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Krachtig samen

Op 1 januari 2018 
bundelden zes Oost-Vlaamse 
organisaties hun expertise 
en ervaring in ambulante en 
mobiele ondersteuning aan 
baby’s, kinderen, jongeren 
en volwassenen met een 
(vermoeden van) beperking 
en hun netwerk.



Onze troeven en waarden

- Deskundigheid 

- Flexibiliteit en vertrouwen

- Maatwerk



Locaties : 

Gent 

( Hoofdzetel)
Aalst Assenede Merelbeke

Ninove Oudenaarde Ronse Sint-Niklaas

Wetteren Geraardsbergen Eeklo Deinze



Aanbod



Minderjarigen 



Voor wie?

• Ambulante of mobiele ondersteuning aan : 

- Gezinnen met een baby, kind of jongere in Oost- Vlaanderen 

- Premature baby’s en kinderen/jongeren van 0-18 jaar met een 
(vermoeden van) beperking 

➢ Ontwikkelingsproblemen

➢ Verstandelijke/motorische beperking 

➢ Bijkomende beperkingen zoals : ASS, DCD, psychische problemen, 
gedrags- en/of emotionele problemen,… 



Wat doen we?

- Broos voor premature baby’s

- Vroegbegeleiding voor kinderen van 0 tot 6 jaar 

- Begeleiding voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar 

- Globale individuele ondersteuning in de kinderopvang of (kleuter)school 
tot 8 jaar (GIO)



Meerderjarigen



Voor wie?

Individuele Psychosociale Ondersteuning (IPB) :

- (jong)Volwassenen met een (vermoeden van) beperking in Oost Vlaanderen
➢ Die alleen wonen
➢ Die nog thuis wonen

- En hun netwerk
- Mobiel (huisbezoek), ambulant op een locatie van Fiola of via beeldbelgesprek

Financiering 

- Persoonsvolgend budget (PVB) – voucher (punten) of cash
- Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) - punten
- Verzekeringsbudget bij verworven beperking nav een ongeval
- Eigen middelen (cash)



Wat doen we?

Doel : Levenskwaliteit behouden of verbeteren 

Mogelijke thema’s of levensdomeinen :

- Dagbesteding / Vrije tijd
- Administratie en financiën
- Zelfstandigheid 
- Samenleven
- Gezondheid
- Emotionele beleving 
- Wonen en huishouden
- Toekomstplannen
- …



Spelotheek 

Wat?

- Ontlenen van aantrekkelijk en 
ontwikkelingsstimulerend materiaal, 

- gericht op de ontwikkelingsfase van het kind

Praktisch

Adres : Groot Begijnhof 73, 9040 Sint-Amandsberg

Openingsuren : Elke woensdag van 13u30 tot 16u30

Mail : sot@fiolavzw.be

Tel : 09/274 10 10

mailto:sot@fiolavzw.be


Fie & Ola

Wat?

- Inclusieve kinderopvang

- Voor wie?

- Kinderen tot 3 jaar

- of langer in bepaalde omstandigheden

Praktisch

Adres : Sint-Elooistraat 10, 9820 Merelbeke



NIEUW: Fie&Ola Geraardsbergen !

- Inclusieve kinderopvang voor kinderen met en zonder beperking

- Dagprijs volgens inkomen (IKT)

- Erkenning voor 18 plaatsen

- Tot de leeftijd van 3 jaar of langer voor kinderen met een PAB 
gesubsidieerd door het VAPH of in de overgang naar het onderwijs

Praktisch

Brugstraat 16, 9500 Geraardsbergen

Contactpersoon: Ellen Verspeeten

0473 84 02 62

Voorziene opstart: 1 september 2022



YIEHA

Wat?

- Inclusieve vrije tijd
- Dagactiviteiten, weekends en kampen

Voor wie?

- Kinderen/jongeren tussen 5 en 18 jaar
- Kinderen/jongeren met of zonder beperking

Praktisch

Mail : info@wijzijnyieha.be
Tel : 0474 48 28 98
Contactpersoon: Anneleen Boon

mailto:info@wijzijnyieha.be


Snoezelruimte

Wat?

