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Aan wie kan ik administratieve wijzigingen doorgeven?

Hoe kan ik de dienst bereiken voor informatie?

Hoe aanmelden?

Nieuws van de administratie

http://www.vzwvictor.be


Perspectief2020 – BOB / PVB. . .

Wat is een Basisondersteuningsbudget (BOB)?

Wat als het BOB niet voldoende is? => PVB

Nieuws van de contactpersoon

www.bekina.org
http://www.vlaamsesocialebescherming.be/nl/wie-krijgt-een-basisondersteuningsbudget
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/11855232-Melding+van+de+overstap+naar+het+basisondersteuningsbudget.html


Wat als mijn kind meerderjarig wordt? De zorgcontinuïteit

http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/10930377-Intro.html
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/11764765-De+zorgcontinu%C3%AFteit+voor+minderjarigen+wordt+stapsgewijs+ingevoerd.html
http://www.vlaanderen.be
http://www.vaph.be


Strategisch plan kabinet Vandeurzen:
“Verhoogde participatiekansen voor personen met autisme creëren”

Nieuws van de overheid

www.bekina.org
http://www.jovandeurzen.be/nl/autismeplan-maakt-werk-van-autismevriendelijke-samenleving
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2879044
http://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-vlaanderen/Vandeurzen-heeft-autismeplan-klaar/9857005?ckc=1&ts=1490101931
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170129_02702363
http://www.jovandeurzen.be/nl/autismeplan-maakt-werk-van-autismevriendelijke-samenleving


Diagnostiek bij volwassenen met (een vermoeden van) ASS

Dan toch pas een diagnose in de volwassenheid

Hoe verloopt de diagnosestelling?

Te gast





Wist je dat…

www.wvcb.be


Oproep

Inleiding

Oproep 1

Oproep 2

http://users.ugent.be/~pwarreyn/


Victor Online

https://www.nieuwetijdskind.com/autisme-bekeken-vanuit-een-spiritueel-perspectief/
http://fusion.net/story/310747/autism-dating-habits-difficulty-communication/
http://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170109_02665518?utm_source=facebook
http://www.arhus.be/kalender/kalenderdetail/?tx_pxevents_pi1%5BshowUid%5D=631&tx_pxevents_pi1%5BBack%5D=108&cHash=010e46e9215aea47da679431c4476e72
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/27/nu-kopzorgen-straks-koppositie-6425971-a1543323
https://themighty.com/2017/02/trump-autism-rates-horrible/
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/wetenschap/1.2893020


Wil je geen enkele van onze statussen en links missen?
“ ”

!

https://www.facebook.com/vzwvictor/ 
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2895958
https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/afwijkende-darmflora-bij-autisme
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/1.2928463


Zoek jij een buddy?

Wat?

Wie?

Hoe?

BuddywerkingKVG

www.kvg.be


Aan de slag?

www.kvgbuddy.be 
www.kvgbuddy.be 


Wat is Symbaloo?

Wat heeft vzw Victor hier mee te maken?

Hoe kan ik deze pagina’s zien?

Symbaloo



Waar kan ik terecht met vragen over Symbaloo?

http://nl.support.symbaloo.com/ 


Vernieuwde wetgeving: gevolgen onze dienst

Vernieuwde wetgeving

http://www.vaph.be/tools/rth/simulatie-besteding-rth-punten/


Nieuw(tjes) bij Victor



Doel?

Waarom?

Wat kunnen jullie doen?



Win een etentje met Mathias Sercu!

Extra woordje van directeur Stien Peeters:

https://www.facebook.com/wedoitforvictor


Sponsoring



Toekomstige activiteiten

Kalender



Administratieve gegevens
vzw Victor
thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme

Onze-Lieve-Vrouwemarkt 6, 8800 Roeselare
Tel: 051 25 25 28 (elke werkdag van 9u00 tot 12u30)
E-mail: info@vzwvictor.be
Website: www.vzwvictor.be

Steunfonds
Rekeningnummer BE79 0015 4169 2233 (BNP Paribas
Fortis)
Giften vanaf€ 40 zijn fiscaal aftrekbaar.

Erkenning
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap.

Vzw Victor
Vzw Victor biedt ambulante mobiele
opvoedingsondersteuning aan voor personen met
autisme en hun gezin uit de provincie West-Vlaanderen.

De naam Victor verwijst naar het Latijnse
“overwinnaar”: hij die leert leven met zijn autisme, kan
overwinnaar genoemd worden. De thuisbegeleider kan
de persoon met autisme en het gezin begeleiden in de
richting van deze overwinning. We willen de nadruk
leggen op de mogelijkheid om autisme een plaats te
geven in het leven, los van het woord autisme.

Vzw Victor biedt verschillende ambulante
begeleidingsvormen aan. Je vindt ons divers aanbod
terug op onze website.

http://vzwvictor.be



