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MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC)
VERBLIJF KINDER-, MEISJES-,JONGENSAFDELING
SITUERING

Siemkensheuvel is een unit van Covida. Deze unit werkt met
minderjaringen in Maaseik en Dilsen-Stokkem. De ondersteuning gebeurt in samenspraak
met het gezin en de omgeving.
Het zorgaanbod is soepel én op maat.

DOELGROEP

Jongens en meisjes van 2,5 jaar tot 21 jaar met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking en/of met gedrags- of emotionele stoornissen, die (tijdelijk) nood hebben
aan een vervangende woon- of leefsituatie. Dit kan zijn omwille van de nood aan specifieke orthopedagogische begeleiding of omwille van sociale indicaties.
De meeste kinderen en jongeren volgen buitengewoon onderwijs.
Aansluiting bij het gewoon onderwijs is eveneens mogelijk.

HOE VERLOOPT EEN OPNAME?

Een aanvraag tot opname gebeurt bij de wachtlijstbeheerder.
Een opname is slechts mogelijk indien het kind beschikt over een toelating voor verblijf
van de intersectorale toegangspoort.
Een opname kan voorafgegaan worden door een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Nadien wordt er een matchingsgesprek of een intakegesprek gepland met de ouders.
Tijdens dit gesprek zijn de wachtlijstbeheerder, pedagoog en/of de teamcoördinator
aanwezig.
Na dit gesprek worden de ouders op de hoogte gebracht van de beslissing en het
(eventuele) verdere verloop van de opname.

WERKING

We willen de kinderen tot maximale zelfontplooiing begeleiden zodat ze zich zo goed
mogelijk sociaal kunnen integreren.
Na een observatieperiode heeft er in de voorziening een opnamebespreking plaats.
Per kind wordt er een handelingsplan opgesteld waarin persoonlijke
doelstellingen en aandachtspunten worden opgenomen.
Naast de individuele werkpunten streven we ook algemene doelstellingen na:
• structuur en basisveiligheid bieden
• stimuleren van zelfredzaamheid en zelfstandigheid
• bijbrengen van sociale en communicatieve vaardigheden
• persoonlijkheidsvorming
• studiebegeleiding
• stimuleren van een zinvolle vrijetijdsbesteding
• …

MEDISCHE EN PSYCHIATRISCHE BEGELEIDING

Er zijn een arts, een tandarts en twee psychiaters verbonden aan de voorziening. Indien
nodig kan er op hen beroep worden gedaan.

GEZINSBEGELEIDING

De maatschappelijk assistent is de verantwoordelijke voor de gezinsgerichte werking.
Hij vervult de brugfunctie tussen de ouders en de organisatie. Hij tracht in overleg met
de andere leden van het multidisciplinair team het hulpverleningsaanbod zo optimaal
mogelijk af te stemmen op de hulpvraag van het kind en het gezin.

LAAGFREQUENTE MOBIELE VERVOLGONDERSTEUNING

Jongeren die 21 jaar zijn en die nog nood hebben aan een beperkte
mobiele ondersteuning kunnen beroep doen op laagfrequente mobiele
vervolgondersteuning.
Deze mobiele ondersteuning heeft als doel om het netwerk van de jongere te versterken, een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfzorg na te streven en een zo inclusief mogelijke begeleiding te realiseren.
Daarnaast is het ook de bedoeling de doorstroom, indien nodig, naar een dienst of
een voorziening binnen het algemeen welzijnswerk of naar een dienst of een voorziening van het VAPH te begeleiden.
De frequentie van de begeleiding wordt in overleg met de jongere en zijn ouders
bepaald.
De concrete samenwerkingsafspraken worden vastgelegd in een begeleidingscontract.

COLLECTIEF OVERLEG ORGAAN

Er is een collectief overleg orgaan. Deze is samengesteld uit ouders van kinderen die
opgenomen zijn of begeleid worden door de unit Siemkensheuvel. Dit collectief overleg
orgaan wil, in overleg met de directie en de medewerkers, bijdragen tot een optimale
werking van het MultiFunctioneel Centrum (MFC).

Algemene informatie
BIJDRAGE

De bijdrage voor een Mobiel-Ambulante Begeleiding bedraagt 5,30 euro per uur. Ook
deze bijdrage is wettelijk vastgelegd en wordt geïndexeerd.

CONTACT

Kim Cardeynaels - maatschappelijk assistent meisjesafdeling
089 41 02 03
kim.cardeynaels@covida.be
Menten Anke - maatschappelijk assistent jongensafdeling
089 41 02 04
anke.menten@covida.be

Lien Vankerkom- maatschappelijk assistent jongensafdeling
089 41 02 44
lien.vankerkom@covida.be
Tine Wuytens - maatschappelijk assistent kinderafdeling
089 41 02 07
tine.wuytens@covida.be
Rita Roosen, unitdirecteur				
089 41 02 10
rita.roosen@covida.be

ADRES

Bokkerijdersweg 20
3680 Maaseik
089 41 02 00
siemkensheuvel@covida.be
www.covida.be

COVIDA
waar je woont, werkt, geniet en leeft

De bijdrage bedraagt 12,68 euro voor verblijf en 5,57 euro voor dagopvang. Deze
bijdrage is wettelijk vastgelegd.
Er is gratis busvervoer op maandagmorgen en op vrijdagavond.

