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II.

BASISHULP
A.

OCMW

https://www.eeklo.be/sociaalhuis/
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Aanvullende steun
Arbeidstrajectbegeleiding
Begeleiding voor zelfstandigen in nood - samenwerking met Dyzo
Budgethulpverlening
De Katrol
Doorgangswoning of noodwoning
Eerste - en tweede leeftijdsmelk
Farmaceutische kaart
Financiële en fiscale tegemoetkomingen voor personen met een
beperking (vlaanderen.be)
Gerecycleerde PC’s
Gezinszorg
Goede morgen telefoon
Huis van het jonge kind
Huurwaarborg en eerste maand huur
Integratieconsulent vluchtelingen
Jongerenparticipatie
Juridisch advies
Karweidienst
Leefloon
Lokaal toewijzingsreglement seniorenflat Zonneheem
Lokale adviescommissie energie en water (LAC)
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Minimale levering aardgas
Participatie en sociale activering : De Uitpas
Poetsdienst
Psychosociale hulp
Schuldhulpverlening
Sociale activering
Sociaal en financieel onderzoek
Sociale kruidenier
Sociale woningen
Stookoliepremie
Tegemoetkoming in de huur
Tussenkomst medische, paramedische, verplegings- en
farmaceutische kosten
Verminderd tarief kinderopvang
Verwarmingstoelage
Voorschotten op sociale uitkeringen
Woonzorgcentrum
Zitdag tegemoetkoming personen met een beperking
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B.

CAW

https://www.caw.be/locatie-overzicht/onthaal/?regio=oostvlaanderen
Laagdrempelig en direct toegankelijk onthaal voor uiteenlopende vragen en
problemen (inkomen, rechten, huisvesting, seksualiteit, relatieproblemen,
gender,.... ). Informatie, advies, ondersteuning en vraagverduidelijking.
Zoektocht naar gepaste hulp op basis van de vraagverduidelijking.

C.
DIENST MAATSCHAPPELIJK WERK VAN DE
MUTUALITEITEN

Het woonzorgdecreet erkent de dienst maatschappelijk werk van het
ziekenfonds als thuiszorgdienst. De dienst maatschappelijk werk van het
ziekenfonds biedt:
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✓ Een hulp- en dienstverlening aan gebruikers en mantelzorgers
✓ Wanneer zij door ziekte, handicap, ouderdom of sociale
kwetsbaarheid blijvend of tijdelijk problemen ondervinden.
✓ Het aanbod is erop gericht zorgbehoevenden en hun mantelzorgers
zo lang mogelijk kwaliteitsvol in de eigen woonomgeving te laten
functioneren.
✓ De dienst garandeert een grondige eerste verkenning van je
hulpvraag. Samen met jou en je omgeving wordt gezocht naar de
meest aangewezen hulp, rekening houdend met je draagkracht en
de keuzes die jijzelf of je omgeving maakt.
• Directe hulp en ondersteuning
• Begeleiding in complexe thuiszorgsituaties
• Vaststellen van de graad van zorgbehoefte
• Contactpunt voor personen met een handicap
• Ergobegeleiding en woonadvies

III.

RECHT
A.

JURIDISCHE BIJSTAND

https://www.prodeoadvocaat.vlaanderen/
Een Pro Deo Advocaat wordt (gedeeltelijk) door de overheid betaald. Voor
wie onder een bepaalde inkomensgrens blijft, is het advies en de
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begeleiding door een advocaat volledig gratis of gedeeltelijk betaalbaar. Een
pro deo advocaat is aangesloten bij een Bureau voor Juridische Bijstand.
Er zijn 2 manieren om juridische bijstand van een pro deo advocaat aan te
vragen:
✓ Je gaat persoonlijk langs naar een zitting van een Bureau voor
Juridische Bijstand (BJB) in jouw regio
✓ Je contacteert rechtstreeks een Pro Deo Advocaat naar keuze die
voor jou een aanvraag zal indienen bij het lokale BJB. Het laten
opstellen en indienen van de aanvraag door de pro deo advocaat is
gratis.

http://www.wetswinkel.be/in-jouw-buurt/gent
Heb je vragen over juridische kwesties of twijfel je of je een beroep zou doen
op een advocaat? Kortom, ben je op zoek naar rechtsbijstand? Dan kan je
langsgaan bij de Wetswinkel. Een consultatie bij de wetswinkel kost €15.

https://www.departementwvg.be/justitiehuizen/gent
Voor volgende problemen kan je juridische bijstand vragen via een
Justitiehuis:
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Huur huurcontract
Faillissement van jouw bedrijf
Familiale zaken (adoptie, huwelijk, gezag, echtscheiding …)
Probleem rond uitkering levensonderhoud
Consumentenproblemen
Als je voor de rechtbank moet verschijnen
Ontevredenheid over een advocaat
Als een rechterlijke straf moet uitgevoerd worden (zoals een
werkstraf, elektronisch toezicht, voorwaardelijke vrijlating …)

De advocaten geven enkel bijstand en advies in een gesprek ter plaatse, na
afspraak.

https://www.eeklo.be/sociaalhuis/Informatie_en_advies
✓ In het Sociaal Huis te Eeklo wordt juridische eerstelijnsbijstand
georganiseerd. Tijdens de zitdag is er een advocaat aanwezig die
informatie kan verstrekken over je rechten en plichten. De gratis
adviezen worden verleend door een advocaat, gebonden aan het
beroepsgeheim.
✓ De advocaat verwijst je indien nodig vrijblijvend naar de hiertoe
meest passende instanties (rechtbank, pro-Deoadvocaat...).
✓ Elke tweede dinsdag van de maand tussen 18 en 19 uur.
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B.

VREEMDELINGENRECHT

https://www.caw.be/locaties/transithuis/
In het Transithuis kan je terecht voor info en eerstelijnshulpverlening voor
vluchtelingen en asielzoekers. Ook op juridisch vlak.
Verblijf je in België maar beschik je (nog) niet over geldige
verblijfsdocumenten? Of verblijf je wel al wettig in België maar je familie nog
niet? Wil je graag weten wat je mogelijkheden of perspectieven zijn om
geldige verblijfsdocumenten te verkrijgen?

https://integratie-inburgering.be/contactpunten
Asielzoekers en vluchtelingen kunnen een inburgeringsprogramma volgen.
Het programma bestaat uit:
Een cursus Nederlands / een cursus over leven in België: je leert over
werken, wonen, onderwijs, je rechten en plichten en nog veel meer
Je kan de cursus volgen in je eigen taal of in een andere taal die je begrijpt
/ begeleiding bij het zoeken naar werk of een opleiding of de gelijkschakeling
van je buitenlands diploma / informatie over sport, cultuur en vrije tijd
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We houden rekening met jouw werk- en gezinssituatie. Het
inburgeringsprogramma is gratis. We helpen je ook om een school te vinden
voor je kinderen.
Je komt in aanmerking voor inburgering als je:
✓ Vreemdeling of Belg van vreemde herkomst bent
✓ In Vlaanderen of Brussel woont
✓ 18 Jaar of ouder bent
Minderjarige kinderen helpen we om een school te vinden of een gepast
welzijnsaanbod.

https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrechtinternationaal-privaatrecht
✓ Overzicht statuten en rechten

C.

MENSENRECHTEN

https://www.unia.be/nl
✓ Meldnummer discriminatie (gratis nummer): tel. 0800 12 800 (elke
dag tussen 9 en 17 uur)
Elke burger heeft recht op gelijke kansen bij het vinden van werk, het huren
van een woning, het volgen van onderwijs… Indien je merkt dat je anders
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wordt behandeld omwille van een kenmerk waar je niet zelf voor kiest zoals
leeftijd, gezondheid, handicap, afkomst, vermogen, nationaliteit,
huidskleur... kan je te maken hebben met wettelijke discriminatie.
Unia heeft als taak individuele burgers te begeleiden in hun zoeken naar
gelijke kansen. Indien een persoon vermoedt dat er discriminatie gebeurt
onderzoekt Unia of het over wettelijke discriminatie gaat. Daarnaast
organiseert Unia ook sensibiliserings- en preventieve campagnes en geeft
beleidsadvies.

https://www.tzitemzo.be/
In t’Zitemzo kan je alle vragen stellen over kinderrechten, over de
Belgische wet en kinderen.
Dus, zoek je info over het
kinderrechtenverdrag? Heb je documentatie nodig voor een werkje
over kinderarbeid? Hoe zit een echtscheiding in elkaar? Mag ik mijn
naam zomaar veranderen? T’Zitemzo helpt jou verder. Zelf een brief
schrijven naar de rechter om gehoord te worden, kan in t’Zitemzo. Je
maakt dan best eerst een afspraak.
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IV.

MOBILITEIT

1.

RECHTEN EN VOORDELEN

https://www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen/kortingen/
Afhankelijk van je persoonlijke situatie kan je recht hebben op korting of reis
je zelfs gratis:
✓ Meerdere gezinsleden reizen met een Buzzy Pazz
✓ Je ontvangt een leefloon, een gewaarborgd inkomen voor
bejaarden / IGO of verblijft in een LOI (VG-abonnement)
✓ Je komt in aanmerking voor het statuut VT, hebt een kaart voor VT
van de NMBS of een WIGW-kaart (VT-abonnement)
✓ In elke gemeente geldt een specifieke regeling. Alle reizigers die
binnen de gemeentegrenzen van Eeklo de bus nemen, betalen 1
euro per rit met een Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting. De
enige voorwaarde is dat de op- en afstaphalte van de verplaatsing
binnen de gemeentegrenzen van Eeklo liggen. De Gemeentekaart
is enkel te koop in voorverkoop. Zoek een voorverkooppunt of
bezoek de mobiele Lijnwinkel op de 2e en 4e donderdag van de
maand op de markt van Eeklo.
✓ Je gebruikt jouw abonnement voor woon-werk verplaatsingen
✓ Jouw hogeschool of universiteit komt tussen als derdebetaler
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

Je hebt een handicap of begeleid een persoon met een handicap
Je bent lid van de gezinsbond
Je bent werkzoekende en volg een beroepsopleiding bij de VDAB
Je bent agent van de geïntegreerde politie
Je bent houder van een statuut nationale erkenning
Kinderen jonger dan 6 jaar reizen gratis

https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/overviewdiscount
Afhankelijk van je persoonlijke situatie kan je recht hebben op korting of
reis je zelfs gratis:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Senior ticket
Ticket met korting VT
Kids ticket
Ticket met korting Grote Gezinnen
Ticket met korting militairen
Ticket met korting journalisten
Zwangere vrouwen
Kaart voor vaderslandlievende reden
Werkzoekenden
Kosteloze begeleider
Verminderingskaart openbaar vervoer
slechtzienden
✓ Voorrang op een zitplaats

voor

blinden

en
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https://www.basiseducatie.be/leerpunt-gent-meetjeslandleieland/cursus/rijbewijs-voorbereiding-op-het-theoretischexamen
Je wil je rijbewijs behalen, maar je vindt het moeilijk om alles zelfstandig te
leren? Je spreekt en verstaat vlot Nederlands om de lessen te volgen maar
studeren lukt moeilijk? Leerpunt bereidt je voor in groep op het theoretisch
examen rijbewijs B. Ook mensen die niet vlot kunnen lezen en schrijven,
kunnen zich met deze cursus voorbereiden op hun voorlopig rijbewijs.

https://www.mindermobielencentrale.be/
De Minder Mobielen Centrales (MMC's) bieden mensen met
verplaatsingsproblemen en een beperkt inkomen toch de nodige
transportmogelijkheden. Het transport wordt verzorgd door vrijwillige
automobilisten die op bepaalde dagen of uren beschikbaar zijn. De
aanvragen worden behandeld door een permanentiedienst die telefonisch
bereikbaar is. Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden.
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✓ Vervoer via mutualiteit
-

CM-mobiel (CM)
B-mobiel (Bond Moyson)
Hop-In (Liberale Mutualiteit)
Niet-dringend medisch ziekenvervoer via Partena
Niet-dringend ziekenvervoer via OZ
Niet-dringend ziekenvervoer via Mutas

Voor meer informatie neem je contact op met jouw mutualiteit.
✓ Vervoer op maat via het Zonneheem
http://www.zonneheem.be/nl/acties/diensten/vervoer-op-maat

✓ Het project Vervoer op Maat! en de Boodschappendienst biedt
mensen met vervoersproblemen de mogelijkheid om opnieuw
verplaatsingen te maken, boodschappen te doen, op ziekenbezoek
te gaan, vrienden of familie te bezoeken, of gewoon, er eens op uit
te trekken op momenten dat je het zelf wilt. Kortom om weer aan
het sociale leven deel te nemen.
Er zijn geen specifieke leeftijdsvoorwaarden voorop gesteld en ook
personen in een rolstoel kunnen probleemloos van de dienst
gebruik maken. Zonneheem heeft speciaal daarvoor twee
comfortabel ingerichte busjes ter beschikking. Personen in een
rolstoel kunnen makkelijk, via een handig en veilig liftsysteem,
in een busje plaatsnemen.
8 vrijwillige chauffeurs en 1 chauffeur in loondienst zorgen ervoor
dat personen met een handicap en/of mobiliteitsvragen zich op een
comfortabele manier kunnen verplaatsen.
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Zo krijgen ze de kans om meer aan het maatschappelijk leven deel te
nemen.

https://handicap.belgium.be/nl/onzedienstverlening/parkeerkaart.htm
✓ Parkeerkaart
De parkeerkaart voor personen met een handicap geeft je, als chauffeur en
als passagier, in België het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen
(en eventueel andere voordelen bij het parkeren). Zowel volwassenen als
kinderen kunnen er recht op hebben.
https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/handicapinvaliditeit/fiscale-maatregelen/belastingvoordelen-voertuigen
✓ Verminderd BTW-tarief 6%, vrijstelling op de belasting op de
inverkeersstelling, vrijstelling van de verkeersbelasting

https://www.vdab.be/erkende-opleiding/voordelen

Als je als werkzoekende een door de VDAB erkende opleiding volgt, wordt
jouw vervoer van en naar het opleidingscentrum terugbetaald. Maak je
gebruik van De Lijn, dan kan je een maandabonnement van de Lijn
aanvragen. Het abonnement is gratis. Gebruik je een ander vervoersmiddel
dan krijg je een kilometervergoeding van 0.15 euro per kilometer.
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2.

DELEN AUTO/FIETSEN

https://autodelenmeetjesland.be/
Via Meetjesland Deelt kan je aan auto- en fietsdelen doen.

https://www.cambio.be/nl-vla
Als je slechts nu en dan de auto nodig hebt, dan is Cambio autodelen iets
voor jou. Bij inschrijving ontvang je een Cambiokaart. Met deze kaart heb
je toegang tot alle Cambio auto’s in heel België. Voor je de baan op kan,
moet je wel reserveren.

https://www.degage.be/autodelen/
Via Dégage kan je autodelen met buren/particulieren.
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V.

