
OPEN PLAATS
www.occirkant.be

Je hebt een (vermoeden van een) verstandelijke en/of 
meervoudige beperking en je zoekt woonondersteuning 
(m.a.w. een aanbod met overnachting)?



In OC Cirkant zijn verschillende leefgroepen. Elke leefgroep legt eigen accenten. We zoeken een 
leefgroep die beantwoordt aan jouw noden en wensen.
De leefgroepen in OC Cirkant zijn aangepast met de nodige infrastructuur en hulpmiddelen 
zodat we ook aan de grootste zorgnoden kunnen voldoen: tilliften, hooglaagbaden, 
hooglaagbedden, auditieve bewaking …
Er is tijdens elk moment van de dag toezicht en aanwezigheid van begeleiders. Tijdens de nacht 
is er een wakende nachtdienst.
De begeleiders zorgen voor veiligheid en geborgenheid. Ze willen jou zoveel als mogelijk greep 
geven op jouw leven, zodat je kan volgen, je veilig voelt en invloed krijgt.
De begeleiders kijken en/of luisteren naar jouw (lichaams-)signalen, ze spelen in op jouw 
wensen, begeleiden op jouw tempo…
Indien gewenst, bieden we ook therapie. OC Cirkant beschikt hiervoor over artsen en 
verpleegkundigen, een team van kinesitherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten én een 
diëtist.
We bieden hierbij ook een breed aanbod van dagondersteuning afhankelijk van jouw interesses 
en mogelijkheden. Dit kan o.a. zijn:

ONS AANBOD

Sfeervolle en belevingsgerichte activiteiten: snoezelen, 
muziekactiviteiten, belevingstheater, wandelen in het belevingsbos
Doe-activiteiten: koken, tuinwerk, creatief atelier, werken met (spel) 
materiaal, allerlei activiteiten met de dieren (konijntjes, schapen, 
Alpaca’s…), fietsen, zwemmen, sporten, wandelen, ..
Expressie- en gespreksgroepje
Zinvol meewerken binnen of buiten de voorziening :huishoudelijke 
taken, helpen in het restaurant of de tearoom, ophalen van papier en 
karton (voor het containerpark), helpen bij het verdelen van materiaal 
naar de leegroepen,
Begeleid werk binnen of buiten de voorziening: we zoeken een 
passende taak/werkplek voor je en begeleiden je op deze werkplek 
tot zo zelfstandig mogelijk werken…
Er is zeker ook ruimte voor ‘vrije tijd’, volgens jouw noden en wensen
Met dit dagondersteuningsaanbod willen we je alle kansen bieden 
om jezelf te ontplooien en om jouw sociale contacten te verruimen. 



OC Cirkant heeft momenteel enkele open plaatsen. 
Er is een open plaats op een leefgroep waarbij het accent ligt op 
medische en verpleegkundige zorgen. 

Er is een open plaats op een leefgroep waarbij het accent ligt op 
voorspelbaarheid, prikkeldosering en gedragshantering,... 

Er is een open plaats op een leefgroep waarbij het accent ligt op 
dagondersteuning en activering.

CONTACTEER ONS
'Samen zorg kleuren'

Joke Decorte of Evelyne Schollier via 
opname.occirkantfracarita.org of via 
050 20 90 32


