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“Door de begeleiding 
van mobilant 
wordt mijn wereld groter. 
En merk ik dat er ook voor mij 
plaats is in die wereld.”|Johan

Zelfstandig
leven 
in verbinding
met je 
omgeving

www.mobilant.be



In deze brochure vind je een overzicht 
van de verschillende manier waarop 
we je kunnen helpen: 

p.   4   Psychosociale ondersteuning
p.   6   Werk en dagbesteding
p. 10   Wonen
p. 12   Eigen project opstarten
p. 14   Zorg in kopen met 
           persoonsvolgend budget (PVB)
p. 16   Zorg inkopen zonder 
           persoonsvolgend budget (RTH)
p. 18   Klantenraad
p. 19   Colofon

Je kan steeds online of in een contactpunt je 
vraag stellen. Wij werken niet met een wachtlijst. 

AUTONOMIE IN VERBONDENHEID

Je warm omringd voelen, 
weten waar je terecht kan voor 
informatie, hulp of een luisterend oor,
zijn belangrijke bouwstenen 
voor een onafhankelijk leven. 



Wil je zelfstandig leven? Is hulp daarbij welkom of 
nodig? Op ons kan je rekenen! Want we vinden het 
belangrijk dat iedereen kan leven zoals zij of hij wil.

Mobilant ondersteunt en verbindt. Of nu een 
begeleider je vraag opneemt, een partner van het 
mobilant platform of een behulpzame buur. 
Wat telt is dat jij je ondersteund voelt! 

De samenwerking start vanuit je vraag. Wat je 
vraag ook is, van een moeilijke brief tot een wilde 
droom, van nu en dan een contact tot intensieve 
ondersteuning, elke vraag is welkom. 

We werken oplossingsgericht. We  zoeken mee naar 
een antwoord op jouw vragen, persoonlijk en op 
maat. Aarzel niet om bij de medewerkers van de 
supportdienst (RTH) en de klantendienst (PVB) een 
vrijblijvend gesprek aan te vragen. 

Mobilant is omringd door sterke autonome partners 
die je kan inschakelen om je doel te bereiken. 
Ervaren begeleiders staan je bij met raad en daad. 
Ze werken in duo per buurt en bouwen een netwerk uit 
om jou goed te ondersteunen. Lokale contactpunten 
vind je op plaatsen waar vele organisaties samen 
zitten. Zo leer jij ook je buurt beter kennen. 

Mobilant wil jouw veilige haven zijn. Een plek waar 
je je hele leven terecht kan. Een plek waar je telkens 
weer, in welke fase van je leven ook, de ondersteuning 
vindt die je op dat moment nodig hebt. 

Stel je vraag. Want vragen helpt!



Of het nu gaat om contacten leggen, brieven lezen, 
werk zoeken of een hobby, naar de dokter gaan, 
hulpmiddelen aanvragen, stress verminderen of je 
dromen waarmaken. Het leven zit vol uitdagingen. 

Uitdagingen kom je tegen op alle levensdomeinen:  
administratie • huishouden • wonen • werken 
betalingen • gezondheid • dagbesteding • handicap 
hulpmiddelen • tegemoetkomingen • psychisch hulp  
relaties • seksualiteit • ouderschap • opvoeding 
communicatie • mobiliteit • vrije tijd.

Al wandelend praat je soms makkelijker | Activiteit

1. PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING
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Sta je voor een kleine of grote uitdaging? Bij mobilant 
werken we met verschillende ondersteuningsvormen. 
Zo kies je zelf wat het beste bij jouw noden past. 

Een online gesprek | consult
Een gesprek met een begeleider via telefoon, e-mail, 
videogesprek of chat. 

Een gesprek op locatie | consult
Gesprek met een begeleider op een contactpunt 
in jouw buurt. www.mobilant.be/contactpunten

Een activiteit met een begeleider | consult
Samen met een begeleider ‘iets doen’. 
Bv. gaan wandelen of dieren verzorgen. 

Toewerken naar een doel | traject 
Samen met een begeleider werk je toe naar een doel. 
(max. 12 contacten | verlenging mogelijk).  

Assistentie | praktische hulp 
Een assistent helpt je bij je dagelijkse handelingen 
zoals wassen, aankleden, koken. 

Ondersteuning aan huis
Een begeleider komt bij je thuis indien je minder 
mobiel bent of hulp nodig hebt in huis. 

Contact | Stel je vraag of maak een afspraak via: 

          03 458 42 50 | ma-vrij van 9u-12u en 13u-17u
          0497 43 50 89 | enkel sms doven en slechthorenden
          info@mobilant.be | doventeam@mobilant.be
          www.mobilant.be/chat
          Plantin & Moretuslei 155 | 2140 Antwerpen
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2. WERKEN & DAGBESTEDING

Ben je op zoek naar een fijne job of wil je je talenten 
inzetten in een deugddoende dagbesteding? 