INKOMEN EN MATERIELE HULP

A.

FINANCIËLE STEUN
1.

RECHTEN EN VOORDELEN

https://www.eeklo.be/sociaalhuis/Financiële_en_sociale_hulp/Lee
floon
Leefloon/equivalent leefloon: Als je geen of een te laag inkomen hebt, heb
je misschien recht op een leefloon of een equivalent leefloon. Een
maatschappelijk assistent onderzoekt of je recht hebt op een leefloon of
eventuele andere steun. De maatschappelijk assistent doet dit aan de hand
van een sociaal onderzoek.
https://www.eeklo.be/sociaalhuis/Financiële_en_sociale_hulp/An
dere_financiële_hulp
Wanneer je na de betaling van jouw maandelijkse kosten, onvoldoende
leefgeld overhoudt, kan je bij het OCMW een aanvullende financiële steun
aanvragen. Leefgeld is het bedrag dat nodig is om van te kunnen leven: dat
wil zeggen, geld voor eten, drinken en persoonlijke verzorging.
Deze financiële steun kan toegekend worden naast het recht op leefloon,
een uitkering uit sociale zekerheid of een loon. Voorwaarde is wel dat je
bereid bent om in een hulpverleningstraject te stappen. Dit recht kan enkel
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toegekend worden na een grondig sociaal onderzoek door de
maatschappelijk assistent(e) van het OCMW.

B.

BUDGETHULP

https://www.caw.be/locatie-overzicht/onthaal/?regio=oostvlaanderen
We helpen hulpvragers op weg om hun financiële en administratieve
situatie weer op orde te brengen, hun uitgaven beter onder controle te
krijgen en al hun rechten uit te putten. De hulpverleningsmethoden zijn:
✓ Budgetbegeleiding en budgetbeheer
✓ Schuldbemiddeling
✓ Administratieve ondersteuning en psychosociale begeleiding
✓ Informatie over en toeleiding tot collectieve schuldenregeling

https://www.eeklo.be/sociaalhuis/Financiële_en_sociale_hulp/Hul
p_bij_schulden
✓ Budgethulp
Professionele hulp om je financiële situatie weer op orde te krijgen of om je
uitgaven beter onder controle te hebben.
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✓ Budgetbegeleiding:
Je vindt het moeilijk om je inkomsten en uitgaven te beheren. Je wil hier
graag professionele hulp bij. Je wil wel zelf wel volledig blijven beslissen
waaraan je je budget besteedt. Je hoeft helemaal geen schulden te hebben
om budgetbegeleiding te krijgen.
✓ Budgetbeheer:
Je vindt het moeilijk om je inkomsten en uitgaven te beheren. Je wil hier
graag professionele hulp bij. Je kiest ervoor om het beheer van je budget
voor een groot deel over te laten nemen.
✓ Schuldbemiddeling
Je hebt schulden bij één of meerdere schuldeisers. Het kan gaan over alle
vormen van schulden: huur, energie, belastingen, ziekenhuisfacturen, RSZ,
hypothecaire kredieten of schulden als consument bij winkels. Je wil hulp bij
het bemiddelen met schuldeisers over een afbetalingsplan

http://www.eerstehulpbijschulden.be/schulden-wat-nu/hulpnodig/collectieve-schuldenregeling
Collectieve schuldenregeling: Een collectieve schuldenregeling is een
gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen. Het doel is dat
je in de mate van het mogelijke je schulden kunt afbetalen en dat je tijdens
de afbetaling nog menswaardig kan leven. Na een collectieve
schuldenregeling kan je terug schuldenvrij door het leven.
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https://budgetinzicht.be/2018/12/20/de-wakosta-app/
In de Wakosta?!-app kan je je inkomsten en uitgaven ingeven waardoor je
een zeer duidelijk zicht krijgt op je budget per maand of per week. De
Wakostda?!-app is gratis en is beschikbaar in de Play Store (Android) en App
Store (IOS).

C.

MATERIELE HULP

https://www.welzijnsschakels.be/groepen
✓ vzwdetoevlucht@telenet.be
Vzw De Toevlucht is een organisatie die samen met vrijwilligers en mensen
met armoede-ervaring vecht tegen armoede. Je kan bij hen terecht voor
materiële hulp zoals kledij, meubels en luiers. Ook voor huisbezoeken,
gesprekken of gespreksgroepjes rond een bepaald onderwerp kan je bij De
Toevlucht aankloppen.
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https://www.dekringwinkel.be/centrum/14/winkels.html
In de kringloopwinkel kan je terecht voor tweedehands kledij en andere
materiële zaken.

https://www.letsvlaanderen.be/
LETS is de afkorting van Local Exchange Trade System ofwel een lokaal
systeem voor het ruilen van goederen en diensten. Bv: iemand komt jouw
haar knippen en in ruil herstel jij een kledingstuk. Lidgeld: €15/ jaar
(verzekering inbegrepen).

https://www.wijkcentrumdekring.be/repair-cafe/
Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen)
repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is
gereedschap en materiaal aanwezig om reparaties uit te voeren van kleding,
meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed enz. Ook zijn deskundige
vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en vaardigheden op allerlei
terreinen.
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D.

VOEDSELHULP

http://www.wijkcentrumdekring.be/sociale-kruidenier-t-wijkske/
Sociale kruidenier
✓ De sociale kruidenier is een winkel waar je na doorverwijzing
goedkoper kan komen winkelen. Er is een basisaanbod aan voeding,
drank en hygiëneproducten te vinden. Er kan ook een groenten- en
fruitpakket worden besteld, alle klanten kiezen hiervoor een vaste
dag. Voor ouders met jonge kinderen zijn er luiers te koop. Op
regelmatige basis zijn er gratis FEAD-producten. Er wordt vooraf in
de winkel aangekondigd wanneer deze beschikbaar zijn.
✓ De kruidenier werkt op verwijzing van Sociaal Huis en CAW op basis
van een financieel onderzoek.

http://poverello.be/wps/index.php/nl/gent/
Poverello Gent voor een maaltijd aan zeer lage prijs.
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https://toogoodtogo.be/nl-be
Onverkochte producten tegen een voordelige prijs, strijd mee tegen
voedselverspilling en zet zo meer in op duurzaamheid

VI.

WERK EN OPLEIDING

1.

RECHTEN EN VOORDELEN

https://www.vlaanderen.be/inkomensgarantie-uitkering
Als je als werkloze opnieuw aan de slag gaat in een deeltijdse baan, dan kun
je onder bepaalde voorwaarden, boven op jouw deeltijdse nettoloon, een
extra uitkering van de RVA krijgen. Door Uitkering Deeltijds Werkenden
(IGU) is jouw totale inkomen (nettoloon + IGU), minstens even hoog als de
werkloosheidsuitkering die je kreeg voordat je weer aan het werk ging.
https://www.vlaanderen.be/inschakelingsuitkering-voorwerkzoekende-schoolverlaters
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Als u uw beroepsinschakelingstijd van 12 maanden doorlopen hebt en nog
werkzoekend bent, dan hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op een
inschakelingsuitkering.
Een inschakelingsuitkering is niet hetzelfde als een werkloosheidsuitkering.
Op een werkloosheidsuitkering hebt u pas recht als u al een tijd gewerkt
hebt. Een inschakelingsuitkering is er voor jongeren die nog niet
(voldoende) gewerkt hebben.
https://www.vlaanderen.be/vlaamseondersteuningspremie/vlaamse-ondersteuningspremieaanvragen-en-opvolgen
Heeft een van uw werknemers een door VDAB erkende arbeidshandicap?
Dan hebt u als werkgever mogelijk recht op de Vlaamse
ondersteuningspremie (VOP). De VOP compenseert de eventuele extra
kosten en lagere productiviteit die de beperking van de werknemer met zich
meebrengt. Deze maatregel is er ook voor werknemers met een tijdelijke
arbeidshandicap.
Deze premie kan ook aangevraagd worden door zelfstandigen met een
erkende arbeidshandicap.
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https://www.rva.be/nl/formulieren/c47
✓ Blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 33%
Wie een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 33 % aantoont, kan
het volgende vragen:
✓ Een fixering van het bedrag van de werkloosheidsuitkering of een
verlenging van het recht op inschakelingsuitkeringen
✓ Een vrijstelling van de toepassing van de controleprocedure van
beschikbaarheid
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t11
✓ Jeugdvakantie
De jongere die afstudeert, jonger is dan 25 jaar en ten minste één maand
werkt als loontrekkende gedurende het jaar waarin hij zijn studies heeft
beëindigd, kan het daarop volgende jaar jeugdvakantie nemen ter
aanvulling van zijn onvolledig recht op vakantie. Voor elke jeugdvakantiedag
ontvangt hij, ten laste van de werkloosheidsverzekering, een uitkering die
65% bedraagt van zijn begrensd loon.
✓ RVA – vervroeging verhoor (versnelde procedure via OCMW)
Als iemand bij het OCMW leefloon aanvraagt in voorschot op
werkloosheidsuitkering, is het aangewezen om een versnelde procedure
aan te vragen bij de RVA. Op die manier wordt de aanvraag werkloosheid
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bespoedigd, weet men sneller of men al dan niet wordt geschorst. Meteen
is ook duidelijk of een dossier leefloon al dan niet moet worden opgestart.

https://www.mi-is.be/nl/themas/maatschappelijkeintegratie/socio-professionele-vrijstelling-spi
✓ Leefloon – socio-professionele vrijstelling (SPI)
Wie leefloon ontvangt en bovendien een erkende beroepsopleiding volgt of
gaat werken ontvangt hiervoor een vergoeding of loon. Deze inkomsten
moeten uiteraard in rekening worden gebracht van het leefloon. Een deel
van deze vergoeding of dit loon wordt vrijgesteld voor de berekening van
het leefloon. Een deel van deze inkomsten wordt met andere woorden niet
afgetrokken van jouw leefloon. Het gaat hierbij om een maandelijks bedrag
van 253,88 EUR.
Dit bedrag betekent een stimulans voor mensen die deels aan het werk gaan
en hierdoor extra inspanningen leveren.
De vrijstelling loopt gedurende een periode van maximaal 3 jaar.
In de praktijk gaat het vaak over mensen die (occasioneel) interim-werk
leveren.
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2.

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

https://www.dyzo.be/
Dyzo is het Het anker voor zelfstandigen in moeilijkheden. Ondernemers
kunnen bij Dyzo in alle discretie terecht voor het redden van hun zaak, voor
het leefbaar maken van een faillissement en voor ondersteuning van een
nieuwe start na faling.
Je kan advies op maat vragen door een online vragenlijst in te vullen op de
website. Vervolgens neemt Dyzo contact op met jou om verder te helpen.

https://www.vdab.be/erkende-opleiding/voordelen
Financiële voordelen voor VDAB erkende opleiding of studie én
ingeschreven als werkzoekende bij VDAB
✓ Gratis opleiding
✓ Behoud werkloosheids-, inschakelings- of inkomensgarantieuitkering
✓ Verplaatsingsvergoeding
✓ Kinderopvangvergoeding
✓ Stimulanspremie
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✓ Premie einde opleiding
✓ Sectorpremie

✓

✓

✓

✓

https://www.vdab.be/contact/80/vdab-eeklo
Jobbegeleiding
Je bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB en hebt extra
ondersteuning nodig in de zoektocht naar werk.
Jobcoaching
Je hebt nood aan extra ondersteuning in je nieuwe job. Je
werkgever kan gratis jobcoaching aanvragen als je aan nodige
voorwaarden voldoet.
Inwerkingstraject
Als je geen of slechts beperkt NL spreekt, je hebt nog geen
getuigschrift of diploma behaald in België én je bent ingeschreven
bij de VDAB, kan je een inwerkingstraject volgen.
Vooropleiding zorgberoepen voor anderstaligen

https://www.gtb.be/contact
GTB ondersteunt werkzoekenden met een beperking of een
gezondheidsprobleem om passend werk te vinden en te houden. De
trajectbegeleider volgt je op van bij de start van het traject t.e.m. de
tewerkstelling.
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https://www.compaan.be/hr-diensten/voorwerkzoekenden/steun-je-zoektocht-naar-werk/hoe-helpen-jou/
Je zoekt een betaalde job, maar je ervaart drempels naar werk:
gezondheidsprobleem, arbeidsbeperking, moeilijkheden met taal …
Compaan biedt gespecialiseerde begeleiding. Ze focussen op werkplekleren
(stages) zodat je ervaring kan opdoen of een takenpakket kan uitproberen
dat rekening houdt met je situatie.
Vóór Compaan kan helpen, neem je contact op met je VDAB- of GTBbemiddelaar die, o.b.v. jouw profiel, bekijkt of je in aanmerking komt voor
een traject op maat naar werk. Als jullie beslissen dat Compaan de beste
keuze is, dan maakt de bemiddelaar een afspraak.

https://www.vdab.be/wijk-werken/wijk-werker
Via het stelsel 'wijk-werken' kunnen werkzoekenden met een gebrek aan
recente werkervaring die nog niet in het gewone arbeidscircuit
terechtkunnen, tijdelijk werkervaring opdoen in een laagdrempelige
werkomgeving dicht bij huis.
Concreet betekent het dat de langdurig werkzoekende enkele uren per
week klusjes uitvoert bij iemand thuis of in een school, gemeente, OCMW,
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vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf. Hij wordt
daarvoor vergoed met wijk-werkcheques. Na maximaal 12 maanden volgt
dan een nieuwe stap in de begeleiding naar werk.

Tewerkstelling overeenkomstig artikel 60§7 is een vorm van
maatschappelijke dienstverlening waarbij het OCMW een baan bezorgt aan
iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen, met als doel deze
terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het
arbeidsproces.
Het OCMW is altijd de juridische werkgever. Het centrum kan de persoon in
zijn eigen diensten tewerkstellen of ter beschikking stellen van een derde
werkgever. Het ontvangt een subsidie van de federale overheid voor de
duur van de tewerkstelling en geniet als werkgever van een vrijstelling van
werkgeversbijdragen.

https://www.welzijnsband.be/index.php/arbeidstrajectbegeleiding
Wanneer iemand een (equivalent) leefloon aanvraagt verwacht het OCMW
dat deze persoon werkbereid is, tenzij dit omwille van gezondheids- of
billijkheidsredenen niet mogelijk is. Het OCMW kan ondersteuning bieden
in de zoektocht naar werk. De arbeidstrajectbegeleider zal deze OCMW-
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cliënt via een intensief, planmatig en stapsgewijs traject naar een
tewerkstelling op de arbeidsmarkt begeleiden.
Je kan terecht bij team Arbeidstrajectbegeleiding terecht na doorverwijzing
van jouw maatschappelijk werker bij OCMW.

https://www.zwerfgoed.org/over
Volwassenen die (tijdelijk) geen plek vinden op de arbeidsmarkt kunnen
zich engageren in De Serre. Hier is het traject gericht op arbeidsmatige
activiteiten, beroepsverkennende stage, gemeenschapsdienst of
vrijblijvend vrijwilligerswerk met een (eventuele) herstart of heroriëntering
als doel.
Zwerfgoed / De Serre werkt samen met OCMW Gent en Eeklo, VDAB,
justitie … en biedt een oplossing voor mensen op zoek naar arbeidsmatige
activiteit, beroepsverkennende stage, gemeenschapsdienst ...

