
WARME ZORG
BASALE ZORG
SAMEN OP WEG
GROEIEN
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W I E  Z I J N  W I J  ? 

VAN
HARTE

V O O R  W I E  Z I J N  W E  E R  ? 

We bieden zorg aan kinderen en jongeren met een 

beperking. Er is dagbesteding voor kinderen met 

een matig tot diep verstandelijke beperking of  een 

ernstige meervoudige beperking. 

De andere modules bereiken alle kinderen en 

jongeren met een beperking (bv. autisme, 

verstandelijke beperking, motorische beperking, 

meervoudige beperking … ). 

Ook jongvolwassenen met een meervoudige

beperking zijn heel erg welkom.

Zonnebloem vzw is een multifunctioneel centrum (MFC) voor kinderen
en jongeren van 0 tot 25 jaar met een beperking in Heule-Kortrijk. 

Zonnebloem vzw biedt verschillende modules aan:

• Schoolvervangende dagopvang (= dagbesteding)

• Schoolaanvullende dagopvang (in combinatie met een school)

• Weekend- en vakantieopvang

• Verblijf en crisisverblijf

• Zorginkoop via het persoonlijk assistentiebudget

 is altijd mogelijk

• Begeleiding (thuis of in Zonnebloem vzw zelf)

• Behandeling en training

U kan rechtstreeks van de hulpverlening gebruikmaken (RTH)

of via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

(VAPH) en de Integrale Toegangspoort.

Bel of mail gerust de sociale dienst (mpi@zonnebloem.telenet.be of 056/35 73 18)

voor vragen of een gesprek over het aanbod in Zonnebloem vzw.



WELKOM!



W E R K I N G 

D A G B E S T E D I N G 
B E G E L E I D I N G
B E H A N D E L I N G  -  T R A I N I N G 

In Zonnebloem vzw bieden we handicapspecifieke 

zorg in de vorm van dagbesteding, dagopvang, ver-

blijf, begeleiding, behandeling en training van het 

kind, de jongere en het gezin.

Elk kind en elke jongere krijgt specifieke zorg vanuit 

de basisprincipes van de basale stimulatie en de 

Bobath-methodiek. Zonnebloem vzw is een open 

huis, waar het kind of de jongere echt centraal staat. 

Hij of zij krijgt alle kansen om zich te ontplooien 

in een ontwikkelingsgerichte of basale omgeving 

die de nodige basisveiligheid biedt en de gepaste 

afstemming zoekt.

Het gezin, en in het bijzonder de ouders, is essen-

tieel in de ondersteuning. Samen met de ouders 

bouwen we een perspectief uit en versterken we de 

dynamiek van het gezin.  We stellen ons respectvol 

op tegenover het gezin en werken er professioneel 

mee samen. 

In de dagbesteding werkt een multidisciplinair team 

nauw samen: van opvoeders, kinesitherapeuten en 

logopedisten tot ergotherapeuten en verpleegkun-

digen. De combinatie van pedagogische, medische 

en therapeutische medewerkers zorgt ervoor dat het 

kind of de jongere zich optimaal kan ontwikkelen. 

Bij dagbesteding is er aangepast en begeleid bus-

vervoer beschikbaar. 

De dienstverlening start elke weekdag om 7.30 uur 

en eindigt om 18 uur. 

Zonnebloem vzw benadrukt de gezinsondersteuning 

bij de opvoeding van het kind of de jongere met een 

beperking. We leren het kind of de jongere en het 

gezin stapsgewijs hoe ze de verworven vaardighe-

den thuis kunnen integreren. We luisteren met veel 

aandacht naar de ouders en informeren en onder-

steunen ze deskundig.



F L E X I B E L  V E R B L I J F  E N  O P V A N G 

Zonnebloem vzw biedt ook opvang (overdag) en ver-

blijf (nacht) aan. U kan op een heel flexibele manier 

van dat aanbod gebruikmaken: 

• Overdag, ’s nachts, weekdag, weekenddag,  

 feestdag of tijdens de (school)vakanties.

• Sporadisch of op regelmatige basis (bv. op 

 een schoolvrije dag, een weekendverblijf bij 

 een uitstap van de ouders, in combinatie met 

 een school enkele nachten in de week, of vaste 

 momenten in de schoolvakantie, een weekend, 

 maand). 