- Snoezelen met of zonder begeleiding

- Stimuleren van zintuigen 

- Vergroten van welbevinden

- Verschillende prikkels in een sfeervolle 
omgeving 

Praktisch 

• Beschikbaar tussen de kantooruren na 
reservering

• Adres : Groot Begijnhof 73, 9040 Sint-
Amandsberg

• Mail : snoezelen@fiolavzw.be

• Tel : 09 274 10 10

mailto:snoezelen@fiolavzw.be


Groeps- en dagwerking

Minderjarigen

- Activiteiten voor 
verschillende 
leeftijdsgroepen

- Ouderpraatgroepen, 
Smog-cursussen, 
infosessies,…

- Brussenwerking 



Groeps- en dagwerking

Meerderjarigen

- Lotgenotenschap

- Interesses van cliënten 
vormen de basis van de 
activiteiten

- Thematische groepen 
(gezondheid, multimedia, 
creamuze, kookgroep…)

- Wekelijkse groepswerking



Wekelijkse Groeps- en dagwerking
Geraardsbergen

• Gevarieerde groep van 8 cliënten

• Samen op locatie met welzijnschakel Steksken en 
groep Intro.

• 1 begeleid werker die mee ondersteunt.

• Focus op een positieve groepssfeer door verbinding 
en creativiteit.

• Dagverloop









Begeleid werk

Voor wie?

- Volwassenen met een (vermoeden van) beperking

- Oost-Vlaanderen 

- Betaald werk niet (meer) haalbaar  

- Vrijwillige tewerkstelling in een normale werkomgeving 

- Arbeidsmatige trajecten (AMA) = Indien betaald werk niet meer of nog niet 
haalbaar is door belemmering van medische, psychische, mentale, 
psychiatrische of sociale aard



Begeleid werk 

Een jobcoach gaat met jou aan de slag!

1. Peilen naar interesses/vaardigheden

2. Geschikte werkplaats zoeken

3. In dialoog met de werkgever 

4. Ondersteuning op de werkvloer 

5. Aandacht voor goede werkomgeving, aangepast materiaal en contact met de 
werkgever

6. Intensiteit van de begeleiding afbouwen indien de cliënt het werk onder de 
knie heeft 

7. Actieve opvolging doorheen het traject 



Persoonlijke assistentiedienst
Voor minderjarigen 

- Goede balans behouden binnen het gezin door extra ondersteuning te bieden

- Bv : Oppasmomenten, hulp bij praktische opvoedings-taken, schoolsituaties, 
uitstappen, vrijetijdsactiviteiten, ondersteuning bij therapie of 
doktersconsultaties,… 

Meerderjarigen 

- Zorg verlichten van mantelzorgers, familieleden,…

- BV : Aanleren van vaardigheden bij het poetsen, koken, hulp bij administratie, 
ondersteuning bij vrije tijd en doktersbezoek,…



Persoonlijke assistentie 
Praktisch:

- Kan het hele jaar door, op weekdagen overdag en ‘s avonds, ook in het weekend

(Weekends en avonden in combinatie met overdagmomenten) 

- Telkens in een minimumblok van 3 u

- In te kopen door personen met een assistentiebudget (PAB) of een persoonsvolgend 
budget (PVB) = gesubsidieerd ‘rugzakje’ door het VAPH

- In te kopen met een verzekeringsbudget ; oa bij een verworven beperking             
door een ongeval, hersenletsel)

- In te kopen met eigen middelen

- Aanmelden kan via www.fiolavzw.be of 09/274 10 10



Persoonlijk assistent, iets voor jou? 

Eline: 

“Het leuke is de grote zelfstandigheid die je krijgt. Je bent altijd 
in dienst van een cliënt, je assisteert bij de vragen die komen. 
Maar daarin zit ruimte voor eigen invulling. Een portie 
creativiteit is mooi meegenomen als assistent.”

Goesting gekregen om als persoonlijk assistent aan het werk te 
gaan? We zijn voortdurend op zoek naar nieuw talent! Solliciteer 

spontaan.

Of bekijk de vacatures op onze website

https://fiolavzw.us18.list-manage.com/track/click?u=dc191099c96195fe50f771c86&id=1d47f0ec13&e=bfae932372


LOKET 
Fiola ondersteunt!



LOKET – Fiola ondersteunt!

Via loket kunnen we je vrij snel ondersteunen op lage 
frequentie. 

Zo kan je tot maximaal 8 keer per kalenderjaar 
afspreken met een loketbegeleider op een van onze 
locaties.

Je kan ook een gesprek via beeldbellen inboeken.

Afspraken gaan door tijdens vaste momenten.



LOKET: Voor wie?