35

VII.

GEZINNEN
A.

ZWANGERSCHAP EN GEBOORTE
1.

RECHTEN EN VOORDELEN

Wend je tot jouw ziekenfonds om te bekijken of je mogelijks in aanmerking komt
voor onderstaande voordelen:

✓
✓
✓
✓

Geboortepremie of geboortevoordelen
Kraamzorg
Borstvoedingspremie
Babymassage

✓ Ben je langer dan 1 jaar aangesloten bij jouw vakbond? Dan

kan je misschien ook van jouw vakbond een geboortepremie
ontvangen. Je hoeft hen enkel een kopie van het uittreksel uit
de geboorteakte te bezorgen.
Vraag het na bij je
vakbondscentrale.

36

https://baby-nest.weebly.com/
Baby-Nest is een sociale organisatie die zich inzet voor (toekomstige)
moeders/vaders en hun kinderen. Moeders/vaders die het financieel
moeilijk hebben kunnen bij baby-nest terecht voor kleertjes,
speelgoed, verzorgingsmateriaal, luiers, …
er is een
doorverwijsformulier nodig van Kind & Gezin/OCMW/andere
welzijnsdiensten.

Via het OCMW kan je de eerste en/of tweede leeftijdsmelk voor je baby
terugbetaald krijgen. Een maatschappelijk werker zal een sociaal
onderzoeken uitvoeren om te bepalen of je recht heb op deze steun en of
er eventueel andere dingen zijn waarmee ze jou kunnen helpen.

https://www.kindengezin.be/zwangerschap-engeboorte/verlof/borstvoeding/borstvoedingspauzes-op-het-werk/
Werkneemsters hebben recht op borstvoedingspauzes om hun kind
borstvoeding te geven of de melk af te kolven. Het recht op pauzes geldt
tot 9 maanden na de geboorte van het kind. De pauzes worden niet betaald
door de werkgever, maar via het ziekenfonds.
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https://www.vlaanderen.be/moederschapsverlof-enmoederschapsbescherming
https://www.vlaanderen.be/vaderschapsverlof
Als werknemer, werkloze of zelfstandige heb je recht op
moederschapsrust. De regeling varieert naargelang je statuut
(werknemer/werkloze en zelfstandige). Tijdens het moederschapsverlof
krijg je van het ziekenfonds een moederschapsuitkering.
Een vader of meeouder mag als werknemer tien dagen afwezig zijn op het
werk. En dat binnen de vier maanden na de geboorte. Deze tien dagen hoef
je evenwel niet aaneensluitend op te nemen. De werknemer ontvangt een
uitkering via het ziekenfonds. Als zelfstandige dien je een aanvraag in bij
het sociaal verzekeringsfonds.
2.

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

https://www.kindengezin.be/
Bij elk bezoek wordt je kindje gemeten en gewogen. De verpleegkundige
en arts bespreken de algemene ontwikkeling van je kind en gaat in op
je vragen. Je kindje wordt ook onderzocht en krijgt de nodige
vaccinaties. Deze dienstverlening is gratis voor kinderen tot 3 jaar. Ook
huisbezoeken zijn mogelijk. Ben je zwanger en heb je vragen rond
zwangerschap, dan is het mogelijk een startgesprek aan te vragen via de
website van Kind & Gezin.
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http://www.abortuscentrum-gent.be/
In het Abortuscentrum bieden we zowel psychosociale als medische
begeleiding aan. De psychosociale begeleiding gebeurt door psychologen,
seksuologen, maatschappelijk assistenten en verpleegkundig personeel. Zij
ondersteunen je bij het nemen van een beslissing en tijdens de behandeling.
De behandeling wordt uitgevoerd door artsen met een specifieke opleiding
voor het uitvoeren van abortussen.

http://www.expertisecentrakraamzorg.be/
Heb je een zwangerschapswens, ben je zwanger, of ben je net bevallen? En
ben je op zoek naar informatie, begeleiding of hulpverlening ? Vraag dan
raad bij het Expertisecentrum Kraamzorg, zij helpen je met je zoektocht.
Contact Oost-Vlaanderen (Kraamkaravaan) www.kraamkaravaan.be tel. 09
333 57 60. Contact West-Vlaanderen (De Wieg) www.dewieg.be tel. 0473
45 14 38. Verschillende diensten bieden gespecialiseerde en betaalbare
thuiszorg tijdens je zwangerschap en de kraamperiode. Je kan bij hen
terecht voor de verzorging van jezelf en de baby, voor de opvang van de
andere kinderen, voor het dagelijks huishouden. Voor kraamzorg betaal je
een bijdrage die afhankelijk is van het inkomen en het aantal personen ten
laste. Een kraamzorgdienst kan je terugvinden op de website van het
expertisecentrum.
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https://www.vroedvrouwen.be
Zowel tijdens je zwangerschap als na de bevalling kan een vroedvrouw
ondersteuning bieden. Dit kan o.a. onder de vorm van:
✓ Vroedkundige zorg tijdens de zwangerschap en na de geboorte medische controles tijdens de zwangerschap
✓ Prenatale infosessies (in groep en individueel)
✓ Medische opvolging van moeder en kind na de geboorte
✓ Begeleiding bij borst- en bij flesvoeding
✓ Raad en advies op maat omtrent zwangerschap, bevalling en het
prille ouderschap
✓ Babymassage

https://www.karus.be/onsaanbod/behandelaanbod/moederen-baby
Centrum Moeder en Baby biedt zorg en behandeling voor moeders die na
de bevalling worden geconfronteerd met psychische problemen die het
hechtingsproces met de baby onder druk zetten, zoals:
✓ Depressie
✓ Angststoornis en Obsessief-Compulsieve Stoornis
✓ Aanpassingsstoornis
✓ Bipolaire stoornis
✓ Psychose
Tot de babyleeftijd van 1 jaar kunnen moeders mét hun baby in het centrum
terecht. De begeleiding door de Moeder-Babyéénheid is in duur beperkt tot
de babyleeftijd van maximum 18 maanden. Het behandelaanbod is niet

40

gericht op de behandeling van primaire verslavingsproblemen en sociaalopvoedkundige problemen.

https://www.eeklo.be/bestuur_diensten/De_Zuidkaai/Huis_van_h
et_Kind
✓ Het Huis van het Kind Eeklo is een huis met 2 grote toegangsdeuren.
De ene toegangsdeur bevindt zich op Welzijnscampus De Zuidkaai
(Zuidmoerstraat 136), waar een groot aanbod aan opvoedings- en
gezinsondersteuning bestaat. Op deze locatie wordt ook sterk
ingezet op ontmoeting en het versterken van de sociale cohesie.
Achter de 2de toegangsdeur, in het Gezondheidscentrum
Meetjesland (Visstraat 14), ligt de nadruk in grote mate op het
aspect gezondheidspreventie en opvoedingsondersteuning. In
beide vestigingen is een zeer laagdrempelig aanbod aan
opvoedingsondersteuning, preventieve gezondheidszorg en
ontmoeting uitgebouwd zodat (aanstaande) ouders gemakkelijk de
weg vinden.
De andere partners van het samenwerkingsverband spelen als
Groeisleutel ook een heel belangrijke rol. In deze Groeisleutels
kunnen ouders, kinderen en jongeren terecht met al hun vragen
over opgroeien en opvoeden. Ze krijgen er de sleutel om zelf aan de
slag te gaan of om de deur naar een antwoord of ondersteuning te
openen.
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http://adoptiehuis.be/
Ben je zwanger, maar je weet niet of je jouw kind na de bevalling wil of kan
houden? Weet dan dat je er niet alleen voor staat. Je kan bij het Adoptiehuis
terecht. Ze zijn er om naar jou te luisteren en samen te bekijken wat de
mogelijkheden zijn.

B.

OPVANG
1.

RECHTEN EN VOORDELEN

https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-enpeuters/attesten-inkomenstarief/#Een-attest-voor-een-ouder
In een kinderopvang met inkomenstarief betaalt u volgens uw inkomen. Om
een prijs te kunnen betalen volgens uw inkomen, hebt u een attest
inkomenstarief nodig van Kind en Gezin. Ook als u uw inkomen niet bekend
wilt maken, moet u een aanvraag voor een attest inkomenstarief indienen.
Zonder attest inkomenstarief kunt u niet terecht bij een opvang waarbij u
betaalt volgens uw inkomen. In 2020 betaalt u tussen 5,32 euro en 29,51
euro per dag. In specifieke situaties betaalt u een individueel verminderd
tarief.
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OCMW kan helpen om een kindcode (attest inkomenstarief) aan te vragen.
https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-enpeuters/attesten-inkomenstarief/
Hoewel het inkomenstarief in principe al een eerlijk en sociaal tarief is, kan
er in bepaalde omstandigheden toch nood zijn aan een afwijking op het
berekende inkomenstarief. Er zijn in de regelgeving sinds 1 april 2014
verschillende categorieën opgenomen die ouders, voor wie het onmogelijk
is om het berekende inkomenstarief te betalen, recht geven op een
individueel verminderd tarief.

https://www.vvsg.be/samenleven-gezin-welzijn/kinderopvang-engezinsbeleid/ocmw-tarief-kinderopvang
Een kleine groep van ouders valt niet onder één van de categorieën die
automatisch recht geven op een individueel verminderd tarief (IVT
kinderopvang), terwijl het betalen van de berekende bijdrage op basis van
het inkomen toch financieel onhaalbaar is. Zij komen mogelijks in
aanmerking voor OCMW-tarief.
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https://www.vdab.be/erkende-opleiding/voordelen
Werkzoekenden in opleiding kunnen onder bepaalde voorwaarden recht
hebben op een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang.
2.

ZOEK GEPASTE KINDEROPVANG

http://www.kinderopvangmeetjesland.be/index.php

https://www.i-mens.be/ons-aanbod/kinderopvang

https://fie-en-ola.be/contact/
Sommige kinderen hebben door medische of psychosociale problemen
meer intensieve zorgen nodig. Inclusieve kinderopvang is de opvang van
kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder
specifieke zorgbehoefte.
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https://www.kindengezin.be/kinderopvang/ouder/kind-metspecifieke-zorgbehoefte/#Waar-kan-je-terecht
Men kan ofwel rechtstreeks terecht bij de kinderopvang, via een Centrum
Inclusieve Kinderopvang (CIK) of via het loket Kinderopvang bij de
gemeente.
https://www.kindengezin.be/contact-en-help/veelgesteldevragen/kinderopvang/zijn-er-opvangmogelijkheden-voor-ziekekinderen.jsp
Er bestaan verschillende diensten die opvangmogelijkheden voor zieke
kinderen voorzien.

https://www.kinderoppasdienst.be/
Je betaalt €5 per uur met een min. Van €10 voor minder dan 2 uren.
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C.

ONDERWIJS
1.

RECHTEN EN VOORDELEN

https://www.vlaanderen.be/schoolkosten-in-het-basisonderwijs
https://www.vlaanderen.be/schoolkosten-in-het-secundaironderwijs
Sommige scholen beschikken over een solidariteitsfonds dat er voor wil
zorgen dat elk kind deel kan nemen aan schooluitstappen. Is het soms
moeilijk om de schoolrekening te betalen, heb je schrik dat je je kind niet zal
kunnen laten meegaan op bosklas vraag dan zeker na bij jou op school of er
een fonds is. Wanneer er geen fonds is zal de zorgcoördinator steeds met
jou op zoek gaan naar oplossingen voor jou probleem.
https://www.vlaanderen.be/startbonus/startbonus-volgens-deregelgeving-na-1-september-2018
Als u een duale of een alternerende opleiding volgt, kunt u in aanmerking
komen voor een startbonus.
Duaal leren is bedoeld voor leerlingen (= iedereen die niet langer voltijds
leerplichtig is. Concreet betekent dit dat jongeren vanaf 15 jaar in
aanmerking kunnen komen) die hun diploma secundair onderwijs willen
behalen via de combinatie van ‘leren in een onderwijsinstelling’ + ‘leren in
een onderneming’. Onder ‘onderwijsinstelling’ verstaan wij: een school voor
voltijds secundair onderwijs (SO), een centrum voor deeltijds onderwijs
(CDO) of een SYNTRA- lesplaats. De onderneming is ook van groot belang.
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Het is immers de bedoeling dat je ook leert via werkervaring op je werkplek.
Hoeveel % van je tijd doorgebracht wordt op de werkvloer, hangt af van je
opleiding.

https://www.mi-is.be/nl/toelage-voor-participatie-en-socialeactivering
Het OCMW beschikt over een budget om er voor te zorgen dat iedereen
deel kan nemen aan sportieve, culturele of sociale activiteiten. Via het Fonds
Voor Participatie en Sociale Activering kunnen gezinnen met een laag
inkomen een gedeelte terugbetaald krijgen voor activiteiten op school zoals
bosklassen, schoolreis, zwemmen, theater, ...toekenning van de
tussenkomst gebeurt o.b.v. een sociaal onderzoek.

Heb je een logopedische behandeling nodig? Of heeft je zoon of dochter
nood aan begeleiding door een logopedist?
Als de behandeling niet of niet meer terugbetaald wordt door de
ziekteverzekering, kan je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op
een extra tegemoetkoming via de mutualiteit.
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Zoek gepaste school

https://www.onderwijskiezer.be/v2/index.php
Deze website helpt jou en je kind(eren) in de zoektocht naar een
school en/of studierichting die bij hen past.

https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren#waarnederlands-leren
We geven zelf geen les, maar zoeken samen met jou naar de cursus en de
school die het best bij je passen. Je kan bij ons ook terecht met al je vragen
over Nederlands leren.
2.