Deskundige opvoeders zorgen dat elk kind of elke 

jongere zichzelf kan ontplooien in een huiselijke leef-

groep. De samenstelling van de leefgroepen gebeurt 

in functie van de mogelijkheden en de beperkin-

gen van het kind/de jongere én de grootte van de 

verblijfsaanvragen. In vakantieperiodes breiden we 

ons aanbod steeds uit. Er is een groepswerking met 

een gevarieerd activiteitenaanbod en persoonlijke 

accenten.   



A M B U L A N T E  e n  M O B I E L E  B E G E L E I D I N G

Zonnebloem vzw wil gezinnen in de zorg voor een kind met een beperking 
ondersteunen. Vanuit specifieke vragen en verwachtingen van de gezins- 
leden, starten wij een begeleiding in Zonnebloem vzw of aan huis op. Ook 
het ruimere netwerk van school, grootouders en persoonlijke assistenten 
kunnen wij begeleiden.

We bieden pedagogische, therapeutische 
en medische kennis, vaardigheden en 
inzichten aan, op maat van het kind :
• Hoe kan ik als ouder de ontwikkeling 
 stimuleren bij mijn kind met extra zorg- 
 noden?
• Wat is gepast speelgoed voor mijn 
 kind? En hoe speelt de broer best met 
 mijn dochter? Wat betekent snoezelen 
 in de thuisomgeving? 

• Hoe gebruik ik SMOG thuis? Hoe ge- 
 bruik ik het nieuw communicatie- 
 middel thuis op een correcte wijze 
 zodat mijn kind zich nog vlotter kan  
 verduidelijken? 
• Hoe til ik ergonomisch mijn kind? 
 Welke hulpmiddelen kan ik thuis 
 hanteren? 
• Welk advies is er om de eetsituatie 
 thuis veilig en goed te laten verlopen? 
 Wil je dit toelichten aan de nieuwe 
 persoonlijke assistent voor mijn zoon? 
 Aan de grootouders?
• Geef je me meer houvast in de verzor-
 ging met mijn kind nu sondevoeding is 
 opgestart ?
• Hoe verzorg ik mijn kind met een ernstig 
 meervoudige beperking liggend en op 
 een veilige manier?
• Kan iemand mij als ouder administratief 
 bijstaan in het gericht zoeken van terug- 
 betalingen voor specifieke zorg? 
• Mijn kind wordt ontslagen uit het zieken- 
 huis na een intensieve opname. Onder- 
 steunen jullie mee aan huis? 

• Mijn kind stelt soms probleemgedrag.  
 Dit moet een aanleiding hebben. Helpen 
 jullie dit mee aanpakken?
• Ik heb af en toe nood aan psychosociale 
 ondersteuning  om mijn zorgen te delen 
 met professionelen. Zo haal ik weer de 
 kracht om verder te kunnen.

Zonnebloem vzw wil daarbij ook de 
handicapspecifieke vragen van kinder-
verzorgers in een kinderdagverblijf, van 
onthaalouders, van medewerkers en pleeg- 
ouders in een pleeggezinnendienst, van 
leerkrachten in een school, van medewer-
kers uit eerstelijnszorg, enz. beantwoorden 
via praktische informatie en outreach. 

Samen zorg dragen voor kinderen met een beperking kan heel inclusief. Neem contact voor 
vrijblijvende informatie: Zonnebloem vzw, Steenstraat 14, 8501 Heule, bij-zon-der@zonnebloemvzw.be

bij-ZON-der



P R A K T I S C H E  I N F O R M A T I E

•  Open: 24/24, elke dag van het jaar 

 (ook in het weekend en op feestdagen)

•  Vlot bereikbaar langs de R8 

 (ring rond Kortrijk)

•  Aangepast busvervoer mogelijk bij

 dagbesteding: 25 km rondom Heule

•  We rekenen wettelijke (laagdrempelige)  

 bedragen aan, zoals bepaald door het  

 Vlaams Agentschap voor Personen 

 met een Handicap. U krijgt een fiscaal  

 attest van de opvangkosten. Verschil-  

 lende mutualiteiten bieden bijkomende 

 financiële tegemoetkoming.

Zonnebloem VZW
Steenstraat 14 - 8501 Heule
056 / 35 73 18 
mpi@zonnebloem.telenet.be

 MFC Zonnebloem 
 www.zonnebloemvzw.be


