Vanaf 1 januari 2018
maakt de Kangoeroe
deel uit van vzw Fiola.
Met dezelfde mensen én
een ruimer aanbod.

de Kangoeroe vzw
Kasterstraat 81, 9230 Wetteren
T. 09 232 53 53
info@dekangoeroe.be
www.dekangoeroe.be

Outreach

Outreach is vorming op maat van je school,
organisatie of bedrijf. We delen onze kennis en
ervaring om je expertise te verhogen, zodat je
organisatie een (nog) betere ondersteuning
kan bieden aan personen met een motorische
beperking en/of een niet-aangeboren
hersenletsel. We bieden handicapspecifieke
kennis en praktijkgerichte knowhow met als doel
de inclusie van personen met een motorische
beperking te bevorderen.

Outreach
Wat?
Er zijn twee modules binnen outreach info en advies:
• thematisch met een max. van drie sessies per thema.
• coaching: een proces op gang brengen dat gericht is op het
ontwikkelen en versterken van handicap-specifieke competenties. Dit loopt over een langere periode.

Aanbod
Enkele mogelijke thema’s:
• Wat zijn de risico signalen van een vertraagde (motorische) ontwikkeling.
• De invloed van prematuriteit op de verschillende ontwikkelingsdomeinen.
• Welke hulpmiddelen gebruiken kinderen of volwassenen
met een motorische beperking of NAH?
• Hoe en wanneer praat ik met een kind over zijn beperking?
• Welke aanpassingen heeft een kind met een beperking
nodig op school of in het kinderdagverblijf?
• Hoe verloopt de zindelijkheidstraining bij kinderen met een
beperking?
• Hoe begeleid ik personen met een niet-aangeboren
hersenletsel (NAH) om hun dagelijkse activiteiten beter te
organiseren?
• Hoe motiveer ik een persoon met een niet-aangeboren
hersenletsel (NAH) tot deelname in de maatschappij,
binnen het verenigingsleven of als vrijwilliger?

• Hoe en wanneer informeer ik klasgenoten over de beperking?
• Hoe kan ik de persoon met een beperking beter integreren
binnen onze vrije tijdsvereniging?
• Hoe gaan we om met de veranderingen die een persoon na
een letsel ondergaat?
• Hef- en tiltechnieken bij de zorg van een persoon met een
motorische beperking binnen jullie organisatie.
• SMOG in je organisatie.
• en nog veel meer…

Praktisch
• Aanbod, duur en frequentie wordt in overleg met de aanvrager bepaald.
• Er dienen steeds drie professionelen aanwezig te zijn.
In totaal kunnen 12 sessies gegeven worden.
• De kostprijs bedraagt 5 euro.
• Een sessie duurt minimum 1 uur, max. 2 uur.
• Na aanmelding bekijken we samen of outreach een antwoord kan bieden op je vra(a)g(en).

Hoe aanmelden?
Online via www.dekangoeroe.be of telefonisch 09/232 53 53.
Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek.