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

https://www.welzijnsband.be/index.php/de-katrol
De Katrol biedt gratis studie- en opvoedingsondersteuning aan huis. Onze
doelgroep zijn kansarme gezinnen, ouders en hun lagere school kinderen.
Onze focusgroep bestaat uit kinderen uit de 3de kleuterklas tot en met 2de
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leerjaar. Bij uitbreiding ondersteunen we tot en met het eerste middelbaar.
De Katrol werkt met studenten die ondersteund worden door een
beroepskracht.

https://www.auxilia-vlaanderen.be/wordpress/
✓ christine.vanhaver@auxilia-vlaanderen.be
Auxilia vzw is een organisatie van vrijwilligers. We staan klaar voor kinderen,
jongeren en volwassenen die extra hulp zoeken om iets te leren en die te
maken hebben met kansarmoede. Het speciale aan Auxilia is dat onze
vrijwilligers meestal begeleiding aan huis geven, maar soms ook in scholen.

https://www.bednet.be/contact
Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school
kunnen, de les in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit. Leerlingen die
langdurig of regelmatig afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of
zwangerschap, zijn zo mee met de les en blijven in contact met hun
vrienden. Bednet is gratis voor gezin en school.
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CLB

http://www.vclbmeetjesland.be
✓ VCLB Meetjesland: 09 376 70 50 of info@vclbmeetjesland.be
http://www.clbgoeeklo.be
✓ GO! CLB Deinze-Eeklo: 09 377 36 93 of deinze.eeklo@go-clb.be
Voor vragen omtrent schoolgaande kinderen en hun opvoeding, leren en
studeren, studie-en beroepskeuze, psychosociale ontwikkeling en
gezondheid, kan je gratis en onafhankelijk van de school, terecht bij een
Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB.

Bij Zwerfgoed kunnen jongeren tijdelijk terecht wanneer het (op school)
even niet meer gaat in De Hoeve. Het time-out traject is gericht op zinvolle
dagbesteding én herstart van activiteiten.
Zwerfgoed / De Hoeve reikt de hand naar elke vorm van secundair onderwijs
en voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg. Voor alle leerlingen tussen 15 en 21
jaar, die omwille van wat voor reden dan ook, tijdelijk niet kunnen blijven
functioneren binnen de school (of opleiding) kan Zwerfgoed even een
uitweg bieden.
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D.

GROEIPAKKET

Er zijn 5 uitbetalers, die ervoor zorgen dat gezinnen hun Groeipakket tijdig
en correct ontvangen:
✓
✓
✓
✓

FONS: welkom@fons.be – T. 078/79.00.07
Infino : informatie@infino.be – T. 078 15 92 99
Kidslife Vlaanderen: vlaanderen@kidslife.be – T. 050 47 42 99
MyFamily: info@myfamily.be – T. 03 221 08 11
https://www.groeipakket.be/nl/wat-zit-er-in-het-groeipakket/elkkind-krijgt

Alle kinderen die in Vlaanderen wonen, krijgen:
✓ Het startbedrag (vroegere kraamgeld/geboortpremie)
✓ Het basisbedrag (vroegere kinderbijslag)
✓ De schoolbonus
https://www.groeipakket.be/nl/wat-zit-er-in-hetgroeipakket/participatietoeslagen
Kinderen hebben meer kansen als ze deelnemen aan kinderopvang en
onderwijs. Het Groeipakket stimuleert die deelname via
participatietoeslagen. Als je er recht op hebt, worden ze automatisch
toegekend. Je hoeft ze niet aan te vragen.
✓ Kinderopvangtoeslag
✓ Kleutertoeslag
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✓ Schooltoeslag (vroegere studietoelage)
https://www.groeipakket.be/nl/wat-zit-er-in-het-groeipakket/opmaat-van-je-gezin
Het Groeipakket is ook op maat van het gezin. Er wordt rekening
gehouden met:
✓
✓
✓
✓
✓

Kinderen geboren voor en vanaf 1/1/2019 in het gezin
Alleenstaande ouder
Gescheiden ouder
Pleegouder
Grensarbeider
https://www.groeipakket.be/nl/wat-zit-er-in-hetgroeipakket/zorgtoeslag

Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig om te groeien. Voor hen
bevat het Groeipakket naast het basisbedrag een extra zorgtoeslag die de
kosten in hun specifieke situatie beter afdekt.
✓ Wees
✓ Pleegkind
✓ Kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte (vroegere
verhoogde kinderbijslag)
https://www.groeipakket.be/nl/wat-zit-er-in-het-groeipakket/opmaat-van-je-kind#three
Het Groeipakket is op maat van het kind. Er wordt rekening gehouden
met:
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✓ Kind in een Nederlandstalige kinderopvang of school in Brussel of
Vlaanderen en woont in een andere deelentiteit
✓ Student/schoolverlater
✓ Weeskind
✓ Kind met een handicap
✓ Kind in het buitenland
✓ Geplaatst kind
✓ Andere situaties: vermist of ontvoerd
https://www.groeipakket.be/nl/wat-zit-er-in-hetgroeipakket/sociale-toeslag
De sociale toeslag is er voor gezinnen die met hun inkomen de
opvoedingskost moeilijker kunnen dragen. De toeslag is bedoeld om de
draagkracht van minder kapitaalkrachtige gezinnen te vergroten en is
afhankelijk van inkomen en gezinsgrootte. Het bedrag wordt automatisch
toegekend zodra je er recht op hebt.

E.

BELASTINGEN

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/
kinderopvang/jonger_dan_3_jaar
✓ Belastingvermindering voor kinderen jonger dan 3 jaar
Hebt u een kind dat op 1 januari nog geen 3 jaar is en waarvoor u geen
kosten voor de kinderopvang aangeeft? U heeft recht op de verhoging van
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de belastingvrije som als u niet kunt of niet wilt gebruik maken van de
belastingvermindering voor kosten van kinderopvang.
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/personen_ten
_laste/kinderen#q7
✓ Belastingkrediet voor kinderen ten laste
Als u een of meer personen ten laste hebt, krijgt u een belastingvoordeel,
namelijk een verhoging van uw belastingvrij minimum. Dat betekent dat
een groter deel van uw inkomen niet belast wordt en dat uw verschuldigde
belasting dus verlaagt.

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoord
elen/kinderopvang/voorwaarden
✓ Belastingvermindering kinderopvang
Voor de uitgaven voor kinderopvang van kinderen tot 12 jaar heb je
onder bepaalde voorwaarden recht op een belastingvermindering.
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/kinderopvang/
alleenstaande-ouders#q1
✓ Fiscaal voordeel voor alleenstaande ouders
Alleenstaande ouders die aan bepaalde voorwaarden voldoen, krijgen
bovenop de gewone belastingvermindering voor kinderoppas (45%), een
bijkomende belastingvermindering. De bijkomende vermindering bedraagt
maximaal 30% en wordt degressief afgebouwd vanaf een bepaald inkomen.
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F.

ANDERE

http://www.luciaweb.be/pics/pdf/Infofolder.pdf
Vzw Lucia geeft financiële steun aan zwangere vrouwen of gezinnen met
kinderen jonger dan 12 jaar die in België wonen en die tijdelijk
geconfronteerd worden met financiële moeilijkheden.
De steun is tijdelijk en bedoeld om in de meest elementaire behoeften van
jouw kind te voorzien zoals vb. eten, luiers, kleding, …. Voorwaarde is wel
dat je bereidt bent om in begeleiding te gaan om je problemen aan te
kunnen pakken. Je vult samen met jouw begeleider een aanvraagformulier
in en deze zal jouw vraag doorspelen aan vzw.

https://www.monarchie.be/nl/agenda/vzw-amade-0
Amade is een VZW die financiële steun geeft aan kinderen die
geconfronteerd worden met een tekort door financiële moeilijkheden. De
steun is tijdelijk en bedoeld om ervoor te zorgen dat elk kind dezelfde
kansen en mogelijkheden krijgt. Zo kan Amade bijvoorbeeld het lidgeld van
een voetbalclub betalen, een cadeau met de kerstperiode of een rekening
voor logopedie. Er moet altijd een aanvraagformulier doorgestuurd worden,
op basis daarvan beslist Amade of ze een steun geven of niet. Het geld wordt
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steeds beheerd door een derde, het is dus aangewezen om in begeleiding
te zijn/gaan.

https://www.pelicano.be/
De stichting Pelicano geeft financiële steun aan gezinnen waar het
tekort zo ernstig is dat kinderen geen menswaardig bestaan hebben.
Zij betalen elk jaar een vast bedrag uit dat dient voor
schoolrekeningen, verzorging, kledij… het geld wordt altijd beheerd
door een derde en wordt dus niet op de rekening van de ouders
gestort.

https://feestvarkenvzw.be/
Feestvarken vzw zet zich daarom in om een verjaardagspakket samen te
stellen voor kinderen waarbij dit niet evident is. Het pakket is bestemd
voor kinderen vanaf 3 jaar tot en met 12 jaar en is aangepast aan de
leeftijd en het geslacht van het kind. Het bestaat uit een mooi, nieuw en
recent verjaardagscadeau, een traktatie waarmee ze op hun verjaardag de
klasgenootjes kunnen verrassen en de benodigdheden om thuis een
feestje te kunnen organiseren (slingers, ballonnen, pakket om zelf cake te
bakken).
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Via het OCMW wordt het verjaardagspakket bezorgd aan de gezinnen die
in aanmerking komen.

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/onderho
udsgeld/davo
✓ Onderhoudsgeld – voorschot alimentatievordering: Betaalt je
ex-partner het onderhoudsgeld voor de kinderen niet? De
Dienst voor AlimentatieVorderingen kan op uw vraag
voorschotten op alimentatie toekennen en bij de
onderhoudsplichtige het maandelijks en achterstallig
onderhoudsgeld invorderen
G.

OPVOEDINGSONDERSTEUNING

https://overkop.be/
✓ gent@overkop.be
In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten
lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook
een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele
therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen.
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https://awel.be/
AWEl luistert naar kinderen en jongeren.

https://www.caw.be/jac/
Bij het JAC (deelwerking CAW) kan je tussen en 12 en 25 jaar terecht met
al je vragen en problemen. Je kan mailen, chatten, bellen of een JAC
binnenstappen.

https://www.lejo.be/over-lejo/contact/
Lejo vzw komt op voor jongeren tussen 12 en 19 jaar in een
maatschappelijk kwetsbare positie. Onder de noemer 'vrije tijd' of
'jeugdwerk' organiseert LEJO een hele boel kampen en dagactiviteiten in
binnen- en buitenland. We doen aan jeugdopbouwwerk in verschillende
Vlaamse steden en bieden verschillende vormingen en cursussen aan rond
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ervaringsleren en werken met jongeren in een maatschappelijk kwetsbare
positie. Daarnaast hebben we ook een werking voor tienerouders: TEENS!
Allemaal met de enthousiaste POWER van een grote bende vrijwilligers.
https://www.lejo.be/
content/uploads/2019/11/20191112_Folder-NAFT.pdf

wp-

De naadloze flexibele trajecten (NAFT) hebben als doel om schooluitval en
vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs tegen te gaan. Een
naadloos flexibel traject kan preventief en remediërend ingezet worden en
richt zich naar leerlingen, (klas)groepen, leerkrachten, teams en/of
scholen. NAFT biedt een kwaliteitsvol en maatgericht traject aan dat start
met een aanmelding door het CLB.

http://www.opvoedingslijn.be/
✓ opvoedingslijn@groeimee.be of 078 15 00 10
Je kan bij ons terecht met al je vragen over opvoeding, groot en klein. Je
blijft steeds anoniem en krijgt een persoonlijk antwoord van een
deskundige. Ook als opvoeder, groot- of stiefouder, kan je bij ons terecht.
Op de Opvoedingslijn kan je o.a. terecht met vragen over spijbelen,
huilbaby, zakgeld, zwijgende puber, moeilijke eters, geen roze wolk, pesten,
faalangst, grenzen stellen, radicalisering, plusmama/-papa, surfgedrag
controleren …
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https://www.pleegzorgvlaanderen.be/contact
✓ info@pleegzorgoostvlaanderen.be of 09 223 90 99
We spreken over pleegzorg als mensen - de pleegouders of gastgezinnen hun gezin ten dienste stellen van een andere persoon - het pleegkind of
de pleeggast - die niet in zijn/haar eigen gezin kan of mag blijven wonen.
Pleegzorg is er voor kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar, alsook
voor volwassenen met een handicap en/of psychiatrische problematiek.

http://www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be/onzecentra/oost-vlaanderen.php
✓ info@vkgent.be of 09 216 73 30 / 0489 20 96 90 (dringende
meldingen)
Burgers met vragen inzake geweld, misbruik en kindermishandeling kunnen
elke werkdag van 9.00 u –17.00 u terecht op het nummer 1712.
Kinderen en jongeren met vragen over kindermishandeling kunnen chatten
met nupraatikerover.be

60

https://www.oranjehuis.be/columbus
✓ 0492 58 73 06 (Martine Leerg – bereikbaar op dinsdag,
woensdag en donderdagVM)
Met jongeren en hun leefomgeving streven we er naar blijvende positieve
veranderingen te brengen in situaties die als een probleem ervaren worden
thuis, op school, op het werk, inde vrije tijd of in de buurt. Ben je als jongere
of als ouder ongerust over het samenleven binnen je gezin of ben je als
hulpverlener ongerust over het gezin waarin je aan de slag bent, neem dan
met ons contact op om samen mogelijkheden te verkennen die opnieuw
hoop kunnen brengen.

https://fiolavzw.be/contact/
✓ info@fiolavzw.be of 09 274 10 10
Deskundige ondersteuning op maat voor personen met een (vermoeden
van) beperking en hun netwerk.
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https://www.i-mens.be/onsaanbod/opvoedingsondersteuning/ckg-sloeberhof
09 253 82 65
Opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Soms kan je er best wat ondersteuning
bij gebruiken. Wat als je, bijvoorbeeld, alleenstaande ouder bent en
onvoldoende kan rekenen op mensen uit je omgeving? Het Centrum voor
Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) helpt je, ook in dringende
gevallen. Kies de begeleiding die best bij jouw situatie en woonplaats past:
mobiele, ambulante of residentiële begeleiding.

https://www.rtjdetafels.be/
Zit je vast en weet je niet meer wat te doen omdat de hulp die je zoekt niet
bestaat er wachtlijsten zijn of wat er is, niet voldoende lijkt? RTJ De Tafels is
een gratis mobiele dienst voor jongeren en hun netwerk (0 tot 25 jaar ).
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https://www.jeugdhulp.be/organisaties/ondersteuningscentrumjeugdzorg-ocj
ocj.genteeklo@opgroeien.be
✓ Ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ)
✓ Cliëntoverleg
✓ Bemiddeling

✓ Lokale politie – cel sociale politie
✓ pz.meetjesland.slh@police.belgium.eu
<pz.meetjesland.slh@police.belgium.eu
Omdat het voor de interventiemedewerkers onhaalbaar is om tijdens de
talloze interventies alle problemen te analyseren en er een antwoord op te
bieden, werd de Cel Sociale Politie (CSP) opgericht. Deze medewerkers
kunnen zich de tijd veroorloven om bepaalde door hen geselecteerde
prangende problemen nader onder de loep te nemen. Door hun
doorgedreven gespecialiseerde kennis slagen zij er vaak in om op een
bestaande problematiek in te grijpen en er enigszins een oplossing aan te
bieden. In tweede instantie komt deze oplossing dan ook weer ten goede
aan de interventiemedewerkers die niet langer als brandweerpolitie
moeten ter hulp snellen.
De taakinhoud van de leden van de CSP is zeer divers: gaande van de
opvolging
van
intrafamiliaal
geweld,
jeugdcriminaliteit
en
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probleemgezinnen tot het preventief aanpakken van sluimerende
problemen. Zij ambiëren een heel nauwe samenwerking met de partners in
het Meetjesland Centrum (scholen, Meetjeslandse Bouwmaatschappij,
Asielcentrum, OCMW, jeugdinstellingen, gerechtelijke instanties, ...) en
gaan over tot acties wanneer dit zich noodzaakt. Een voorbeeld hiervan zijn
de drugscontroles die op vraag van de scholen en met medewerking van de
drugshonden van de Federale Politie worden gehouden.
Gezien de veelheid aan adequate informatie die binnen de CSP aanwezig is,
vormen zij als het ware een kruispunt tussen de interventie, de wijk en de
lokale recherche.
VIII.

