
                                               

 

 

        

 

Ondersteuning voor volwassenen 

met een verstandelijke beperking. 

 

 Woonondersteuning  

 Dagondersteuning  

 Individuele begeleiding 

 Groepsbegeleiding 

 RTH (Rechtstreeks Toegankelijke 
hulp)  

 

De Thuishaven wordt erkend en         
gesubsidieerd door het VAPH als               

Vergund Zorgaanbieder 

 

Wonen in de Thuishaven 
 
De Thuishaven biedt een infrastructuur die het 
mogelijk maakt om zowel het individueel     
wonen, als het leven in groep een volwaardige 
plaats te geven. De bewoner kiest in welke    
mate hij deelneemt aan het groepsgebeuren. 
Het belangrijkste is dat hij zijn eigen leven kan 
uitbouwen. Naast de individuele kamers zijn er 
gemeenschappelijke ruimten, zoals een living, 
activiteiten- en serviceruimten.  
Er zijn twee wooneenheden waarbij nachtper-
manentie is en verschillende kleine inclusieve 
woonprojecten waarbij  oproepbare nachtper-
manentie is. 
Wanneer de cliënt de mogelijkheid heeft om 
loonvormend werk te verrichten zal hierbij de 
nodige ondersteuning geboden worden. Indien 
dit niet mogelijk is zal de dagbesteding op een 
andere wijze worden ingevuld.          
 Uitgaande van de mogelijkheden en wensen 
van de cliënten zoeken zij, samen met de       
persoonlijke begeleider, een individuele        
dagbesteding buiten de woning. De tewerkstel-
ling of dagbesteding richt zich op de ontplooiing 
van de persoon en op zijn integratie in de sa-
menleving.  

 
 De dagbesteding gebeurt in de gewone 

samenleving waardoor nieuwe contact-
mogelijkheden ontstaan. 

 Ieder cliënt heeft een eigen dagbesteding 
waardoor alle cliënten een verschillende 
ervaringswereld hebben. 

 De duur van de dagbesteding verschilt 
van persoon tot persoon. 

 
Ook in hun vrije tijd staat de eigen keuze      
centraal. De externe vrijetijdsbesteding wordt 
individueel gekozen en situeert zich in de       
bestaande verenigingen en activiteiten in de 
buurt.  

Vrijwilligerswerk  

Wil je iets doen  voor een ander? 

Voel je je maatschappelijk betrokken ? 

Zoek je een zinvolle vrijetijdsbesteding? 

Wil je andere mensen ontmoeten? 

Wil je jezelf verrijken? 

Wil je werkervaring opdoen? 

Zoek je een nieuwe uitdaging? 

Dan kan je veel voor de Thuishaven en haar  cliën-
ten betekenen: 

Je kan ervoor zorgen dat cliënten gelukkiger hun 
eigen leven kunnen uitbouwen. 

Je kan ervoor zorgen dat de beroepskrachten min-
der werkdruk hebben en meer werkplezier. 

Je zorgt ervoor dat er meer aandacht is voor de cli-
ënt, waardoor we meer zorg op maat kunnen bie-
den. 

Vrijwilligerswerk draagt bij tot een inclusieve wer-
king en een betrokken samenleving. 

Daarnaast houdt het de zorg betaalbaar en zorgt 
het ervoor dat we net dat ietsje meer kunnen bie-
den. 

Vrijwilligers zijn onbetaalbaar! 

http://www.ritmica.be/volwassenen/vrijwilligers 

Lynn.de@thuishaven-ritmica.be (vrijwilligerswerking) 

Contact/info: 

Zoek je ondersteuning:  

  - contacteer Topix: 0498 87 96 84 

  - Zij plannen een gesprek. 

Thuishaven - Ritmica                                                          
De Stappe 37                                                  
2640 Mortsel                                        
03/460.38.40 
mail: info@thuishaven-ritmica.be 

Rekeningnummer: BE70 4098 5233 7125  
(Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40) 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Situering  

De Thuishaven is gegroeid vanuit Ritmica, een 
school en semi-internaat voor kinderen met een 
beperking. In 1977 werd voor een aantal  kin-
deren een jongerenwerking opgericht, de leef– 
en Trainingsgroep. Hieruit groeide de woonvorm 
voor volwassenen. 