Ontplooi jezelf samen met leuke collega’s in een 
veilige werkomgeving. Jij kiest bovendien hoeveel 
tijd je investeert: halve of hele dagen werken, één of 
meerdere dagen per week. 

“Bistro Buitengewoon is een toffe werkplek. We hebben een 
leuk team en het werk is afwisselend. Of je nu liever wil koken, 
afwassen, de toog doen of de klanten serveren? Er is werk 
voor iedereen. Versterk onze ploeg en ontdek je talenten!”
Een buitengewoon project voor buitengewone mensen. 
 

6.

Ontdek alle projecten via www.mobilant.be/werken



Contact | Stel je vraag of maak een afspraak via: 

          03 458 42 50 | ma-vrij van 9u-12u en 13u-17u
          0497 43 50 89 | enkel sms doven en slechthorenden
          info@mobilant.be | doventeam@mobilant.be
          www.mobilant.be/chat
          Plantin & Moretuslei 155 | 2140 Antwerpen

Mobilant werkt samen met allerlei kwalitatieve 
partners. Zo kan je kiezen uit heel wat opties voor 
zinvolle, leuke jobs en dagbestedingen. 

Begeleide dagbesteding | via VAPH
Je werkt in groep. De begeleiding leert je wat je moet 
doen en ondersteunt je bij de uitvoering van het werk.  

Begeleid werken | via VAPH
Je werkt zelfstandig in een job op jouw maat in het 
gewone arbeidscircuit. Een jobcoach ondersteunt je 
vanop afstand. 

Stage | via Arbeidszorg 
Via een stage kan je werkervaring opdoen en 
ontdekken of een bepaalde job geschikt is voor jou.  

Deeleconomie | via Helpper
Zet je talenten in om anderen te helpen en ontvang 
een kleine vergoeding. www.helpper.be

Vrijwilligerswerk
Help een organisatie naar jouw keuze. 

VOP  Vlaamse ondersteuningspremie| via VAPH
Je werkt in het gewone arbeidscircuit en ontvangt 
een loon. De werkgever krijgt een compensatie voor 
jouw arbeidshandicap.
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“Op zorgboerderij Dores valt altijd wel iets tofs te beleven: 
dieren verzorgen, in de moestuin werken of meebouwen aan 
een dierenverblijf. Soms maken we ook kruidenzout of soep. 
Het leukst van al is het knuffelen met de dieren. Daar word je 
echt rustig van.” Anders zijn ... dat mag!

Verzekering | mobilant verzekert je bij begeleid werk, 
begeleide dagbesteding of een mobilant activiteit voor 
burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. 

Heb jij ook zin om aan de slag te gaan? 
Ontdek alle projecten via www.mobilant.be/werken

Werken doet deugd, maar ook in je vrije tijd
wil je misschien leuke activiteiten doen.  
Kijk op www.mobilant.be/activiteiten



Contact | Stel je vraag of maak een afspraak via:

          03 458 42 50 | ma-vrij van 9u-12u en 13u-17u
          0497 43 50 89 | enkel sms doven en slechthorenden
          info@mobilant.be | doventeam@mobilant.be
          www.mobilant.be/chat
          Plantin & Moretuslei 155 | 2140 Antwerpen

“Olivia Bloom is meer dan een bloemenzaak. Het is een 
bruisende bloemencentrum nabij het station van Berchem 
waar je terecht kan om bloemstukjes te maken, wenskaarten 
te ontwerpen, een workshop te volgen of de planten in de 
winkel te verzorgen.” Samen groeien en bloeien.
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3. WONEN

Wil je zelfstandig wonen? Dat kan op vele manieren. 
Kopen of huren? Alleen of met anderen samen? 
Of misschien dromen jij en je ouders er wel van om 
een eigen woonproject op te starten? 

We helpen je graag bij het vinden van een 
woonst binnen jouw budget en mogelijkheden. 

Je kan ook psychosociale ondersteuning bij 
ons inkopen maar de combinatie wonen en 
ondersteuning is geen verplichting. 

“Dankzij de hulp van een begeleider heb ik 
eindelijk een huis gevonden voor mij en mijn zoon, 
waar ook mijn andere kinderen kunnen komen 
logeren.” - Linda 

Mobilant ondersteunt verschillende woonopties:

Cohousing | woonproject
Je woont samen met anderen in een huis. Naast je 
eigen plek zijn er ruimtes die je met hen deelt. 

Huurwoning
Je huurt een (sociale) woning op de reguliere markt. 