THUISZORG
1.

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

www.dienstencheques-vlaanderen.be
Een aantal diensten kun je betalen met dienstencheques. Die diensten staan
in voor het schoonmaken van de woning, wassen en strijken, boodschappen
doen, occasionele naaiwerken of maaltijden bereiden.
https://www.zorg-engezondheid.be/gezinszorg_en_aanvullende_thuiszorg
https://www.riziv.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/zorgverlenerzoeken.aspx
Als je verpleegkundige verzorging nodig hebt, kun je een beroep doen op
een dienst thuisverpleging of een zelfstandige thuisverpleegkundige.
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https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/thuiszorg/aangepastwonen/ergobegeleiding-en-woonadvies

✓

✓

✓
✓

✓

https://www.bondmoyson.be/ovl/zorg-comfort/verhuur-verkoopmaterialen/Pages/default.aspx
Mediotheek (Bond Moyson)
https://www.thuiszorgwinkel.be/nl?gclid=EAIaIQobChMIs6rG59f6AIVCc13Ch2F5A9nEAAYASAAEgLkBPD_BwE
Goed Thuiszorgwinkel (CM)
https://www.lm.be/LMPlus/Rubrieken/Voordelen-endiensten/Thuiszorg/Uitleendienst/Pages/DefaultArticle.aspx
Zorgboetiek (Liberale Mutualiteit)
https://www.oz.be/gezondheid/oz-shop/welkom/zelfredzaamheid
OZ Shop
https://www.partena-ziekenfonds.be/nl/zorg-encomfort/uitleenmateriaal
Uitleendienst Partena

https://www.eeklo.be/sociaalhuis/Thuiszorg
De was en de plas, boodschappen doen, eten maken, schoonmaken of een
klusje dat dringend moet aangepakt worden. Iedereen kijkt daar wel eens
tegenop. De medewerkers van de thuiszorgdiensten van Sociaal Huis Eeklo
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doen het graag voor je. Om comfortabel en veilig thuis te wonen kan je bij
ons terecht voor:
✓ Poetshulp (Assist)
✓ Gezinszorg en aanvullende thuiszorg
✓ Karweidienst
Het verlenen van gespecialiseerde hulp aan huis heeft als doel de mensen
zolang mogelijk in hun thuisomgeving op een menswaardige en
comfortabele manier te laten wonen.

IX.

PERSONEN MET EEN BEPERKING

1.

RECHTEN EN VOORDELEN

https://handicap.belgium.be/nl/
✓ Inkomensvervangende Tegemoetkoming (IVT)
Ben je tussen de 21 jaar en de 65 jaar oud en kan je door je handicap niet
gaan werken? Of werk je wel, maar is je verdienvermogen beperkt tot 1/3
van wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.
Voor de aanvraag, advies en hulp kan je terecht op de sociale dienst van het
OCMW of DMW van jouw ziekenfonds.
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✓ Integratietegemoetkoming (IT)
Ben je tussen de 21 jaar en de 65 jaar oud en ondervind je moeilijkheden bij
het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen, poetsen,
… ? Dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming. Het
bedrag is afhankelijk van de ernst van je handicap en van het gezinsinkomen.
Voor de aanvraag, advies en hulp kan je terecht op de sociale dienst van het
OCMW of DMW van jouw ziekenfonds.

https://www.vlaamsesocialebescherming.be/je-woont-invlaanderen
✓ Zorgpremie
In 2020 betaal je 53 euro aan CM-Zorgkas. Wie op 1 januari van het jaar
ervoor recht had op de verhoogde tegemoetkoming, betaalt 26 euro.
Zit je in een collectieve schuldenregeling of persoonlijk faillissement, moet
je de jaarlijkse zorgpremie niet betalen.
https://www.vlaamsesocialebescherming.be/het-zorgbudget
✓ Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (ZZZ of vroegere Mantelen thuiszorgpremie of zorgverzekering)
Het is een zorgbudget van 130 euro/maand voor mensen die veel zorg nodig
hebben. Dat zijn bijvoorbeeld ouderen die in een woonzorgcentrum
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verblijven of mensen van alle leeftijden die thuis veel (eventueel
professionele) ondersteuning nodig hebben.
✓ Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (ZBO of vroegere
Tegemoetkoming hulp aan bejaarden)
Het is een zorgbudget voor 65'+ers met een zorgnood. Hoeveel dit budget
bedraagt, hangt af van het inkomen en van de zorgzwaarte van die oudere
persoon. Het is maximaal 594 euro/maand.
✓ Zorgbudget voor personen met een handicap (ZPMH of vroegere
Basisondersteuningsbudget)
Het is een zorgbudget van 300 euro/maand voor zowel kinderen als
volwassenen met een mentale of fysieke beperking die aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Ze krijgen het automatisch en hoeven het niet aan te
vragen.
https://www.vlaamsesocialebescherming.be/mobiliteitshulpmidde
len
✓ Mobiliteitshulpmiddelen
Wie door chronische ziekte, ouderdom of een beperking een hulpmiddel
nodig heeft om zich te verplaatsen, kan via de Vlaamse sociale bescherming
een "mobiliteitshulpmiddel" kopen of huren. Een rolstoel, elektrische
scooter, duwwandelwagen, driewielfiets ...
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https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten
✓ Persoonsvolgend budget (PVB) – volwassenen
Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u als
meerderjarige zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen
netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele
zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.
✓ Persoonlijk asisstentiebudget (PAB) – minderjarigen
Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget dat het VAPH u
geeft om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te
financieren.
Enkel
minderjarigen
kunnen
een
persoonlijkeassistentiebudget aanvragen. De aanvraagprocedure verloopt via de
intersectorale toegangspoort.
https://www.vaph.be/hulpmiddelen/algemeen
✓ Hulpmiddelen of individuele materiële bijstand (IMB)
Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen, woning- en
autoaanpassingen.
Ook
voor
verplaatsingstechnieken,
incontinentiemateriaal en pedagogische hulp bij hogere studies kunt u bij
het VAPH terecht. Een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en
aanpassingen moet u aanvragen.
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https://eudisabilitycard.be/nl
Heb je een erkende handicap? Dan kan je een European Disability Card
aanvragen. Met deze kaart krijg je dan bepaalde voordelen bij socioculturele en sportieve evenementen.

Fiscale voordelen voor personen met een beperking kunnen zijn:
https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/handicapinvaliditeit/fiscale-maatregelen
Personen met een handicap genieten, telkens onder bepaalde
voorwaarden, fiscale maatregelen om hen financieel te ondersteunen.
Ze hebben recht op een
✓ Vermindering van de onroerende voorheffing
✓ Vermindering van hun personenbelasting
✓ Verminderd BTW-tarief van 6% bij de aankoop van een wagen of
onderdelen voor die wagen, een vrijstelling van de belasting op de
inverkeersstelling en een vrijstelling van de verkeersbelasting
✓ Vermindering van de successierechten
Sociale voordelen voor personen met een beperking kunnen zijn:
https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/handicapinvaliditeit/sociale-maatregelen
✓ Sociaal tarief voor gas en elektriciteit
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✓ Sociaal tarief voor water
✓ Sociaal telefoontarief
✓ Maakt je gezin gebruik van sociale huisvesting? In de meeste
gewesten krijg je voorrang als kandidaat-huurder, heb je recht op
een huursubsidie of op de aanpassing van de woning
✓ Heb je nood aan een helpende hand in het huishouden? Schakel
dan een werknemer via dienstencheques in. Deze neemt voor een
vrij lage prijs een aantal huishoudelijk taken van je over

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/gehandicapte/
gehandicapte_kinderen_en_gehandicapte_personen_ten_laste
✓ Kind met handicap – voordelen op personenbelasting:
Een kind dat ten minste 4 punten haalt in pijler 1 van de toeslag voor
kinderen met een handicap, wordt als twee personen ten laste geteld. Je
hebt dan recht op een bijkomende verhoging van de belastingvrije som. Dat
betekent dat een groter deel van jouw inkomen niet belast wordt en het
bedrag dat je verschuldigd bent dus verlaagt. Ook als je kind in een instelling
verblijft, is het een kind ten laste. Je moet dan wel aantonen dat je met hem
in contact blijft.
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https://www.infino.be/nl/groeipakket/
✓ Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte
(vroegere verhoogde kinderbijslag)
Een kind met een handicap of aandoening kan bovenop het basisbedrag,
een toeslag krijgen. Het bedrag van de toeslag is afhankelijk van de mate
waarin de handicap gevolgen heeft voor het kind zelf en voor zijn familie.
Vanaf 1 januari 2019 beheert Kind en Gezin de aanvraagdossiers. Een door
Kind en Gezin erkende arts beoordeelt de gevolgen van de handicap aan de
hand van het driepijlersysteem. Het resultaat van de beoordeling is een
score van maximaal 36 punten. Hoe hoger de score, hoe hoger het bedrag
van de toeslag. Krijg je op 1 januari 2019 nog geen verhoogde kinderbijslag
en denk je dat je kind in aanmerking komt voor deze zorgtoeslag, contacteer
dan je uitbetaler.

✓ Zitdag tegemoetkoming personen met een handicap
https://www.eeklo.be/sociaalhuis/Informatie_en_advies
Via zitdagen in het gemeentehuis geven de maatschappelijk werkers van
de FOD Sociale Zekerheid informatie over de tegemoetkomingen aan
personen met een handicap: de inkomensvervangende, de
integratietegemoetkoming en de parkeerkaart.
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2.

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

https://www.vaph.be/organisaties/adressen?combine=&province=
VOV&tid=182
✓ Dienst Ondersteuningsplan (DOP)
Ben je op zoek naar hoe een goed leven er voor u uitziet? Heb je omwille
van jouw beperking vandaag nood aan ondersteuning of wil je nadenken
over de toekomst? Een Dienst Ondersteuningsplan (D.O.P.) kan je in jouw
zoektocht ondersteunen.

https://www.vaph.be/organisaties/rth/algemeen
✓ Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)
Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke
ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie
af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp hoeft u
geen aanvraag in te dienen bij het VAPH of de intersectorale
toegangspoort. U kunt rechtstreeks contact opnemen met een
zorgaanbieder.
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✓ Dienst maatschappelijk werk – mutualiteit
Heb je hulp nodig bij het organiseren van jouw thuissituatie? Ben je
hulpbehoevend en heb je veel niet-medische kosten? Wil je een
tegemoetkoming of een parkeerkaart aanvragen? Of heb je een vraag over
je invaliditeit of je pensioen? De medewerkers van de sociale dienst van
jouw mutualiteit luisteren naar je, ondersteunen en begeleiden je in
allerhande situaties.

www.gezinenhandicap.be
Ouders van een kind met een handicap staan vaak voor administratieve
vraagstukken, moeilijke situaties of beslissingen die niet vanzelfsprekend
zijn. Het Gezin en Handicapteam verzamelt jouw vragen en bezorgdheden,
en schept zo veel als mogelijk klaarheid.
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https://kvg.be/contact/
KVG is de grootste organisatie van en voor mensen met een handicap en
hun omgeving in Vlaanderen. De KVG-groep heeft vele gezichten. Dé
constante in de werking van alle diensten die de KVG-groep vormen, is dat
zij allen vertrekken vanuit de beleving van personen met een handicap en
hun netwerk.

https://www.vfg.be/
Vereniging personen met een handicap willen we personen met een
handicap de nodige tools aanreiken om als gelijkwaardige burger te
participeren aan de samenleving.
We doen dit vanuit 3 pijlers:
✓ Een laagdrempelig en toegankelijk aanspreekpunt zijn voor
iedereen die te maken heeft met handicap
✓ Een sterke belangenbehartiger zijn voor personen met een
handicap
✓ Een vereniging zijn die mensen samenbrengt door vrije tijd aan te
bieden
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https://www.vzwkompas.be/
Ondersteunt mensen met een beperking bij wonen, zorg en vrije tijd. Ze zijn
een vergunde zorgaanbieder.

http://www.vzw-humival.be/sites/home
Humival biedt woon- en/of dagondersteuning aan volwassen personen met
een verstandelijke en/of meervoudige beperking.
Daarnaast biedt Humival ondersteuning aan binnen rechtstreeks
toegankelijke hulpverlening (dagbesteding, ambulant, mobiel en outreach).

https://www.obrabaken.be/over-ons/over-ons
OBRA|BAKEN vzw ondersteunt (jong)volwassenen met een beperking (of
een vermoeden daarvan). We doen dit samen met hun netwerk en in de
samenleving.
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www.magentaproject.be
Het Magenta project is er voor ouders van kinderen met een handicap of
chronische ziekte. Magenta ondersteunt ouders en professionelen met een
uniek vormingsaanbod rond work-life balance met een zorgenkind.

X.

HUISVESTING
1.

