
 

 

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) MFC Heynsdaele 

RTH is een beperkte ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft. Je hoeft er geen aanvraag 
voor in te dienen bij het VAPH of de intersectorale toegangspoort. Je kan ook gebruik maken van 
RTH, terwijl er een aanvraag voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp loopt bij de Intersectorale 
Toegangspoort.  

RTH in het MFC Heynsdaele is er voor jongeren (en het gezin), als die voldoen aan deze vijf 
voorwaarden: 

1. een (vermoeden) van handicap 
2. tussen de 12 en 25 jaar 
3. woont in Oost-Vlaanderen of West-Vlaanderen. Voor volwassenen is een wettelijke domicilie 

vereist, voor minderjarigen volstaat een feitelijke verblijfplaats in Vlaanderen. 
4. als minderjarige nog geen persoonlijke-assistentiebudget en geen ondersteuning vanuit een 

Multifunctioneel Centrum 
5. als meerderjarige nog geen terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget 

Wordt er voldaan aan deze voorwaarden? Dan heb je recht op 8 punten in onze RTH-werking! Deze 8 
punten staan voor verschillende combinaties van hulp. Hieronder sommen we op wat mogelijk is. 

 

Ons aanbod! 

Vraagverheldering: een eerste verkenning en situering van de bezorgdheden met als doel het 
verdere ondersteuningstraject vorm te geven. Dit krijgt zijn neerslag in een individueel 
handelingsplan. Bij elke vraag naar RTH wordt dit gesprek georganiseerd en bekijken we samen welke 
hulpvorm het meest aangewezen is. 

Begeleiding (ambulant en mobiel): voor een gezin/netwerk met een jongere met een 
gedragsproblematiek en/of ASS. 

Therapeutisch aanbod met paarden (ambulant): indien er nood is aan meer therapeutische 
ondersteuning kan er beroep gedaan worden op onze therapeuten voor ambulante therapie met 
assistentie van paarden. Dan vinden de gesprekken plaats naast en tussen de paarden. Dit kan ook in 
combinatie met dagopvang. 

Therapeutische begeleiding (ambulant): indien er nood is aan meer therapeutische ondersteuning 
kan er ook beroep gedaan worden op onze psycho- en ergotherapeuten voor ambulante therapie. 
Dit kan ook in combinatie met dagopvang. 



Weerbaarheidstraining: jongeren die graag willen werken aan hun zelfontplooiing en weerbaarheid 
om hun welzijn te verbeteren, kunnen deze training volgen. 

Schoolvervangende dagopvang: jongeren bij wie het schoollopen dreigt vast te lopen, kunnen 
beroep doen op onze dagopvang. Gedurende de schooluren begeleiden wij de jongeren in kleine 
groepjes en gaan we samen aan de slag rond hun persoonlijke werkpunten op een creatieve wijze 
(atelierwerking, dierenverzorging, activiteiten, sporten, …). Deze dagopvang kan in volle en in halve 
dagen worden ingepland. Er kan ook een volledige ‘rustweek of time-out’ worden ingepland waarbij 
de jongere even helemaal geen school loopt. 

Dagopvang tijdens vakantieperiodes: jongeren die in de vakantie nood hebben aan opvang kunnen 
hiervoor terecht in onze dagopvang. We begeleiden de jongeren in kleine groepjes en gaan samen 
aan de slag rond hun persoonlijke werkpunten op een creatieve wijze (atelierwerking, 
dierenverzorging, activiteiten, sporten, …). Deze dagopvang kan in volle en in halve dagen worden 
ingepland. Is er een volle dag gepland gedurende de vakantie, dan voorzien wij ook een warme 
maaltijd. 

Vierdaagse vakantiekampen “Weerbaarheid” (paas(1)- en zomervakantie(2)): een intensief 
dagprogramma waarbij we in kleine groepjes werken aan meer weerbaarheid en we de jongeren 
leren om op een fijne en sociale manier met anderen om te gaan. Alle jongeren volgen dan ook 
weerbaarheidstraining. Dit is een training waarin we werken aan zelfontplooiing en weerbaarheid 
met als doel het welzijn van de jongeren te versterken. 

Verblijf: een overnachting in een bestaande leefgroep. Dit kan tijdens de week en tijdens het 
weekend. 

 

Voor professionelen! 

Outreach: GES- en/of ASS-specifieke vorming of opleiding aan professionelen die behoefte hebben 
aan meer kennis over deze problematieken. 

 

Voor meer informatie of om te weten wat er precies mogelijk is voor jouw situatie, neem je best 
contact op via: 

Campus MFC Heynsdaele 
Eisdale 1 
9600 Ronse 

055 230 910 

rth@mfc-heynsdaele.be 