Aanklampende woonondersteuning | via Alert
Heb je het moeilijk om helemaal alleen voor jezelf te 
zorgen? Een begeleider ondersteunt je waar nodig. 

Woonvoordeel via mobilant 
Bij problemen met je huurwoning of huisbaas 
kan je als klant van mobilant gratis beroep doen 
op bijstand van de Huurdersbond.   

10.

Ontdek alle projecten via www.mobilant.be/wonen



Bij mobilant werkt een team begeleiders die Vlaamse 
Gebarentaal (VGT) gebruiken.

Contact: doventeam@mobilant.be | sms 0497 43 50 89

Mobilant droomt 
van een wereld 
waarin iedereen 
zich begrepen 
en omringd voelt.

11.

“Wij zijn een gezin zoals een ander. Het enige verschil 
is dat wij communiceren in gebarentaal.” | Laila. 



Kriebelt de ondernemer in jou? Droom je van een 
eigen bedrijf met maatschappelijke impact? Wil je van 
je hobby je beroep maken met de hulp van je familie 
of vrienden? Of willen je ouders iets ondernemen om
jouw toekomst veilig te stellen? 

Sluit je aan bij het partnerplatform van mobilant.
Ieder project in het platform blijft autonoom, terwijl je 
leert van en samen groeit met de andere partners. 
We gaan voor uitwisseling en kruisbestuiving via een 
lerend netwerk. Bovendien ondersteunen we je bij het 
ontwikkelen van je project en investeren erin. 

Zo creëren we samen een betere wereld met meer 
kansen voor mensen met een beperking om hun 
dromen te realiseren. 

4. EIGEN PROJECT OPSTARTEN

Jenne’s Friends Projects “Het was onze droom om zelf iets op te 
starten voor onze zoon Jenne, een kind dat specifieke zorgen 
nodig heeft. We openden een dagwerking waar ook andere 
jongvolwassenen met een beperking terecht kunnen. Zo dragen 
we ons steentje bij aan de maatschappij.” - Els, mama van Jenne.  
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Ontdek alle projecten op www.mobilant.be/platform. 
Of maak een afspraak met de manager partnerships. 

Ecosysteem | Het platform van mobilant is een 
community, een verbinding tussen autonome 
groepen en mensen die elkaar versterken door 
het uitwisselen van informatie en ervaringen en die 
elkaars expertise benutten om te groeien en samen 
te bouwen aan een inclusieve samenleving. 

Contact | Stel je vraag of maak een afspraak via: 

          03 458 42 50 | ma-vrij van 9u-12u en 13u-17u
          0497 43 50 89 | enkel sms doven en slechthorenden
          info@mobilant.be | doventeam@mobilant.be
          www.mobilant.be/chat
          Plantin & Moretuslei 155 | 2140 Antwerpen

Kwaffuur oep wielen ondersteunt mensen die de verbinding 
met zichzelf kwijt zijn. “Toen een man die op straat leefde na 
een scheer- en knipbeurt een propere trui aantrok, wist ik het 
zeker: deze manier van werken heeft impact!“ Huidhonger en 
fierheid als uitgangspunt om eigenwaarde te herstellen.
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5.  Zorg inkopen met Vaph budget

14.

Eindelijk je budget in handen! Wat nu? 
Je weet hoe je je leven wil inrichten, maar hoe begin je 
daar nu aan? Waar kan je terecht en hoe kan je zoveel 
mogelijk zorg inkopen met je budget? 

Bij de klantendienst denken we graag met je mee.  
In een verkennend gesprek gaan we dieper in op je 
vraag en maken we een offerte op. 

Komen we tot een akkoord? Dan sluiten we een 
overeenkomst af voor de zorg die jij inkoopt. 
Je kan cash betalen of met punten in een voucher. 

Onze tarieven

• Begeleiding | 53,06 € of 0.061173 punten/uur
• Assistentie | 30,06 € of 0,036704 punten/uur
• Bistro Buitengewoon  81,6 € of 0,095266 punten/dag  
• Jennes Friends 100 €/dag of 0,119083 punten/dag
        + 10 € woon- en leefkosten
• Dores 51 € of 0,059542 punten /dag

Na 18u en in het weekend gelden andere tarieven. Die 
vind je terug op onze website www.mobilant.be/PVB. 
Voor alle bedragen geldt de ‘Index van april 2020’. 

Je kan met je budget meerdere ondersteuningsvormen 
inkopen. Je kan dit volledig of gedeeltelijk bij ons doen. 
 
Alles is mogelijk. Wat telt is wat jij wil en nodig hebt. 

