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Doel van de organisatie :
De Dorpel is een autonome en pluralistische organisatie en heeft als doel om binnen de regio het
recht op wonen en zelfstandig leven voor personen met een handicap waar te maken. De
ondersteuning is vrijwillig en steunt op de motivatie van de cliënt.
We zien de cliënten als individuen die zelfstandig keuzes kunnen maken, kunnen beslissen en kunnen
handelen. We vertrekken van de individuele behoeften en mogelijkheden van de persoon die
ondersteuning krijgt.
In het werken met personen met een handicap willen we aandacht schenken aan een aantal
belangrijke emancipatorische principes zoals zelfbeschikkingsrecht, keuzevrijheid en
verantwoordelijkheid.

Activiteiten van de organisatie :
BEGELEID WONEN
De begeleiding van De Dorpel gebeurt aan huis en is gratis.
Iedere betrokkene krijgt een persoonlijke begeleider toegewezen waarmee hij de nodige afspraken kan
maken. De begeleidingsintensiteit is afhankelijk van de hulpvraag van de persoon. We bieden ruimte
voor de zelfredzaamheid van de cliënt, rekeninghoudend met zijn waarden, normen en tempo. We
zorgen voor een ondersteunende, individuele en cliëntgerichte aanpak.
Begeleid Wonen richt zich specifiek tot het aanleren van sociale vaardigheden met betrekking tot het
zelfstandig wonen :
• Begeleiding bij het wonen
• Begeleiding bij het omgaan met geld
• Begeleiding bij administratie
• Begeleiding bij gezondheidszorg en persoonlijke hygiëne ;
• Begeleiding en ondersteuning bij de opvoeding en verzorging van kinderen ;
• Begeleiding bij huishoudelijke taken
• Begeleiding bij dagbesteding en invullen van vrije tijd ;
• Werken aan integratiebevordering
• Begeleiding op psychosociaal vlak
BESCHERMD WONEN
Betreffende al deze begeleidingsdomeinen probeert de begeleider van beschermd wonen vooral
vertrouwenspersoon te zijn en een coördinerende rol te spelen in de samenwerking met andere
diensten of voorzieningen in de regio, in het kader van dagbesteding, maaltijdbedeling, poetsdienst,
vervoer, budgetbeheer, medische verzorging, …

We bieden vraaggestuurde zorg. Afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en
de hulpvragen die zich op dat moment aanmelden zal de cliënt begeleidingsmomenten aangeboden
krijgen van meerdere huisbezoeken per week. De duur van het begeleidingsmoment zal bepaald
worden door de inhoud ervan en kan wisselen.
Naast de geplande begeleidingsmomenten, trachten we zoveel mogelijk beroep te doen op het
netwerk rondom de cliënt.
Mogelijkheid aan begeleidingscontact tijdens het weekend is individueel bespreekbaar, indien nodig.
Immers blijft de 24/24 permanentie (enkel voorzien voor cliënten beschermd wonen) van toepassing
in nood !
TRAJECTBEGELEIDING
Onder trajectbegeleiding wordt verstaan:
"Het verkennen en verhelderen van nieuwe vragen, het zicht krijgen op de mate van zelfredzaamheid
en de ondersteuningsnoden van de cliënt, het in kaart brengen van de ondersteuningsmogelijkheden
van het directe netwerk rond de cliënt en het leggen van contacten tussen cliënt(-systeem) en
zorgaanbieder en toetsen aan een mogelijk intersectoraal aanbod.”
Gezien de doelgroep en de doelstelling van het voortraject is een intersectorale
invalshoek zeer belangrijk. Zowel binnen het reguliere als het specifieke aanbod voor personen met
een handicap.
De Dorpel maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Trajectbegeleiding Oost-Vlaanderen.
Geografische afbakening van de organisatie
Het werkveld van De Dorpel omvat de volgende steden en gemeenten : Aalst, Lede, Erpe-Mere, St.Lievens Houtem, Haaltert, Denderleeuw, Herzele, Ninove, Lierde, Geraardsbergen, Galmaarden.
Voor Trajectbegeleiding bedienen wij de Provincie Oost-Vlaanderen.
Doelgroep van de organisatie
De Dorpel Begeleid en Beschermd wonen begeleidt volwassen personen met een handicap in hun
thuismilieu. Het gaat om alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen.
We ondersteunen personen met een verstandelijke handicap, een motorische handicap, een
sensoriële handicap, personen met NAH (niet aangeboren hersenletsel), en / of personen met autisme.
De Dorpel Trajectbegeleiding oriënteert mensen met een vermoeden van handicap naar de zorg,
zowel binnen het reguliere als het specifieke aanbod voor personen met een handicap.

Het UFB schenkt deze instelling meubelen voor de inrichting van onthaalruimte, de
consultatieruimte alsook voor de ontmoetingsruimte voor personen met een handicap.