De werking van de Thuishaven ging van start 
op 2 januari 1990. Een groep van 16 gebruikers 
nam zijn intrek in het eerste woonhuis. 

Na 10 jaar wilde de Thuishaven het zorgaanbod 
meer differentiëren. Gebruikers en kandidaten 
op de centrale wachtlijst moesten de               
mogelijkheid krijgen om kleinschaliger te wo-
nen.   

Sindsdien is de Thuishaven haar zorgaanbod 
blijven uitbreiden met een dagcentrum en biedt 
zij op een zestal plaatsen  woonondersteuning. 

 

Doelgroep 

In de Thuishaven bieden we ondersteuning aan 
volwassenen met een licht of matig                
verstandelijke beperking en eventueel            
bijkomende problemen (autisme, psychische 
problemen, gedragsmoeilijkheden, epilepsie, 
(senso-)motorische stoornis, …). Ook richten we 
ons tot volwassenen met een normale              
begaafdheid en autisme of complexe proble-
men.  

Volwassenen met het vermoeden van een      
beperking kunnen bij ons terecht in het kader 
van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.  

Aanbod 

De Thuishaven wil een warme plek zijn van 
waaruit ondersteuning geboden wordt bij  
dagbesteding, vrijetijdsbesteding en wonen.  

In de Thuishaven willen we de manier waarop 

we ondersteunen en de intensiteit ervan       
afstemmen op de zorgvragen van iedere      
gebruiker apart, we willen vraaggestuurd  

werken. Dit wil zeggen dat we in dialoog gaan 
met de gebruiker en zijn netwerk. Wij willen 

rekening houdend met zijn vragen, wensen en 
mogelijkheden die ondersteuning te bieden die 
nodig en haalbaar is. 

Bij die ondersteuning wordt uitgegaan van de 
mogelijkheden van de persoon en zijn netwerk. 

Er wordt sectoroverschrijdend beroep gedaan 
op het aanbod en expertise van partnerorgani-
saties. Een team van gemotiveerde en deskun-

dige medewerkers biedt de ondersteuning die 
dan nog nodig is. 

Individuele zorgvragen worden omschreven in 
een persoonlijk plan. De vragen kunnen zich 

stellen op alle domeinen van het leven: prakti-
sche ADL hulp, sociale ondersteuning, psychi-

sche ondersteuning, medische ondersteuning, 
administratieve ondersteuning, ondersteuning 
bij dagbesteding of vrije tijd, vorming, … 

Dagwerking Prinsenhof  

Onze werking wil een eigentijdse invulling geven 
aan het concept ‘dagcentrum’. Het Prinsenhof 
zet volledig in op persoonlijke ontwikkeling en 
inclusie in de samenleving.   

In onze dagwerking streven wij ernaar dat onze 
cliënten zich als volwaardige burgers kunnen 
ontplooien en sociale relaties en contacten op-
bouwen. Dit proces start in de buurt en in de 
wijk. Contacten met reguliere diensten en vrije-
tijdsorganisaties en verenigingen zijn hierbij heel 
belangrijk. Wij stellen onze zaal open voor acti-
viteiten met andere doelgroepen van de ge-
meente. 

Op vlak van dagbesteding en andere             
ondersteuning bieden we: 

 vormingen rond persoonlijke ontwikkeling 
en zelfredzaamheid 

 zoeken en begeleiden van vrijwilligerswerk 
op maat (begeleid werk) 

 persoonlijke ondersteuning bij psychische 
problematiek 

 groepsactiviteiten en uitstappen allerhan-
de met oog voor kwaliteitsvolle contacten 
tussen leeftijdsgenoten 

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) 

Wie (het vermoeden van) een beperking heeft 
en nog geen ondersteuning krijgt van een dienst 
die gesubsidieerd wordt door het VAPH kan bij 
ons terecht voor RTH. We kunnen ambulante of 
mobile begeleiding opstarten, dagopvang of  
kort durend verblijf organiseren.  De intensiteit 
en frequentie zijn beperkt.  Er is geen aanvraag 
nodig bij het VAPH .   


