekent dat we de kosten beperkt houden: wat je zelf kan, doe je meestal ook goed! 
Daarom vinden wij goede informatie en een deskundig advies zeer belangrijk. 
 

Waarmee kunnen wij helpen? 
 

 Ondersteuning, informatie en advies over het zorgaanbod bij een Persoonvolgend Budget 
(PVB) 

 samen op zoek gaan naar de gepaste ondersteuning 
 
  



  

 

 

Jouw ideale kinderbijslagfonds 

INFINO 

Wij zijn een kinderbijslagfonds. Bij Infino staan we je met raad en daad bij, van zodra je weet dat er 
een kindje op komst is tot het zovele jaren later zijn eigen vleugels uitslaat. Wij bieden: 

 Actieve opvolging van je dossier: een persoonlijke klantenbeheerder die jouw dossier van A tot 
Z kent. 

 Advies op maat: elk kind is anders. We zoeken samen met jou naar een oplossing op maat van 
jouw behoeften of bieden een luisterend oor in onverwachte omstandigheden. 

 Tijdige en correcte betaling van je kinderbijslag 

Waarmee kunnen wij helpen? 
 

 Vragen over kinderbijslag  

 Vragen over verhoogde kinderbijslag  

 Wat na 18 jaar?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Maatwerkbedrijven 

Maatwerkbedrijven, de voormalige beschutte en sociale werkplaatsen,  zijn bedrijven die mensen 

tewerkstellen die niet in het ‘reguliere’ arbeidscircuit terecht kunnen. Hun doel is sociaal, hun middelen 

zijn economisch. Maatwerkbedrijven moeten, net als reguliere bedrijven, rendabel zijn. Het zijn 

professionele bedrijven die hoogstaande producten afleveren.  

 

Wat is het verschil tussen een maatwerkbedrijf en een regulier bedrijf? 

- Reguliere bedrijven zoeken werknemers voor hun werk. Maatwerkbedrijven zoeken werk voor hun 

werknemers. 

- Reguliere bedrijven streven naar winstmaximalisatie. Maatwerkbedrijven streven naar een maximale 

tewerkstelling van personen met een beperking. 

 

 
 

 

 

WERKHUIZEN MIN VZW 
 

Is een maatwerkbedrijf uit Deurne dat diensten en werk levert voor iedereen.  

Werkhuizen Min vzw verzorgt onderstaande activiteiten: 

 
 Verpakking: machinaal en manueel 
 Mailing: samenstellen, adresseren, frankeren en vervoer 
 Enclavewerk 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 
 

 

 

MIVAS 
Mivas is een maatwerkbedrijf met hoofdzetel te Lier, gespecialiseerd in verpakkingswerk. Om uw 

opdrachten opdrachten volgens de hoogste kwaliteitsnormen te verwerken, geeft een team van 700 

werknemers elke dag het beste van zichzelf. Ons ruim aanbod van activiteiten maakt werken bij Mivas 

elke dag anders. De voortdurende aanpassingen vragen een grote flexibiliteit. Dat is een grote uitdaging 

voor de ploeg van omkaderingsleden. Maar de afwisseling maakt het werk vooral boeiend voor onze 

vele werknemers. Naast flexibiliteit wordt ook kwaliteit hoog in het vaandel gedragen. 

Mivas verzorgt onderstaande activiteiten: 

 
 gesloten en open krimp, flowpack, blister, sleeve, displays en kartonnage 
 manueel werk 
 schilderwerk 
 groenzorg 
 op locatie werken 

 
 

 

ACG 
 

ACG is een maatwerkbedrijf, gevestigd te Deurne, met een sterk sociaal, ethisch en ecologisch 

engagement. ACG streeft ernaar mensen met een beperking alle kansen op tewerkstelling te geven en 

te laten doorgroeien. ACG wil steeds de juiste persoon op de juiste plaats en heeft oog voor ergonomie. 

Openheid, respect en empathie zijn waarden die ACG hoog in het vaandel draagt. Bij ACG wordt continu 

gestreefd naar energie-efficiënte en ecologisch vriendelijke oplossingen. 

 

ACG verzorgt onderstaande activiteiten: 
  

 Packaging: sleeven, blisteren, manuele verpakking, skinnen, krimpen, displays, boekbinderij 
 Groenzorg: tuinonderhoud en tuinaanleg, bedrijfsterrein en bedrijfsgroen, groendienst voor 

openbare ruimtes, grasvelden aanleggen en onderhouden 
 


