
Ontdek hoe  
Ter Heide  
jou helpt als 
zorgpartner

Kinderen en jongeren 
met een speciale zorgvraag

7-18 jaar 

Je bent welkom  
bij ons

 
Bel 089 32 39 30 of mail naar 
intake@terheide.be en maak een afspraak. 
Meer info? Kijk op www.terheide.be of op  
facebook.com/TerHeideNieuws  
Je vindt ons hier:

 
Genk 
Klotstraat 125
3600 Genk
089 32 39 30

 
Ter Heide is een VAPH-vergunde zorgaanbieder

 
Borgloon 
Brikhof 68
3840 Borgloon
012 74 35 49

Opgroeien vormt voor elk kind een uitdaging. Bij een 
kind of jongere die speciale zorgen nodig heeft, is deze 
uitdaging nog groter. Als ouder van een kind of jongere 
met een beperking, wil je het beste voor je opgroeiend 
kind. Net als elke ouder wil je je kind maximale kansen op 
zelfontplooiing bieden. Met kwaliteitsvolle ondersteuning 
van de juiste partners die samen met jou voor je kind een 
gepast plan uitstippelen, zal je daarin slagen. Ter Heide wil 
zo’n partner zijn tijdens deze drukke ontwikkelingsperiode. 
Samen met een multidisciplinair team bouwen we met jou 
op maat van jouw kind de gepaste ondersteuning uit op 
verschillende levensdomeinen.

Laat je kind groeien 
en verder 
ontplooien



Waarom jouw kind belangrijker is dan onze directeur
In onze organisatie draait alles rond de mensen die we 
verzorgen. Alles wat we doen, staat in het teken van onze 
kinderen. Daarom luisteren wij tijdens een intakegesprek 
bijvoorbeeld eerst naar jouw wensen en noden voor we onze 
organisatie voorstellen. De reden? We willen ontdekken hoe 
we jouw gezin het best kunnen ondersteunen.
 
Ontdek onze visie en voordelen 
We willen vooral dat jouw kind gelukkig is. Dat is onze eerste 
zorg. Daarnaast bieden wij een unieke zorgervaring vanuit 
onze visie om in de eerste plaats vooral een warme thuis te 
creëren voor de mensen die we ondersteunen.

Hoe samenwerken?
Je maakt eerst een afspraak voor een intakegesprek. 
Tijdens die kennismaking ontdekken we samen 
hoe we jou het best kunnen helpen. Daarna krijg 
je een rondleiding in onze campus en ontdek je de 
leefgroepenwerking en woonbuurten. 
In een volgende fase organiseren we een screening 
en soms ook een observatie zodat we je kind en je 
zorgvraag zo goed mogelijk begrijpen.  
Daarna volgt een terugkoppeling waarin we je ons advies 
geven. Geen zorgen: wij helpen jou in alle stappen.  
Bij een andere zorgvraag waar Ter Heide geen aanbod 
voor heeft, zoeken we samen met jou  naar de juiste 
zorgaanbieder.

Welke ondersteuningsfuncties bieden wij aan?

• Schoolvervangende dagopvang
Dit gaat over dagopvang waarbij er overdag tijdens de 
schooluren een schoolvervangend programma wordt 
aangeboden. Deze dagopvang is ideaal als je kind maar 
een deeltijds schoolprogramma kan volgen.

• Verblijf
Verblijf is de opvang met overnachting en opvang tijdens 
de ochtend en de avonduren.

Zowel van de functie dagopvang als verblijf kan je 
deeltijds of voltijds gebruikmaken.

Hoe moeten we dat betalen?
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap betaalt een deel van de ondersteuning van 
jouw kind in de vorm van een subsidie voor Ter Heide. Je 
betaalt zelf ook een deel voor de ondersteuning en een 
aantal bijkomende kosten. Daarvoor krijg je een verhoogd 
kindergeld. Om dat aan te vragen, kan je trouwens ook 
op ons rekenen. 

• samenwerken in zorgteam met ouders

• aangepast zorgaanbod  voor élke levensfase

• elk kind heeft recht op aangepast onderwijs op maat

• resultaatgericht werken op maat van elk kind

• samenwerking met externe partners:  

   antwoord op elke complexe zorgvraag

• 7 dagen op 7, 24u op 24 beschikbaar

• zorggarantie indien nodig: wij zijn er voor jullie

Jouw kind omringd door onze zorgen in de leefgroep
Een warme thuis is een plek waar mensen elkaar graag 
zien en waar ze samen kunnen zijn zoals ze dat graag 
willen. Daarom organiseren wij onze zorg in leefgroepen 
waarin mensen met eenzelfde profiel of zorgvraag 
samenleven. Verschillende leefgroepen vormen samen 
een woonbuurt onder leiding van een zorgcoördinator 
en een leefgroepencoördinator. Zij sturen een team 
van opvoeders, artsen, orthopedagogen, logopedisten, 
ergotherapeuten en kinesitherapeuten. 
De maatschappelijk werker is voor jou het aanspreekpunt.
Op deze manier staat elk kind centraal in ons zorgaanbod 
en kunnen we het aanbod beter afstemmen op de noden.

   Onze ondersteuning in deze periode focust zich op: 

   LICHAMELIJK WELBEVINDEN:
   het onderhouden van een goede gezondheid
   SOCIALE REDZAAMHEID:  
   relaties kunnen aangaan 
    en contact maken
   EMOTIONEEL WELBEVINDEN: 
   geluk en zelfvertrouwen creëren
   ONTWIKKELING EN ONTPLOOIING: 
   een maximale zelfontplooiing 
   door het benutten van alle aanwezige vaardigheden
   AANGEPASTE INFRASTRUCTUUR: 
   ondersteuning in een aangepaste 
    en warme omgeving