RECHTEN EN VOORDELEN

https://www.vlaanderen.be/de-vlaamse-huursubsidie
✓ Vlaamse huursubsidie
Je komt alleen in aanmerking als je verhuisd bent:
✓ Je bent verhuisd naar een woning van een sociaal verhuurkantoor
✓ Je bent verhuisd van een slechte of onaangepaste woning naar een
goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt
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✓ Je was dakloos en betrekt nu een huurwoning. Verhuis je naar een
sociale
woning
die
je
huurt
van
een
sociale
huisvestingsmaatschappij (SHM), gemeente of OCMW, dan kom je
niet in aanmerking voor de huursubsidie
https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamsehuurpremie-voor-wie-op-een-wachtlijst-staat-voor-een-socialehuurwoning.
✓ Vlaamse huurpremie
Huurders met een laag inkomen die vier jaar of langer wachten op een
sociale woning, kunnen een maandelijkse premie krijgen. Je hoeft niets te
doen. Je ontvangt automatisch een gepersonaliseerd invulformulier van
Wonen-Vlaanderen.
https://www.vlaanderen.be/huurwaarborglening-van-het-vlaamswoningfonds
✓ Huurwaarborglening via het Vlaams Woningfonds
Heb je een nieuwe woning of appartement gevonden, maar heb je niet
kunnen sparen voor een huurwaarborg? Onder bepaalde voorwaarden kan
je vanaf 1 januari 2019 terecht bij het Vlaams Woningfonds voor een
huurwaarborglening.
Let op: de huurwaarborglening kan uitsluitend worden aangevraagd voor
huurcontracten gesloten vanaf 1 januari 2019. De huurwaarborglening is
renteloos en er worden geen dossierkosten aangerekend. De duur van de
huurwaarborglening is vastgesteld op 24 maanden.
https://www.vlaanderen.be/verzekering-gewaarborgd-wonen
✓ Verzekering gewaarborgd wonen
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Heb je minder dan 10 jaar geleden een woning aangekocht en bij het
afsluiten van een hypothecaire lening de verzekering gewaarborgd wonen
afgesloten? Ben je van plan om een woning aan te kopen? Kijk dan voor een
verzekering gewaarborgd wonen. Dan betaalt de Vlaamse Overheid onder
bepaalde voorwaarden tijdelijk een deel van de lening af wanneer je
onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt bent geworden.
https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/documents/ren
ovatiepremie_2020.pdf
✓ Vlaamse renovatiepremie (aanvragen vanaf 1/2/2019)
De vernieuwde premie vervangt de uitdovende renovatiepremie, ingevoerd
in 2015, en vanaf 1 juni 2019 ook de verbeteringspremie.
Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een
eigen woning van minstens 30 jaar oud willen renoveren of die een bestaand
gebouw willen omvormen tot woning.

https://www.belgium.be/nl/huisvesting/kopen_en_verkopen/onro
erende_voorheffing/verminderingen
Ben je huurder of eigenaar van een woning, ben je zelf een persoon met een
handicap of maakt een persoon met een handicap deel uit van je gezin of
heb je minstens twee kinderen met recht op kinderbijslag, dan kom je in
aanmerking voor vermindering van de onroerende voorheffing.
Huur je een woning, dan wordt de vermindering toegekend aan de
verhuurder van de woning. Hij rekent de vermindering door via de huurprijs.

79

https://vlaamswoningfonds.be/woonkrediet
✓ Sociaal krediet voor koopwoningen via Vlaams Woningfonds
Je hebt een woning of een appartement op het oog dat je wenst te kopen?
En je voldoet aan de voorwaarden voor een sociaal krediet ? Maak dan een
afspraak bij het Vlaams Woningsfonds.

✓ OCMW – noodwoningen
Ben
je
omwille van
een
noodsituatie
(vb. brand
of
onbewoonbaarheidsverklaring)
dakloos
en
zijn
andere
opvangmogelijkheden (vb. via jouw brandverzekering, bij familie, opvang,…)
niet mogelijk of niet geschikt, dan kan je bij het OCMW vragen om tijdelijk
in een doorgangswoning of noodwoning te mogen verblijven.
✓ OCMW – tussenkomst in de huurwaarborg en de eerste maand
huur
In bepaalde gevallen kan het OCMW jou helpen bij de betaling van een
huurwaarborg of de eerste maand huur wanneer je verhuist naar een goede
woning. Deze tussenkomst is een voorschot, je zal het bedrag dus in schijven
moeten terugbetalen. Neem hiervoor contact op met je plaatselijk OCMW.
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https://www.mi-is.be/nl/faq/wat-zijn-de-voorwaarden-om-eenreferentieadres-bij-een-ocmw-te-verkrijgen
✓ Referentieadres OCMW voor daklozen
Een referentieadres is een inschrijvingsadres in de bevolkingsregisters
waarop alle briefwisseling toekomt van de begunstigde van het
inschrijvingsadres. Een referentieadres is niet de hoofdzakelijke werkelijke
verblijfplaats van de ingeschrevene. Voor mensen die ambtshalve
geschrapt zijn en hierdoor hun basisrechten verloren hebben of dreigen te
verliezen. Neem hiervoor contact op met je plaatselijk OCMW.
https://www.mi-is.be/nl/daklozen-en-installatiepremies
✓ Installatiepremie OCMW
De installatiepremie zorgt ervoor dat je naar een goede woning kan
verhuizen en deze ook kan inrichten. Concreet kan het geld gebruikt worden
om meubels te kopen (bed, tafel, koelkast, enz.) of aansluitingen te betalen
(gas, elektriciteit, enz.).
Het gaat om een bedrag gelijk aan de categorie leefloon met gezinslast.
2.

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

https://www.wonenvlaanderen.be/
De huurdersbonden geven juridisch huuradvies aan alle private en sociale
huurders in Vlaanderen. U kunt lid worden als individu of als organisatie.
Je kan er terecht met vragen over de huur van de woning. Het eerste
adviesgesprek is gratis, nadien betaal je jaarlijks lidgeld (20 euro). In ruil krijg
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je huuradvies en ontvang je een huurdersblad. Er is een adviespunt in Gent
en Eeklo.

https://www.svkmeetjesland.be/
Een SVK huurt huizen op de private markt om deze aan mensen met een
beperkt inkomen te verhuren.

https://www.inforegio.be/woonwijzer-meetjesland
Bij Woonwijzer kan je terecht voor algemene vragen over woonadvies,
huren en verhuren, premies en voordelen… maar bijvoorbeeld ook voor een
gratis energiescan als je voldoet aan bepaalde voorwaarden.
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https://vlaamswoningfonds.be/sociaal-huren
Het Vlaams Woningfonds verhuurt sociale woningen aan gezinnen met
5 of meer personen en een bescheiden inkomen. Je kan je bij hen
inschrijven en krijgt dan een plaats op een wachtlijst.

https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/preventie/uithuiszettingvoorkomen/
✓ Preventieve woonbegeleiding op de private huurmarkt
Het CAW zorgt voor preventieve woonbegeleiding. Daarbij begeleiden
CAW-medewerkers de huurder om zijn achterliggende problemen aan te
pakken en zijn sterktes verder te ontwikkelen. De preventieve
woonbegeleiders bieden een intensieve begeleiding door middel van
huisbezoeken: ze werken aan een traject met de huurder om diens vaak
complexe uitdagingen aan te pakken. Zo werken we aan een langdurige en
harmonieuze relatie tussen huurder en verhuurder.
https://www.caw.be/hoe-wijhelpen/begeleiding/wonen/woonbegeleiding/opvang-metwoonbegeleiding/
✓ Woonbegeleiding met of zonder opvang
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CAW Oost-Vlaanderen heeft verblijfmogelijkheden voor mannen, vrouwen
en gezinnen. Deze opvangplaatsen gaan altijd gepaard met een intensieve
woonbegeleiding en zijn tijdelijk.
In de begeleiding wordt zowel aan praktische problemen als aan nietmateriële problemen gewerkt. Zo kunnen administratie, het vinden van
huisvesting, het regelen van financiën, tewerkstelling, gezondheid en het
(her)opbouwen van een netwerk aan bod komen. Als er tijdens het verblijf
meer gespecialiseerde hulp nodig blijkt, gaan we in overleg op zoek naar de
gepaste dienst.
Je betaalt voor je verblijf steeds een vaste dagprijs. Als je niet over
voldoende inkomen beschikt, wordt samen bekeken hoe de dagprijs betaald
kan worden. Je kan terecht bij Woonbegeleiding met opvang via het
Volwassenenonthaal van CAW Oost-Vlaanderen.

XI.

WATER/GAS/ELICTRICITEIT.TELEFOON/INTERNET
1.

RECHTEN EN VOORDELEN

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/socia
al-tarief/gespreide-betalingen-van-de
✓ Gespreide betalingen stookoliefactuur
Het systeem van gespreide betaling biedt je de mogelijkheid om jouw
factuur voor mazout (of huisbrandolie volgens de wetgeving) in schijven te
betalen.
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Het voordeel van dit systeem is dat een grote levering kan plaatsvinden,
zonder dat je in een keer een grote som geld moet betalen.

https://www.vlaanderen.be/minimale-levering-van-elektriciteiten-aardgas-voor-wie-een-budgetmeter-heeft
✓ Minimale levering aardgas en elektriciteit voor wie een
budgetmeter heeft
Een budgetmeter kan u helpen om het verbruik van elektriciteit en aardgas
onder controle te houden. De Vlaamse overheid regelt voor gezinnen met
een budgetmeter bovendien een minimale levering van elektriciteit en
aardgas.
De budgetmeter voor elektriciteit levert altijd 10 ampère aan elektriciteit,
zelfs als er geen geld staat op uw budgetmeterkaart.
Via een aardgasbudgetmeter is een gegarandeerde minimale levering om
technische redenen niet mogelijk. Wie niet oplaadt en ook zijn noodkrediet
heeft opgebruikt, dreigt dan geen aardgas meer te hebben. Een gezin met
een budgetmeter kan in de winterperiode in aanmerking komen voor
financiële steun van de Vlaamse overheid om de aardgasmeter op te laden.
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https://www.verwarmingsfonds.be/index.php/wat-is-het
✓ Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds
De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling
van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie
bevinden. Het Fonds komt het gehele jaar door tussen. Het gaat om de
factuur betaald voor: huisbrandolie, lamppetroleum (type C),
bulkpropaangas. Niet voor aardgas via aansluiting op het
stadsdistributienet, propaangas of butaangas in flessen.
Neem binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof contact op met
het plaatselijk OCMW.

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/het-sociaal-tarief-voor
✓ Sociaal tarief gas/elektriciteit (sociale maximumprijzen)
Het sociaal tarief is een gunstiger tarief dan het normale tarief toegekend
aan personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën. Het sociaal
tarief is bij alle energieleveranciers of distributienetbeheerders hetzelfde en
deze zijn verplicht het sociaal tarief toe te kennen aan de rechthebbenden.
Wie recht heeft op het sociaal tarief, is een 'beschermde klant' of
'beschermde afnemer'. In de meeste gevallen krijg je het sociaal tarief
automatisch toegekend door je energieleverancier.
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https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/kortingsbon-bij-deaankoop-van-een-energiezuinige-wasmachine-of-koelkast.
✓ Kortingsbon voor beschermde afnemers bij aankoop van een
energiezuinige wasmachine of koelkast
Beschermde afnemers' kunnen bij netbeheerder Fluvius een kortingsbon
van 150 euro aanvragen voor de aankoop van een energiezuinige
wasmachine of koelkast.

https://www.vmm.be/water/waterfactuur/sociaal-tarief
✓ Sociaal tarief water
In bepaalde gevallen kan je een sociaal tarief krijgen voor je persoonlijke
waterfactuur. Als je op 1 januari van een kalenderjaar recht hebt op één van
onderstaande tegemoetkomingen, past de watermaatschappij voor dat jaar
een sociaal tarief toe. Dat tarief bedraagt 1/5 van het normale tarief, voor
zowel het vastrecht als de variabele prijs. Je krijgt dus een korting van 80%
op alle onderdelen van uw waterfactuur (vanaf 2016).
Staat uw waterverbruik op een gemeenschappelijke factuur (bijv. in een
appartementsgebouw)? In dat geval kan er op die factuur geen persoonlijk
sociaal tarief aangerekend worden. Maar als u aan de voorwaarden voldoet,
hebt u wel recht op een compensatie. De compensatie is een vast bedrag.
Het wordt rechtstreeks uitbetaald aan het gezinshoofd. De grootte van het
bedrag hangt af van het aantal gezinsleden.
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https://www.vlaanderen.be/sociaal-telefoontarief
✓ Sociaal tarief telefoon of internet
Het sociaal tarief is een korting op de (vaste of mobiele) telefoon- of
internetrekening. Als u in aanmerking komt voor het sociaal tarief, betaalt u
minder voor de telefoonaansluiting, betaalt u een lager abonnementsgeld
en een lager gesprekstarief.
Het sociaal tarief telefoon of internet moet worden ingediend bij de
operator naar keuze. De operator bezorgt jouw gegevens aan het BIPT. Als
je voldoet aan de voorwaarden, kent BIPT het sociaal telefoontarief toe.
2.

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

www.mijnenergie.be
Zoekmachine om energieleveranciers te vergelijken en energieprijzen in
België.
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https://www.vlaanderen.be/cultuur-sport-en-vrijetijd/media/bereken-welke-formule-voor-internet-telefonie-engsm-voor-u-het-voordeligst-is
https://www.bestetarief.be/#/home
Met de simulator van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecom
(BIPT) kunt u de verschillende telecomaanbiedingen vergelijken en bepalen
welke tarieven voor internet, vaste telefonie, gsm en combinatiepakketten
het beste aan uw noden beantwoorden.

https://www.woonwijzermeetjesland.be/
✓ energiescan@woonwijzermeetjesland.be
✓ Gratis energiescan via Woonwijzer Meetjesland
Een specialist komt bij je thuis, licht je woning door en gaat op zoek naar
nodeloos energieverbruik. Vervolgens kan de energiescanner al enkele
maatregelen treffen zoals het aanbrengen van tocht-strips of een
spaardouchekop plaatsen. Vraag een energiescan via jouw MA van het
OCMW of via
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https://eeklo.bibliotheek.be/
In de bibliotheek kan je gratis gebruik maken van internet. Soms kan je er
ook papieren afprinten of kopiëren aan een kleine prijs.

XII.

WELZIJN EN GEZONDHEID

A.

MEDISCHE GEZONDHEIDSZORGEN
1.

