
EEn handicap?

Bel ons op 0800-15045 elke weekdag tussen 9 en 12.30 uur  
en van 13 tot 15.30 uur op maandag, dinsdag, en donderdag.  
Mail ons op puzzel@handicap-ambulant.be

Vragen over wonen, werken, dagactiviteiten, uitkering, zorg...voor personen met een handicap? 
de provincie Vlaams-Brabant puzzelt mee aan uw toekomst!

0800-15045Bel gratis
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Onze dochter van 40 jaar heeft een mentale  
handicap. Ze heeft altijd thuis gewoond.  
Waar kan ze terecht als we er niet meer zijn?

”
Heeft mijn broer met  
een handicap recht  
op financiële steun?

”
Onze dochter gaat nu 6 maanden naar een  
beschutte werkplaats. Ze vindt het echter moeilijk  
om te functioneren in groep. Bestaan er dagactivteiten  
waar individueler wordt gewerkt?

”
Waar kan ik een woning vinden 
die rolstoeltoegankelijk is?”

als uw vraag wat uitgebreider bekeken moet worden,  
verwijzen we u door naar een Dienst Ondersteuningsplan 
(DOP). indien nodig, komt er iemand van deze dienst bij u  
aan huis om te luisteren naar uw verhaal en samen naar een 
oplossing te zoeken. U wordt dan eveneens in contact  
gebracht met de juiste personen, voorzieningen en diensten. 

en wat als er 
geen pasklaar 
antwoord is  

op uw vraag?

iedereen met een handicap. elke vader, moeder, vriend,  
buur of een familielid van een persoon met een handicap. 

0800-15045 
Voor wie?

Heeft u concrete vragen rond wonen, werk, dagactiviteit, 
zorg..., bel ons dan. Wij informeren u over welke mogelijk-
heden er zijn en brengen u in contact met mensen en dien-
sten die u verder kunnen helpen. Deze mensen registreren 
ook uw aanvraag. Dit is erg belangrijk, aangezien het aantal 
beschikbare plaatsen en opvangmogelijkheden beperkt is  
en registratie verplicht is om terecht te kunnen in een voor-
ziening erkend door het Vlaams agentschap voor Personen  
met een Handicap (VaPH). 

Wat kunnen  
wij voor  
u doen? 

StElt u zich wEl EEnS zulkE 
VragEn, BEl onS dan! 

0800-15045


