
 

 

PRAKTISCH 

Aanmelden : 

Telefonisch  : 0493 40 41 98 

e-mail : rth@dennenhof.org 

 

Wekelijks bespreken wij onze 

aanmeldingen op onze 

teamvergadering en brengen wij u 

verder op de hoogte. 

 

Bijdrage : 

Voor RTH-begeleiding kan een bijdrage 

gevraagd worden. Of je al dan niet een 

bijdrage dient te betalen wordt per 

aanmelding bekeken. 

Deze begeleiding kan doorgaan bij 

jouw thuis, op school of op onze 

dienst.  Indien nodig gaan we ook 

samen op stap. 

 Een begeleidingsmoment kan 1 tot 2 

uur duren. 

 

 

 

BEGELEIDINGSCENTRUM DENNENHOF  

Begeleidingscentrum Dennenhof is 

een VZW die een erkenning heeft als 

multifunctioneel centrum vanuit het 

VAPH (Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap). 

 

Begeleidingscentrum Dennenhof helpt 

kinderen/jongeren met een gedrags-, 

emotionele en/of 

ontwikkelingsstoornis die normaal tot 

beneden gemiddeld begaafd zijn. 

 

 

 

Administratieve zetel :  

Begeleidingscentrum Dennenhof vzw 

Deuzeldlaan 202 

2900 Schoten 

www.dennenhof.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtstreeks 

Toegankelijke 

Hulpverlening 

(RTH) 
 

 

 

 

 

 

(Woon)begeleiding voor 

jongeren tussen 17 en 25 jaar 
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WAT IS RTH? 

Binnen begeleidingscentrum 

Dennenhof is RTH een laagdrempelige 

ambulante werking waar jij als 

jongere/jongvolwassene terecht kan 

indien je ondersteuning wenst op 

verschillende domeinen. 

 

Heb je als jongere nood aan beperkte 

ondersteuning dan kan jij of samen 

met iemand uit je netwerk (ouders, 

leerkracht, maatschappelijke werker 

OCMW of een andere begeleider) ons 

contacteren met jouw concrete vraag. 

 

RTH is een vorm van hulpverlening 

binnen het  Vlaams Agentschap voor 

personen met een handicap (VAPH).  

Je hoeft echter nog geen aanvraag bij 

het VAPH ingediend te hebben. 

 

 

 

(WOON)BEGELEIDNG 

 Ben jij tussen de 17 en 25 jaar en zou 

jij graag ondersteuning willen? Samen 

bespreken we bij welke zaken je graag 

hulp wil.   

 Wil jij graag hulp bij het begrijpen van 

brieven, invullen van formulieren en 

klasseren van administratie? 

 Wens jij graag hulp bij het in orde 

brengen van je inkomen (of andere 

rechten)? 

 Wil jij graag ondersteuning wanneer je 

naar een andere dienst moet gaan? 

 Wil jij samen nadenken over jouw 

toekomst en hoe je dit met onze steun 

stap voor stap kan waarmaken? 

 Wens jij een zinvolle daginvulling? 

Samen gaan we op zoek naar wat bij 

jou past (vaak in samenwerking met 

andere diensten) 

 Wil je praktische ondersteuning bij het 

zoeken, inrichten en ordelijk houden 

van je woonst? 

 Ben je zwanger, wat nu? 

 Heb je ruzie met je buren, hoe kan dit 

beter? 

 Hoe hou je overzicht over je budget? 

 … (jouw vraag) 

 

VOORWAARDEN 

 Je bent  tussen de 17 en 25 

jaar  

 Er is een (vermoeden van) 

beperking/handicap, 

meerbepaald (vermoeden van)  

gedrags- en/ of emotionele 

problematiek en/of 

ontwikkelingsproblemen 

 Je woont in Antwerpen of 

omgeving 

 Je hebt als minderjarige nog 

geen PAB (Persoonlijk 

Assistentiebudget) of nog geen 

ondersteuning van een 

multifunctioneel centrum 

 Je hebt als meerderjarige nog 

geen persoonsvolgend budget 

 

In samenwerking met andere partners 

zullen wij op zoek gaan naar de meest 

geschikte hulp en gedeelde zorg. 

 

 