RECHTEN EN VOORDELEN

https://www.agii.be/thema/sociaal-medisch/wie-betaalt-welkemedische-kosten/medische-kosten-per-verblijfssituatie/wiebetaalt-welke-medische-kosten-bij-onwettig-verblijf
✓ Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf
Verblijf je hier onwettig en geniet je geen materiële opvang? Dan heb je
recht op dringende medische hulp als je behoeftig bent. Het recht op
dringende medische hulp is ruimer dan je zou vermoeden. Het OCMW
betaalt de medische kosten voor dringende medische hulp. Het OCMW
vordert die kosten terug van de POD MI.
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https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kostterugbetaling/financieletoegankelijkheid/Paginas/derdebetalersregeling.aspx
✓ Derdebetalersregeling
De derdebetalersregeling is verplicht voor raadplegingen door patiënten die
recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Je betaalt dan alleen het
remgeld wanneer je naar de dokter gaat. De rest (= het officiële honorarium)
zal de dokter rechtstreeks via jouw ziekenfonds betaald krijgen.
https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kostterugbetaling/financiele-toegankelijkheid/Paginas/verhoogdetegemoetkoming-grensbedragen-inkomsten.aspx
✓ Verhoogde verzekeringstegemoetkoming (VT)
Personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde
tegemoetkoming. Zij betalen minder voor gezondheidszorg en hebben nog
andere fiscale, gemeentelijke of regionale voordelen.
Je vraagt de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen aan bij
jouw ziekenfonds als u de verhoogde tegemoetkoming niet automatisch
ontvangt.
https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/beroepsbeoefenaar
s-in-de-gezondheidszorg/globaal-medisch-dossier-gmd
✓ Globaal medisch dossier (GMD)

91

Op elke leeftijd kunt u aan uw huisarts vragen om een globaal medisch
dossier (GMD) aan te leggen. Een globaal medisch dossier bevordert de
kwaliteit van de zorgverlening en geeft u recht op de volgende voordelen:
-

Een vermindering van 30 % toegestaan door uw ziekenfonds op het
gedeelte dat u zelf moet betalen (raadplegingen en huisbezoeken)
De centralisatie van uw medische gegevens, waardoor bijvoorbeeld
overbodige onderzoeken worden vermeden

Bovendien betaalt uw ziekenfonds de kosten voor het openen en beheren
van een globaal medisch dossier volledig terug.
https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kostterugbetaling/financieletoegankelijkheid/Paginas/maximumfactuur-%28maf%29-houdtmedische-kosten-binnen-perken.aspx
✓ Maximumfactuur (MAF)
MAF is een financiële beschermingsmaatregel die de jaarlijkse medische
kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag beperkt. Zodra de uitgaven
voor geneeskundige zorg in de loop van het kalenderjaar dit plafondbedrag
bereiken, krijgt een gezin voor de daaropvolgende verstrekkingen het
remgeld volledig terugbetaald.
https://www.vlaanderen.be/werken/welzijn-en-gezondheid-ophet-werk/arbeidsongeschiktheidsuitkering
✓ Arbeidsongeschiktheidsuitkering
Werknemers, werklozen en zelfstandigen die wegens ziekte of ongeval niet
in staat zijn om te werken, kunnen van het ziekenfonds een uitkering
ontvangen. Voor vastbenoemd overheidspersoneel gelden afzonderlijke
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regelingen die niet onder de ziekteverzekering vallen. En ook in geval van
arbeidsongeval of beroepsziekte is een andere reglementering van
toepassing.
Om recht te hebben op de volledige uitkering, moet de
arbeidsongeschiktheid tijdig en correct worden aangegeven. De ziekteuitkering (tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid) wordt tweemaal
per maand uitbetaald.
Voor meer informatie kan je terecht bij jouw ziekenfonds/mutualiteit.
https://www.riziv.fgov.be/nl/riziv/structure/Paginas/dienstuitkeringen.aspx
✓ Invaliditeitsuitkering
Wie langer dan één jaar arbeidsongeschikt is, wordt in de ziekteverzekering
beschouwd als invalide. Op je invaliditeitsuitkering gebeurt geen
voorheffing voor de belastingen. De uitkering is nochtans niet belastingvrij.
De afrekening gebeurt bij de belastingaanslag van het jaar daarop. Via
voorafbetalingen kun je een hoge belastingfactuur vermijden.
De invaliditeitsuitkering (vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid)
wordt eenmaal per maand uitbetaald.
Voor meer informatie kan je terecht bij jouw ziekenfonds/mutualiteit.
https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/werk
nemers-werklozen/Paginas/hulp-derden.aspx
✓ Uitkering hulp van derden
Werknemers, werklozen en zelfstandigen die een ziekte- of
invaliditeitsuitkering ontvangen en om gezondheidsredenen aangewezen
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zijn op hulp van anderen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een
aanvullende vergoeding van 22,28 euro per dag ontvangen. De vergoeding
is niet belastbaar.
Voor meer informatie kan je terecht bij jouw ziekenfonds/mutualiteit.
✓
-

Tegemoetkoming in de reiskosten
Dagverzorgingscentrum (tot 31-12-2018)
Dringend vervoer dienst 100
Huisartsen platteland
In kader van revalidatie
Kankerbehandeling
Nierdialyse
Ouders van kinderkankerpatiënten
Prematuren en pasgeborenen
In kader van revalidatie jonger dan 18 jaar
Autopsie bij wiegendood

https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/doorziekenfonds/geneesmiddelgezondheidsproduct/terugbetalen/Paginas/terugbetaling-actieveverbandmiddelen-chronische-wonden.aspx
✓ Terugbetalingen van actieve verbanmiddelen om chronische
wonden te verzorgen
Als u aan chronische wonden lijdt, komt de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen tussen in de prijs van de actieve
verbandmiddelen voor patiënten met chronische wonden.
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https://www.riziv.fgov.be/NL/THEMAS/KOSTTERUGBETALING/DOOR-ZIEKENFONDS/INDIVIDUELEVERZORGING/Paginas/tandzorg-kinderen.aspx
✓ Tandzorg voor kinderen en jongeren
Uw ziekenfonds betaalt de basistandzorg voor uw kinderen onder de 18 jaar
volledig terug. Als uw tandarts zich houdt aan de tarieven die officieel
afgesproken zijn met ziekenfondsen, dan is die basistandzorg dus helemaal
gratis. Basistandzorg houdt in: mondonderzoek, tandsteen verwijderen,
tanden vullen of herstellen, tandzenuwen behandelen, tanden trekken.
Het ziekenfonds betaalt beugels en andere zorg voor orthodontie maar
gedeeltelijk terug voor uw kinderen.
Uw ziekenfonds betaalt onder andere de volgende zorg niet terug voor uw
kinderen: kronen en brugwerk, op enkele uitzonderingen na:
tandimplantaten.
✓ Terugbetaling remgeld voor kinderen van 0 tot 6 jaar
Volledige terugbetaling van het remgeld voor doktersbezoeken in België
voor kinderen tot en met 6 jaar. Dit geldt voor alle prestaties van huisartsen
en geneesheer-specialisten binnen de ambulante zorg.
De terugbetaling gebeurt automatisch per kwartaal op basis van ingediende
en terugbetaalde getuigschriften van verstrekte hulp (ook via
derdebetalersregeling).
✓ Forfait palliatieve zorg
Het forfait palliatieve zorg is een tegemoetkoming in de kosten voor de
thuisverzorging van palliatieve patiënten. De huisarts stuurt een
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aanvraagformulier naar de adviserend arts van het ziekenfonds (het
ziekenfonds moet dit formulier ontvangen voor de datum van overlijden).
✓ Incontinentieforfaits
Binnen de ziekteverzekering zijn er twee incontinentieforfaits: voor
chronisch zieken (maxiforfait) en voor personen die niet-afhankelijk zijn
(miniforfait).
✓ PVS-forfait
Het PVS-forfait helpt de kosten te dragen voor medicatie, verzorgings- en
hulpmiddelen van thuisverzorgde PVS-patiënten. PVS staat voor persistente
vegetatieve status. De aanvraag bij het ziekenfonds gebeurt door de
verantwoordelijke arts van een erkend deskundig ziekenhuiscentrum.
✓ Zorgforfait
Het zorgforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken die
sterk afhankelijk zijn van anderen. Het ziekenfonds beschikt over de nodige
gegevens, zodat het zorgforfait in principe automatisch wordt uitbetaald
indien je aan beide voorwaarden voldoet.
https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/doorziekenfonds/bijzondersolidariteitsfonds/Paginas/default.aspx#Hoe_dient_u_een_aanvra
ag_in?
✓ Bijzonder solidariteitsfonds voor uitzonderlijke gezondheidskosten
Hebt u een medische verstrekking nodig die de verplichte ziekteverzekering
(verzekering voor geneeskundige verzorging) niet vergoedt? Weet dan dat
u in uitzonderlijke gevallen voor een zeer ernstige aandoening een
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financiële tegemoetkoming kan krijgen van het Bijzonder solidariteitsfonds
(BSF).
https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/doorziekenfonds/geneesmiddelgezondheidsproduct/terugbetalen/Paginas/terugbetalingpijnstillers-chronischepijnpati%C3%ABnten.aspx#Welk_bedrag_wordt_terugbetaald?
✓ Tegemoetkoming pijnstillers
Sommige chronische pijnpatiënten krijgen een tegemoetkoming voor
paracetamol. Zo betalen ze slechts een beperkt persoonlijk aandeel in de
plaats van het volledige bedrag. Je lijdt aan: kankerpijn, chronische
artritis/artrosepijn, neurogene of neuropathische pijn van centrale of
perifere oorsprong (inbegrepen MS), perifere vasculaire pijn,
postchirurgische pijn (inbegrepen fantoompijn), fibromyalgi.
Je behandelende arts of je arts die het globaal medisch dossier beheert,
moet de vergoeding aanvragen bij de adviserend geneesheer. Voldoe je aan
de voorwaarden, dan krijg je de terugbetaling gedurende een jaar.

https://caritasvlaanderen.be/nl/steun-aan-individuen
Caritas Vlaanderen biedt met Caritas Hulpbetoon financiële hulp aan
personen en gezinnen die in uitzonderlijke materiële en/of financiële nood
verkeren. Iedere hulpverleningstussenkomst gebeurt uitsluitend op verzoek
van een organisatie of voorziening die de persoon/het gezin begeleidt.
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Caritas Hulpbetoon kan ook zelf doorverwijzen naar een geschikte
organisatie.
2.

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

https://www.revalidatie.be/nl/ik-zoek-informatie/adressen-car
De CAR staan in voor multidisciplinair onderzoek en behandeling van
kinderen met uiteenlopende problematieken op het vlak van ontwikkeling
en
gedrag: ADHD, ASS,
complexe
ontwikkelingsstoornissen,
gehoorstoornissen, hersenverlamming (CP), mentale handicap, NAH,
stotteren. Maar ook volwassenen met: gehoorstoornissen, NAH, stotteren.
Men kan in een centrum alleen terecht na een verwijzing door een huisarts,
CLB-arts of geneesheer-specialist. De verwijsbrief is maximaal 6 maand voor
de start van het onderzoek gedateerd.

https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-opverwijzing/bov-coaches
✓ Bewegen op verwijzing
Ook nood om meer te bewegen in je dagelijkse leven? Doe een beroep op
een Bewegen Op Verwijzing-coach. Je huisarts kan je doorverwijzen naar
zo'n coach, geen personal trainer, in jouw buurt tegen een erg lage prijs. Die
coach zal samen met jou een beweegplan op maat opstellen zodat jij meer
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kan bewegen, op jouw eigen tempo. Kostprijs: €5/kwartier. Kostprijs VT:
€1/kwartier. Een sessie duurt ongeveer een halfuur.

https://ondpanon.riziv.fgov.be/SilverPages/nl
✓ Een (geconventioneerde) zorgverlener zoeken
Zoekt u een zorgverlener en wilt u weten of hij/zij geconventioneerd is? Dan
kan u via deze webtoepassing een opzoeking doen. Indien de zorgverlener
geconventioneerd is, bent u zeker dat u de officiële tarieven betaalt, zonder
supplementen (behalve in situaties waarbij deze supplementen
reglementair zijn toegelaten).

https://www.diabetes.be/diabetes-infolijn
✓ Diabeteslijn
Bij de Diabetes Infolijn (0800 96 333) worden de meest uiteenlopende
onderwerpen behandeld: vragen over voeding, medicatie, terugbetaling,
verzekeringen, rijbewijs ... We bieden laagdrempelige informatie op maat,
gratis en discreet.
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B.

KANKER
1.

RECHTEN EN VOORDELEN

www.allesoverkanker.be
✓ Steunfonds kanker
Het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker biedt financiële steun aan
kankerpatiënten met een beperkt inkomen en hoge kosten.
De steun wordt toegekend op basis van een onderzoek naar de verhouding tussen
gezinsinkomen, de globale lasten (zoals lening) en de maandelijkse kost als gevolg
van de behandeling over een jaar.
De aanvraag gebeurt via een hulpverlener van het OCMW, de dienst
Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds of de sociale dienst van het ziekenhuis.

https://www.komoptegenkanker.be/kankerlijn
✓ Kankerlijn en kankerlijnchat
✓ 0800 35 445 of kankerlijn@komoptegenkanker.be
Bij de Kankerlijn kun je als (ex-)kankerpatiënt of naaste (anoniem) terecht voor een
luisterend oor, deskundig advies of informatie over wetenschappelijke, medische,
psychologische en sociale aspecten van kanker.
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www.kanker.be/financiele-steun
✓ Steunfonds Stichting tegen Kanker
Het steunfonds van de Stichting tegen Kanker biedt financiële steun aan

kankerpatiënten met een beperkt inkomen en hoge kosten.
De steun wordt toegekend aan mensen met een laag inkomen. Er wordt
gekeken naar de kosten die aan de behandeling van kanker verbonden zijn.
De aanvraag gebeurt via een hulpverlener van het OCMW, de dienst
Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds of de sociale dienst van het
ziekenhuis.
https://www.kanker.be/pati-ntenhulp/wat-kan-de-stichting-vooru-doen/kankerinfo-er-voor-jou-0800-15-802
✓ Kankerinfo
✓ 0800 15 802 of kankerinfo@stichtingtegenkanker.be
Onze telefoonlijn voor informatie en steun is er voor al wie van ver of van
nabij wordt getroffen door kanker.

https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kostterugbetaling/ziekten/chronischeziekten/Paginas/tegemoetkoming-reiskosten-kankerpatient.aspx
✓ Tussenkomst in reiskosten kankerbehandeling
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Er is een tussenkomst in de reiskosten indien de patiënt niet opgenomen is
in een ziekenhuis en chemotherapie of radiotherapie dient te volgen.
Wanneer de patiënt gebruik maakt van het openbaar vervoer dan worden
de kosten volledig terugbetaald, voor ander vervoer is er een tussenkomst
van 0,25 euro/km.
Voor de ouders of voogd van een kankerpatiënt jonger dan 18 jaar die in
een ziekenhuis verblijft, is er een tussenkomst in de reiskosten van 0,25
euro/km (beperkt tot 75 euro per dag).
Je kan het aanvraagformulier aanvragen bij de sociale dienst van het
ziekenhuis.

https://www.cm.be/diensten-envoordelen/thuiszorg/vervoer/niet-dringend-ziekenvervoer
✓ Reeksvervoer oncologie via Mutas
✓ Vrijwilligersvervoer via mutualiteit

✓ Tussenkomst ziekteverzekering
Vanuit de ziekteverzekering is er tussenkomst voor:
- pruik na chemo- of radiotherapie
- plaatsen poortkatheter
- therapeutische elastische beenkousen bij lymfoedeem
- borstprothesen
- kinesitherapiepijnstillers
- zuurstoftherapie
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- onbehandelbare incontinentie
- actieve verbandmiddelen

2.