Volwassenen met een (vermoeden van) beperking 
die thuis wonen of zelfstandig wonen 

en hun netwerk.

Enkel voor cliënten die (nog) geen PVB hebben

Rechtstreeks Toegankelijk



LOKET: online inboeken

Cliënt kan zelf een afspraak maken bij een loketbegeleider

via een link of de QR-code die we jou bezorgen na het 
kennismakingsgesprek.

Hoe? 

• Je klikt op de link of scant de QR-code. 

• Je kiest de locatie waar je wenst langs te komen. 

• Je boekt een afspraak op één van de vrije momenten. 

• Je kan ook steeds bellen naar het onthaal om een 
afspraak aan te maken - 09/274 10 10



LOKET: interesse?

Ging er al een kennismakingsgesprek door?

Dan kan je onmiddellijk een afspraak maken. 

Nog geen kennismakingsgesprek gehad?

Meld je eerst aan: online via www.fiolavzw.be of 
telefonisch: 09 274 10 10



Outreach 

Wat?

Via outreach delen we onze 
handicapspecifieke kennis en ervaring om 
de inclusie van personen met een 
beperking te bevorderen. Zo verhoogt je 
expertise en kan je een (nog) betere 
ondersteuning bieden.

Praktisch

We werken in Oost-Vlaanderen en 
overleggen waar en wanneer de outreach
doorgaat. Een sessie duurt maximum 2 uur 
(1 prestatie RTH), zonder bijdrage.
Aanmelden via de website of  
outreach@fiolavzw.be



Emotiecoaching

Samen ontdekken hoe je emoties kan (h)erkennen 
en hoe je er mee aan de slag kan. De coaching richt 
zich naar personen met een (vermoeden van) 
beperking en diensten die hen ondersteunen.

Praktisch:

De coaching gaat door op een van onze Fiolalocaties
in Ronse of Oudenaarde.

Nieuw opstartend te Aalst voor cliënten die al een 
traject bij Fiola lopende hebben.

Een sessie duurt max. 2 uur. We werken met een 
reeks van 10 sessies.

Interesse?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met: 
emotiecoaching@fiolavzw.be



Omgaan met levend verlies
-blijvend verdriet-

Bij het levenslang omgaan met beperkingen word je 
geconfronteerd met steeds terugkerende gevoelens van verlies, 
verdriet en rouw.

Samen met jou maken we ruimte voor je verdriet en de impact 
van wat je meemaakt. 

We zoeken wat je nodig hebt om vooruit te kunnen kijken.



Omgaan met levend verlies
-blijvend verdriet-

Voor wie?

Voor ouders van kinderen met een beperking en (jong)

volwassenen met een (vermoeden van) beperking en hun

Netwerk, dat al een traject lopende hebben in Fiola. 

Praktisch

• De begeleiding gaat door op een Fiolalocatie of online

• We werken met een reeks van 10 begeleidingen van

telkens ongeveer 1 uur

• Je betaalt een ambulante of online begeleiding in PVB,

RTH of Cash



Real Care Baby 

Voor wie?

- Heb je een kinderwens, maar weet je niet goed of het ouderschap wel iets voor 
jou is?

- Vraag je je af of het haalbaar voor je is?

- Ben je zwanger en wil je je graag voorbereiden op het prille ouderschap?

- Wil je weten wat het betekent om 24/24 voor een pasgeboren baby te zorgen?

- Ben jij een professional die een persoon met een kinderwens begeleidt?

- Heb jij of je cliënt twijfels over het ouderschap?



Real Care Baby 

Wat doen we?

- Ervaringsgericht leren = realistischer beeld 

- Bewustwording

- Levensecht MAAR het blijft een pop

➢ RCB vraagt zorg en aandacht 

➢ Geeft geen liefde, warmte en affectie terug

- Opentrekken van gesprek rond kinderwens binnen begeleiding 

- Noch promoten nog ontraden 

➢ Wel verhogen van de kans op het maken van een 
weldoordachte keuze



Vragen?  
Algemene contactgegevens

www.fiolavzw.be

Onthaal Fiola: 09/274 10 10

info@fiolavzw.be

claudine.cardoen@fiolavzw.be

Regiodirecteur Geraardsbergen-Ninove-Aalst-Wetteren-
Dendermonde

http://www.fiolavzw.be/
mailto:info@fiolavzw.be
mailto:claudine.cardoen@fiolavzw.be


Krachtig samen


