
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 specifi eke 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 specifi eke 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
handicapspecifi eke 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
blijvende informatie : Zonnebloem vzw, Steenstraat 14, 8501 Heule, bij-zon-der@zonnebloemvzw.be
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G L O B A L E  I N D I V I D U E L E  O N D E R S T E U N I N G  ( G I O )

De mobiele dienst bij-ZON-der van Zonnebloem vzw wil gezinnen in de zorg om 
het jonge kind met een extra zorgbehoefte versterken (0-7 jaar). Dankzij Globale 
Individuele Ondersteuning (GIO) kan een medewerker van bij-ZON-der de inclusieve 
contexten van het kind versterken en praktisch ondersteunen met specifieke kennis, 
inzicht en vaardigheid.

De mobiele dienst bij-ZON-der van Zonne-
bloem vzw biedt GIO aan, voor elk jong kind 
met een (vermoeden van een) beperking of 
met een extra zorgbehoefte. De ondersteu-
ning is er voor kinderen tot 7 jaar die een 
aanbod krijgen bij de kinderopvang, bij een 
onthaalouder, in de buitenschoolse opvang 
of in het gewone basisonderwijs.

Praktisch: per kalenderjaar zijn maximaal 
dertig begeleidingsuren gratis ingezet wor-
den in de inclusieve context van het kind, 
na overleg met het gezin en de context. Het 
gaat om een kort en intensief begeleidings-
traject samen met iedereen die betrokken is 
bij de begeleiding van het kind.  

We bieden pedagogische, therapeutische 
en medische ondersteuning, op maat van 
het kind en zijn inclusieve omgeving.

Er is een specifieke expertise vanuit Zonne-
bloem vzw inzetbaar. Enkele concrete voor-
beelden: 

• Is het mogelijk om de (speel)omgeving 
 anders te structureren voor mijn kind in 
 de kinderopvang? 
• Mijn kind kent enkele SMOG gebaren. 
 De nieuwe kindbegeleiders zijn zoekende 
 in het consequent en correct gebruik 
 ervan. Is het mogelijk om hen hierin te 
 ondersteunen?
• Kunnen de onthaalouder en mijn kind 
 begeleid worden in het samenspelen? 
• Als gezin wensen we de stap te zetten 
 naar kinderopvang. Kunnen jullie de wen-
 momenten mee ondersteunen zodat van 
 bij de start de afstemming goed kan 
 gebeuren? 
• Als kleuterjuf wil ik met dit kind met een 
 grotere zorgbehoefte verder werken. 

 Kunnen we de overgangen in de klas nog 
 duidelijker maken?
• In de crèche verloopt de eetsituatie nog 
 onvoldoende afgestemd op de noden  
 van mijn kind. De kindbegeleiders vragen 
 of jullie mobiele dienst, bij-ZON-der, even 
 samen de maaltijd kan ondersteunen. 
 Zo wordt er in wisselwerking geleerd.
• Het probleemgedrag bij mijn kind in de 
 nieuwe leefgroep moet een aanleiding 
 hebben. Helpen jullie dit mee aanpakken? 

De mobiele dienst, bij-ZON-der, biedt te-
vens ook vorming aan kindbegeleiders in 
een kinderdagverblijf, onthaalouders, mede-
werkers en pleegouders in een pleeggezin-
nendienst, leerkrachten, medewerkers uit de 
eerstelijnszorg, ... Stel gerust uw vraag naar 
vorming  

Samen zorg dragen voor kinderen met een 
beperking kan heel inclusief. Neem con-
tact voor vrijblijvende informatie (mobiele 
dienst bij-ZON-der van Zonnebloem vzw, 
Steenstraat 14, 8501 Heule, 056 35 73 18, 
bij-zon-der@zonnebloemvzw.be)