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

https://majinhuis.org/contact
✓ 0479 16 15 08 of info@majinhuis.org
Vzw Het Majin Huis is een plek, in hartje Gent, waar mensen met kanker
tijdens en na hun behandeling op verhaal kunnen komen, lotgenoten vinden
en deelnemen aan versterkende activiteiten.

HERSTELVERBLIJF
https://www.zorg-en-gezondheid.be/perdomein/ouderenzorg/centra-voor-herstelverblijf/adressen
✓ Herstelverblijf
Dien je na een ziekenhuisopname te herstellen van een operatie of heb je
chemo- of radiotherapie gehad? Dan kan je een herstelverblijf aanvragen.
Kun je thuis tijdelijk niet met de nodige zorg omringd worden? Ook dan kun
je een herstelverblijf aanvragen. Deze aanvraag gebeurt via de behandelend
arts, de dienst Maatschappelijk Werk of de sociale dienst van het ziekenhuis.
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https://www.allesoverkanker.be/kanker-en-vakantie
Kom op tegen Kanker vindt dat iedereen die kanker heeft (of heeft gehad)
recht heeft op sociaal welzijn. Daarbij hoort ook ontspanning en vakantie.
Soms is op vakantie gaan om fysieke, financiële of andere reden niet
evident. Maar misschien vindt u in het overzicht van vakantiemogelijkheden
hieronder wel iets dat bij u en in uw situatie past.

C.

DEMENTIE

http://www.dementie.be/contacteer-ons/
✓ Regionaal Expertisecentrum Dementie Paradox – Gent
✓ 09 233 14 38 of veerle.debou@ecd-paradox.be
Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale
expertisecentra dementie willen op vraag van personen met dementie en
hun omgeving een aanspreekpunt bieden dat de vraag met kennis van zaken
erkent, beantwoordt of zorgt dat ze op de juiste plek terecht komt. Zij willen
voor personen met dementie en hun omgeving mogelijkheden bieden tot
uitwisseling van informatie en ervaringen of dit faciliteren.
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http://praatcafedementie.be/contact/
De praatcafés dementie willen personen met dementie, hun familieleden
en vrienden samenbrengen om te spreken over het leven met dementie.

✓ Contacpunt dementie
✓ 078 05 08 19 of contactpuntdementie@dmwvlaanderen.be
Op 12 maart 2015 werd het contactpunt dementie gelanceerd. Hulp- en
zorgverleners kunnen contact opnemen met het contactpunt indien ze
merken dat een persoon met dementie of zijn mantelzorger nood heeft aan
extra ondersteuning.

✓ DMW van het ziekenfonds

https://www.alzheimerliga.be/nl/contact/alzheimer-phonenational-0800-15-225-en-hulpvragenalzheimerligabe
✓ Alzheimerliga
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De eerste tekenen. Is het gewoon vergeetachtigheid of dementie? De
confrontatie met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie
brengt veel teweeg. Naast de verwerking van de vloedgolf van emoties moet
je ook de praktische zaken regelen. In elke fase van dementie worden de
familieleden en mantelzorgers geconfronteerd met nieuwe vragen en
andere gevoelens.

http://www.jongdementie.info/2014-05-08-14-26-40/aanbod
✓ Jongdementie

https://www.desocialekaart.be/zoek?loc=29373%2C29378%2C29
380%2C29492%2C29383%2C29387%2C29393&trefwoorden=276
68
✓ Dagverzorgingscentra (DVC) (voor personen met dementie)
Ieder DVC heeft ook mensen met dementie. 2/3 Van de mensen met
dementie woont nog thuis, dus daar is wel heel wat nood.
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D.

PSYCHOLOGISCHE HULPVERLENING

https://www.zelfmoord1813.be/
Op de zelfmoordlijn kan je terecht als je zelf met zelfmoordgedachten zit, of
vragen hebt over zelfdoding.
Dit is een gratis telefoonnummer.

https://www.rtjdetafels.be/
✓ Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp De Tafels
Zit je vast en weet je niet meer wat te doen omdat de hulp die je zoekt niet
bestaat er wachtlijsten zijn of wat er is, niet voldoende lijkt? RTJ De Tafels is
een gratis mobiele dienst voor jongeren en hun netwerk (0 tot 25 jaar).

http://drugpunt.be/smak
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Bij Drugpunt kan je terecht voor begeleiding bij beginnende drugproblemen
of bij problemen door overmatig gamen. Bij verslavingsproblematieken
zoeken we samen naar geschikte hulpverlening.
Drugpunt is er voor jongeren tot 25 jaar en hun omgeving. Familie of
vrienden die met middelengebruik geconfronteerd worden, kunnen bij
Drugpunt terecht, ook al is de gebruiker zelf niet in begeleiding.
Alle gesprekken zijn steeds volledig vertrouwelijk en gratis.
Het
uitgangspunt is niet-veroordelend: door open te kunnen praten over
(drug)problemen, kunnen we tot nieuwe inzichten komen.

https://www.karus.be/ons-aanbod
Naast (kortdurende) behandeling kunnen zorgvragers ook bij KARUS terecht
voor meer langdurige ondersteuning en begeleiding: re-activering,
woonzorg … KARUS is gespecialiseerd in verschillende psychiatrische
problematieken (zie behandelaanbod) en doelgroepen (zie zorgvrager).
Onze zorgprogramma’s zijn opgebouwd volgens de meest recente
wetenschappelijke standaarden en werken steeds op maat van de
zorgvrager.
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https://www.caw.be/locaties/onthaal-eeklo/
✓ Persoonlijk en Relationeel Welzijnswerk
✓ 1712 of bij het plaatselijk CAW
Relaties met mensen kunnen soms verstoord geraken en de opvoeding van
je kinderen loopt niet altijd van een leien dakje.
✓ Hulp bij partnergeweld
Via gesprekken zoeken we uit hoe het geweld binnen de relatie kan
stoppen. We staan stil bij de opbouw van spanning en agressie, oorzaken
van geweld, alternatieve manieren om met agressie om te gaan en de
invloed van alcohol/drugs op geweld.
✓ JAC
Jongere zijn is niet altijd gemakkelijk. Er gaat vanalles in je hoofd om. De
dingen die je meemaakt, maken het niet altijd gemakkelijker. Soms kan je
terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar
iedereen kent ook momenten dat het helemaal niet meer lukt.
✓ SlachtofferhulpHulp voor personen die slachtoffer werden van een
misdrijf of een traumatische gebeurte
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✓ is.
https://www.radar.be/
RADAR is een intersectoraal samenwerkingsverband van verschillende
partners die betrokken zijn bij de geestelijke gezondheid van kinderen en
jongeren in Oost-Vlaanderen. Samen organiseren zij een
hulpverleningsaanbod in verschillende programma's.

http://www.rcgg.be/index.html
CGG Eeklo biedt ambulante begeleiding en psychotherapie door
multidisciplinair team voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen
met psychiatrische, psychische en ernstige psychosociale moeilijkheden.
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XIII.

VRIJE TIJD
A.

VAKANTIE/SPEL

1.

RECHTEN EN VOORDELEN

Participatie en sociale activering

https://uitinhetmeetjesland.be/content/over-uitpas-meetjesland
✓ Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan
sportieve, culturele of sociale activiteiten zonder dat deze kosten
zwaar doorwegen op jouw budget.
✓ Een spaar- en voordeelkaart voor vrije tijd, voor iedereen! Een concert
of theatervoorstelling? Een duik in het zwembad? Of toch maar liever
een lezing of workshop? Dankzij UiTPAS Meetjesland word je extra
beloond wanneer je deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten in Assenede,
Eeklo en Maldegem!
✓ UiTPAS Meetjesland is een spaar- en voordeelkaart voor zowel sport,
cultuur als jeugdactiviteiten, voor iedereen!

✓ Tegemoetkoming lidgeld sportclub
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Ben je ingeschreven in een sportclub, dan ontvang je van jouw
ziekenfonds een kleine tegemoetkoming van het lidgeld. Het formulier
kan je downloaden op de website van jouw ziekenfonds. Het volstaat
om dit formulier te laten invullen door de sportclub en het nadien aan
jouw ziekenfonds te bezorgen.
✓ Tegemoetkoming kampen en meerdaagse activiteiten voor
kinderen en jongeren
Je kan bij je ziekenfonds ook een tegemoetkoming krijgen voor de
deelname aan andere kampen, sportkampen of speelpleinen
2.

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

http://www.wijkcentrumdekring.be/vakanties-en-daguitstappen/
✓ Daguitstappen, vakanties en kampen van Steunpunt
Vakantieparticipatie. Je kan de boeken met het aanbod (en
kortingsprijzen) uitlenen in Wijkcentrum De Kring of online
raadplegen via www.vakantieparticipatie.be.
✓ Goedkopere festivals, toneel, optredens,… via Fonds
Vrijetijdsparticipatie. Mensen die niet in Eeklo, Maldegem,
Assenede of Waarschoot wonen kunnen ook korting aanvragen
voor
zelfgekozen
activiteiten.
Meer
informatie
via
www.fondsvrijetijdsparticipatie.be.
✓ Vakantie georganiseerd via mutualiteit
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https://www.eeklo.be/Kidsgids
✓ Om het vrijetijdsaanbod voor kinderen in de stad Eeklo
overzichtelijk te houden, kiest het stadsbestuur om voor elke
schoolvakantie een Kidsgids te ontwerpen. In de Kidsgids vind je
een overzicht van de activiteiten van de jeugddienst, sportdienst,
cultuurdienst, bibliotheek en buitenschoolse kinderopvang tijdens
de schoolvakanties. Zo weet je steeds welke leuke activiteiten je
kinderen in de vakantie kunnen doen.

https://www.eeklo.be/bestuur_diensten/stadsdiensten/jeugddien
st
✓ Bij de lokale jeugddienst van jouw gemeente kan je terecht voor
meer informatie over allerhande activiteiten voor kinderen en
jongeren. Zij kunnen jou ook meer informatie geven over sociaal
tarief, terugbetalingen, mogelijkheden voor het gebruik van
materiaal.
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http://eeklo.coderdojobelgium.be/
✓ CoderDojo kunnen meisjes en jongens van 7 t/m 18 jaar leren
programmeren. Dit wordt helemaal gratis verzorgd door
vrijwilligers.

✓ https://www.lejo.be/vrijetijdswerking/kampen-2020/
Vzw Lejo is een organisatie die sterk gelooft in het ervaringsgericht leren.
Als organisatie die aan jeugdopbouwwerk doet organiseren ze ook een
aantal kampen doorheen het jaar voor maatschappelijk kwetsbare
jongeren. Ze organiseren zowel binnenlandse als buitenlandse kampen én
hebben een aanbod voor tienerouders.
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http://www.bizonvzw.be/diensten/handig-om-teweten?doelgroep=diensten
Bizon vzw organiseert kampen voor kinderen en jongeren (van 7 tot 21 jaar)
in een maatschappelijk kwetsbare situatie.
Ze leven in een gezin dat het moeilijk heeft, verblijven in een instelling of
worden ondersteund door bijzondere jeugdbijstand.

https://www.rodekruis.be/wat-doen-we/socialeactiviteiten/vakantiekampen/
✓ Het Jeugd Rode Kruis biedt vakantiekampen aan voor kinderen bij
wie thuis niet altijd nog de (financiële) ruimte is voor kamp of een
vakantie. Aan een heel lage prijs kunnen kinderen mee gaan op
kamp. Indien nodig wordt er materiaal voorzien.
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www.bijeva.be
✓ tel. 0499 24 54 36 e-mail: annydewindt@bijeva.be en
info@bijeva.be Rechtstreeks aanspreekbaar door het sturen van
het smsje "Anny bel mij eens op" naar 0499 24 54 36 (reactie,
binnen 24 uur).
Voor de kinderen in kansarmoede zijn we laagdrempelig en boeiend bezig
met het verminderen van het dikwijls niet erbij horen en het verhogen van
hun ontwikkelingskansen door organiseren van: een vakantie / daguitstap /
thema-activiteit / van boeiend spelen leren in hobbykamer van BiJeVa.
Ons vakantieaanbod is bedoeld voor in Vlaanderen vnl. thuiswonende
kinderen, van 6 t.e.m. 13 jaar.

B.

ONTMOETING

http://www.zonneheem.be/
Een lokaal dienstencentrum is een ontmoetingsplaats voor iedereen, in het
bijzonder voor senioren. Je kan er terecht voor informatie, advies, zorg,
ontspannings- en vormingsactiviteiten.
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https://www.hoplr.com/nl
✓ Buurtnetwerk Hoplr
Hoplr biedt een gratis en privaat sociaal netwerk (hoplr.com, iOS, Android)
voor buurten en focust op sociale interactie tussen inwoners en hun
engagement binnen de buurt.

https://www.helpper.be/
Helpper verbindt mensen die thuishulp zoeken voor dagdagelijkse
taken met hulpvaardige buurtbewoners die een centje willen
bijverdienen.
C.

CULTUUR EN SPORT

https://www.vlaanderen.be/bewegen-op-verwijzing
✓ Ook nood om meer te bewegen in je dagelijkse leven? Doe een
beroep op een Bewegen Op Verwijzing-coach.
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✓ Je huisarts kan je doorverwijzen naar zo'n coach, geen personal
trainer, in jouw buurt tegen een erg lage prijs. Die coach zal samen
met jou een beweegplan op maat opstellen zodat jij meer kan
bewegen, op jouw eigen tempo.

✓
✓
✓
✓

https://www.eeklo.be/bibliotheek/
Uitlenen van boeken, cd’s, films etc.
Je lidmaatschap is gratis.
Gratis gebruik maken van internet.
Soms kan je er ook papieren afprinten of kopiëren aan een kleine
prijs.

https://www.kindengezin.be/
Dankzij Boekstart en Kind & Gezin krijgen alle baby's van 6 maanden een
boekje cadeau tijdens een bezoek aan het consultatiebureau. Zodra je kind
15 maanden is, krijg je van Kind en Gezin een bon om een peuterpakket op
te halen in de bibliotheek.
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https://sportnaschool.be/
✓ Sport-Na-School
✓ Ben jij zo’n sportieveling uit het secundair onderwijs die graag
allerlei sporten doet? Met deze pas kies je immers zelf wat, waar,
wanneer en hoeveel je wil sporten
✓
✓ Een SNS pas kost 30 euro voor 1 semester, voor twee semesters
betaal je 45 euro. De pas kan overal gebruikt worden, je kan dus
ook in een naburige gemeente gaan sporten.

D.

OPPAS/GEZELSCHAP

https://www.zorg-en-gezondheid.be/perdomein/thuiszorg/diensten-voor-oppashulp/adressen
✓ Diensten voor oppashulp in Oost-Vlaanderen