VAPH BUDGET  
PVB  +18| PAB  -18 | BOB



Contact | Stel je vraag of maak een afspraak via:

          03 458 42 50 | ma-vrij van 9u-12u en 13u-17u
          0497 43 50 89 | enkel sms doven en slechthorenden
          info@mobilant.be | doventeam@mobilant.be
          www.mobilant.be/chat
          Plantin & Moretuslei 155 | 2140 Antwerpen

Klantvoordelen | BUDGET

Als klant van mobilant krijg je bij besteding van je 
PVB punten Helpper credits ter waarde van €90!
Lees meer over onze partner op www.helpper.be

Aarzel ook niet om ook beroep te doen op de 
online hulpverlening of langs te gaan bij een 
contactpunt met je vragen. 

Help, hoe vraag ik een budget aan? 

Ben je ouder van een kind met een beperking? 
Verdwaal je in het labyrinth van de regelgeving? 
Contacteer de klantendienst, zij maken je wegwijs 
en helpen je bij het aanvragen van een budget. 

Lees de volledige regelgeving op www.vaph.be

Is je budget goedgekeurd maar nog niet toegekend? 
Via Rechtstreekse Toegankelijke Hulp (RTH) zetten we 
je alvast op weg | zie pagina 12
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6.  Zorg inkopen zonder Vaph budget

16.

RECHTSTREEKS 
TOEGANKELIJKE HULP 
 -18 | +18

Als je niet over een persoonsvolgend budget van het 
VAPH beschikt, kan je beroep doen op ondersteuning 
via de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).  

Dit soort hulp is laagdrempelig, je kan dus meteen 
instappen. Tijdens ons eerste contact schrijven we je in 
in de databank van het VAPH. Zo heb je recht op acht 
punten per jaar voor psychosociale ondersteuning, 
begeleide dagbesteding en verblijf. 

Met je punten kan je verschillende vormen van  
ondersteuning inkopen. 

0,1550 punten | ambulant contact
0,2200 punten | mobiel contact
0,2200 punten | jobcoach begeleid werk
0,0870 punten | groepsbegeleiding
0,0870 punten | begeleide dagbesteding (hele dag)
0,0435 punten | begeleide dagbesteding (halve dag)
             

Als je je zorg bij meerdere organisaties inkoopt, let er 
dan op dat je de totale limiet van 8 punten per jaar 
niet overschrijdt. 

Kies je ervoor je zorg volledig bij mobilant in te kopen, 
dan volgen we dit samen met jou op. 



Contact | Stel je vraag of maak een afspraak via: 

          03 458 42 50 | ma-vrij van 9u-12u en 13u-17u
          0497 43 50 89 | enkel sms doven en slechthorenden
          info@mobilant.be | doventeam@mobilant.be
          www.mobilant.be/chat
          Plantin & Moretuslei 155 | 2140 Antwerpen

Klantvoordelen | RTH

Als klant van mobilant krijg je bij besteding van je 
RTH punten Helpper credits ter waarde van €45!
Lees meer over onze partner op www.helpper.be

Volg de stand van je punten op ‘mijn vaph.be’ 
of vraag een simulatie aan bij de supportdienst. 

De volledige regelgeving vind je op www.vaph.be.
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RECHTSTREEKS 
TOEGANKELIJKE HULP 
 -18 | +18
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Verzekering

Bij begeleide dagbesteding, begeleid werken en 
groepsactiviteiten georganiseerd door mobilant, 
ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid 
en lichamelijke ongevallen. 

7. KLANTENRAAD

Klantenraad Flapuit 
Een brug tussen klant en mobilant 

Als klant heb je een stem binnen mobilant. 
Heb je vragen of ideeën? 
Stop ze in de Flapuit Ideeënbus. 
Die vind je in elk mobilant contactpunt.
Of stuur een e-mail naar flapuit@mobilant.be



Onthaal  | 03 458 42 50 
van ma tot vrij | 9u -12u & 13u -17u

info@mobilant.be | doventeam@mobilant.be
0497 43 50 89 | enkel sms doven en slechthorenden
www.mobilant.be/chat

www.mobilant.be

Ondernemingsnummer 0429 815 809
RPR: Antwerpen
Vergunde zorgaanbieder VZA 422 1841

BE50 0011 5528 1518

COLOFON

19.

Volg ons op facebook  
of schrijf je in voor de e-nieuwsbrief
via www.mobilant.be



Het platform van mobilant is een community. Het 
vormt een verbinding tussen autonome groepen en 
mensen die elkaar versterken door het uitwisselen 
van informatie en ervaringen en die elkaars expertise 
benutten om te groeien en samen te bouwen aan 
een inclusieve samenleving. 

Geloof jij ook dat autonomie aan kracht wint in 
verbondenheid met anderen? Verbind jouw expertise 
aan het platform en ontdek wat erin zit voor jou. 

Partners | mobilant ecosysteem 

Maak een afspraak met de manager partnerships. 


