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Wij bieden jou individuele begeleiding, gesprekken én vaardigheidstraining in groep. 
Personen die jij belangrijk vindt, betrekken we in jouw traject en we slaan 
de brug naar je eigen concrete situatie. 

Vertel ons wat je belangrijk vindt, waar je naartoe wil met je leven
en stel zelf je programma samen.
Je ontwikkelt je sterktes en talenten via thematische ateliers.

Dit doe je minimaal 6 halve dagen per week : een halve revalidatie-dag 
loopt van 9-12u of 13-16u.loopt van 9-12u of 13-16u.

Wij helpen je beter omgaan met psychische belemmeringen, 
met keuzes maken en met het opnieuw opnemen van je sociale rol 
als volwassene - ouder - partner - werknemer - ...

    Wat 
hebben 
wij jou te   
    bieden?

Ben je 16+ en heb je het psychisch niet makkelijk, maar ...
wil je      meer grip krijgen op je leven
        je opnieuw sociaal integreren
              zelfstandiger kunnen wonen
              je voorbereiden op passend werk of een opleiding
         ... ?

Voor 
      wie?

Een intensief revalidatieprogramma kan je daarbij helpen en daarvoor kan je bij ons terecht!
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Je betaalt enkel remgeld.

Kostprijs?

Neem een kijkje op 
www.tov-vzw.be

Contacteer Hilde Vens 
051- 242 262
hilde.vens@tov-vzw.be

Meer weten of aanmelden?

Waar vind je ons?

                 Kloosterstraat 3 - 8800 Rumbeke 
                 in het centrum nabij de kerk 
                   (gratis parkeren)

                 TOV is vlot bereikbaar met de bus.
                    (3 à 4 minuten vanaf de bushaltes) 

TOV maakt deel uit van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg PRIT in regio 
Midden West-Vlaanderen en is door het RIZIV erkend (terugbetaling revalidatie).

Samen met jou werken we aan een kwalitatiever leven!

                               Ons team bestaat uit twee psychologen, een maatschappelijk werker, 
                        een ergotherapeut, een bewegingstherapeut, een psychiatrisch verpleegkundige 
           en een psychiater. Een arbeidscoach steunt je in het vinden en behouden van     
           betaald werk. 

           We werken vanuit jouw mogelijkheden en groeikansen in overleg met jou, 
           met elkaar als team en met externen.
           

   Wie zijn    
    wij?


