
Dienstencentrum De Witte Mol 
Galbergen 21, 2400 Mol
014 34 63 70  
info@mol.stijn.be 
www.stijn.be | www.dewittemol.be

www.stijn.be | www.dewittemol.be

Vind ons leuk op Facebook (vzw Stijn: de Witte Mol)  
en je blijft op de hoogte van wat leeft bij De Witte Mol!

 Volg ons op Facebook

Graag meer info? 
Aarzel niet om contact op te nemen met de sociale 
dienst van De Witte Mol.  
Samen bekijken we vrijblijvend je vraag: 

 
Melanie Cuypers
014 34 63 82
sd3@mol.stijn.be 
 
Carine Lijen 
014 34 63 67
sd2@mol.stijn.be
 
Peter Geboers
014 34 63 86 
sd1@mol.stijn.be

We bezorgen je ook graag onze andere folders:

• Kennismakingsbrochure
• Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)
• MultiFunctioneel Centrum (MFC)
• Flexibel Aanbod Meerderjarigen - Kortdurende 

dag- en/of woonondersteuning
• Vakantieopvang voor kinderen en jongeren met 

een beperking
 

Rechtstreeks 
 Toegankelijke Hulp (RTH)

Dagopvang 
Dit omvat de ondersteuning overdag. Je kan hiervan 
gebruik maken tijdens de week en in het weekend. 
Je kan ook halve dagen komen. Een hele dag opvang 
kost 9,50 euro en telt voor 0,087 punten. 

Verblijf
Dit is een overnachting tijdens de week of in het 
weekend waarbij we je ook ‘s avonds en ‘s ochtends 
ondersteunen. Een overnachting kost 23,90 euro en 
telt voor 0,13 punten. 

Dagopvang en verblijf kan je combineren als je 
zowel overdag als ‘s nachts opvang wilt. Verder 
kan je dagopvang en/of verblijf combineren met 
begeleiding.  

Hoe RTH aanvragen?
Om Rechtstreeks Toegankelijke Hulp aan te vragen, 
neem je contact op met onze sociale dienst.  
Dit kan telefonisch, via email of via post.

Bij een eerste aanvraag wordt een bezoek aan De 
Witte Mol gepland.
We vullen dan samen een dossier in. Dit bevat een 
aantal gegevens die nodig zijn om onze begeleiding 
op jullie zorgvraag af te stemmen.
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Wat is RTH?
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) is laag-
drempelige hulpverlening voor mensen met (een 
vermoeden van) een beperking of hun omgeving.  Het 
is er voor mensen die nood hebben aan beperkte, 
handicapspecifieke ondersteuning.  

Enkele voorbeelden: 

•	 Thomas	gaat	naar	school,	maar	volgt	elke	week	
logopedie	in	De	Witte	Mol	om	SMOG-gebaren	
aan	te	leren	en	te	onderhouden. 
→ Kun je extra ondersteuning gebruiken in de 
opvoedingssituatie, bij de communicatie, … dan 
kan je gebruik maken van onze begeleiding. 

•	 Marie	woont	thuis	bij	haar	man.	Twee	dagen	per	
week	sluit	ze	aan	bij	een	leefgroep	van	De	Witte	
Mol.	Zo	wordt	haar	familie	even	ontlast	van	de	
zorg	voor	Marie. 
→ Wil jij je daginvulling verrijken met een 
wandeling of een gezelschapsspel, samen met 
andere zorggebruikers, dan kan je terecht in onze 
dagopvang.

•	 Seppe	komt	tijdens	de	schoolvakanties	regelmatig	
‘logeren’	in	De	Witte	Mol. 
→ Krijg je de weekends of de vakanties soms niet 
gepast ingevuld, dan kan je gebruik maken van 
onze dagopvang in combinatie met verblijf.

Deze ondersteuning is onmiddellijk beschikbaar.  
Je hebt geen inschrijving van het VAPH (Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap) nodig.

Voor wie is het?
• Kinderen en volwassenen met (een vermoeden 

van) een beperking.
• De ouders, familieleden, betrokkenen of 

professionelen die concrete hulp, informatie of 
advies wensen.

Wat zijn de voorwaarden?
• Je bent jonger dan 65 jaar.
• Je verblijft in België. 
• Je krijgt nog geen ondersteuning van een VAPH-

dienst of een VAPH-voorziening.
• Je hebt nog geen Persoonlijk AssistentieBudget 

(PAB) of Persoonsgebonden Budget (PGB).

RTH is beperkt in frequentie, duur en intensiteit. 
Indien je voldoet aan bovenstaande voorwaarden, 
heb je het recht om 8 punten per jaar te verbruiken 
onder de vorm van begeleiding, dagopvang en/of 
verblijf. 

Welke vormen zijn er?
Begeleiding
• Ambulante begeleiding in De Witte Mol 
• Mobiele begeleiding bij je thuis
• Outreach voor professionelen

Begeleiding gebeurt in de vorm van individuele 
gesprekken met een begeleider. Elk gesprek duurt 1 
tot 2 uur en kan over verschillende onderwerpen gaan. 
Een begeleiding kost 5 euro (excl. vervoerskosten) 
en telt voor 0,155 (ambulante begeleiding) of 0,22 
punten (mobiele begeleiding).


