
Gezocht:

Nieuwe bewoner voor 
studiowonen-huis in 
Vilvoorde Oikonde vzw ondersteunt mensen met een 

beperking (mentale, motorische of visuele 
beperking, ASS en NAH) bij de opbouw van een 
zelfstandig leven. We zijn een mobiele ambulante 
dienst. Meer info vind je op onze website: 
www.oikonde.org 

Oikonde organiseert ook studiowonen voor  
personen met een niet-aangeboren hersenletsel 
en personen met ASS. De bewoners worden 
ondersteund door 2 vaste begeleidsters en een 
inwonende vrijwilliger. 

“Het is zelfstandig wonen, maar toch niet helemaal”

•	 Iedere bewoner heeft zijn/haar studio. 

•	 Uiteraard zal er rekening gehouden worden 
met de andere bewoners en de  
gemeenschappelijke afspraken. Deelname aan 
de bewonersvergaderingen is een vereiste.

Wat is studiowonen?

Volwassenen met een niet-aangeboren hersen-
letsel (NAH) en met ASS die op zoek zijn naar een 
nieuwe thuis.

Personen die zelfstandig kunnen leven:

•	 De omkadering van een residentiële setting  
is niet nodig maar volledig zelfstandig wonen 
lukt (nog) net niet.

•	 Een gestructureerde en zinvolle dagactiviteit 
hebben, is aangewezen.

•	 Staan zelf in voor hun persoonlijke hygiëne, 
(para)medische zorg, onderhoud studio, was, 
strijk, maaltijden,… of doen beroep hiervoor 
op ambulante diensten zoals familiehulp, 
thuisverpleging, mindermobielencentrale, een 
traiteur voor maaltijden,… 

Doelgroep



•	 Twee vaste begeleidsters geven tijdens een 
aantal momenten per week ondersteuning bij 
het uitbouwen van een kwaliteitsvol leven, zo 
dicht mogelijk aansluitend bij de wensen van 
elk van de bewoners. Zij begeleiden ook het 
“samen-wonen” van de verschillende  
bewoners. 

•	 Er woont een ondersteunende vrijwilliger op 
de bovenverdieping van het huis die de functie 
heeft van “goede buur”. Er is geen 24-uur op 
24-uur permanentie voorzien, wel de nabijheid 
van iemand waarop je kan terugvallen indien 
nodig.

•	 De begeleidsters en de vrijwilliger hebben 
regelmatig een overlegmoment om de globale 
werking van het huis en het welzijn van de 
verschillende bewoners op te volgen. 

•	 Er wordt geprobeerd systematisch  
vrijwilligers in te schakelen. Bijvoorbeeld voor 
praktische hulp, kleine klusjes in de studio,…

Begeleiding

•	 Het huis is gelegen even buiten het centrum 
van Vilvoorde (twintigtal minuten stappen).  
Er is een bushalte vlakbij. 

•	 Het gebouw bestaat uit 6 studio’s. Elke studio 
is voorzien van een slaapkamer, keuken en 
badkamer met wc.

•	 Op het gelijkvloers bevinden zich één studio, 
de gemeenschappelijke badkamer (met ligbad), 
een was- en droogruimte, de bureau van de 
vaste begeleidsters, de tuin en een terras.

•	 Op de eerste verdieping (geen lift) zijn er drie 
studio’s.

•	 Op de bovenste verdieping is er nog een vijfde 
studio. Die wordt bewoond door de vrijwilli-
ger, die het studiowonen mee ondersteunt.

•	 Een zesde studio gelijkvloers is rolstoel-
toegankelijk, heeft een eigen ingang en oprit 
voor een wagen.

Niet op de openbare weg gooien a.u.b.
V.U.:	Oikonde	vzw	(Leen	Quadflieg),	Colomastraat	36,	2800	Mechelen

Mail of bel naar de vaste begeleidsters: 
 
Mich:	michdemol@oikonde.org	–	0499	69	45	10
Bep:	bepgooijer@oikonde.org	–	0490	44	40	66

Interesse? Vragen?

Een woning, een thuisKosten

•	 Een vaste vergoeding per maand, gekoppeld 
aan de index, voor gebruik van een individuele 
studio en de gemeenschappelijke ruimten. 

•	 Elke studio heeft een aansluiting van gas, 
water en elektriciteit. De bewoners sluiten zelf 
een contract af met een leverancier en zorgen 
zelf voor de betaling. 

•	 Ook de telefoon- en internetaansluitingen 
worden door de bewoners zelf geregeld en 
betaald. 

•	 Voor de totale begeleiding  
(vaste begeleidsters en inwonende vrijwilliger) 
vragen wij 9,06	PVF-punten	of	8	RTH-punten.


