
Heb jij je toekomst niet zelf in handen?
Horen anderen niet wat jij wil zeggen?



Welke vragen heb jij?



Welke vragen heb jij?
Wat kan je goed? 
Wat doe je graag?



Alleen,
zonder mij?

Wat droom 
ik voor jou?

Alleen,
zonder mij?

Wat droom 
ik voor jou?

D.O.P.
ondersteunt jou 
om deze mensen 

samen te brengen

grootouders

vriendin

Hebben anderen ook vragen?



D.O.P.
ondersteunt jou 
om deze mensen 

samen te brengen

grootouders

vriendin

Hebben anderen ook vragen?

Samen met anderen denk jij 
na over deze vragen.



Wat wil jij in de 
toekomst?



Wat wil jij in de 
toekomst?

Waar vinden jullie 
antwoorden?



Welke antwoorden 
passen het best bij jou?



opgenomen in mijn 
ondersteuningsplan

Deze 
niet

Welke antwoorden 
passen het best bij jou?

Jij maakt, samen met de mensen 
die daarbij nodig zijn, een plan voor 
de toekomst. 
D.O.P. ondersteunt jullie hierbij.



Wat anderen zeggen over hun traject. 

“

“

“

Eindelijk. Mijn familie 
luisterde voor de eerste keer 
echt naar mij.”

Dankzij D.O.P. kon ik mijn 
vriendin echt helpen. Ik 
ben blij voor haar.”

Nu kunnen we samen 
alleen verder. En dat 
na een gratis traject.”

“Ik ben blij dat ik samen met anderen 
kon nadenken over mijn toekomst. 
Nu weet ik hoe ik verder kan.”



Werk aan je toekomst.
De dienst ondersteuningsplan  gaat samen met jou en de mensen die 
nodig zijn voor jou op zoek naar antwoorden op jouw vragen.
We helpen jou je leven in eigen handen te nemen door jou en de mensen die 
je nodig hebt te versterken. 
Zo kan je zelfstandig verder werken aan je toekomst, ook als D.O.P. er niet 
meer is.

Waar woon jij?
Provincie

West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Antwerpen Limburg

(   0490 44 34 04 (    0473 73 87 68 (    03 366 29 93
     0499 51 35 41 (    011 35 34 10

www.dop-wvl.be www.dop-ovl.be www.doppa.be www.doplimburg.be

info@dop-wvl.be info@dop-ovl.be info@doppa.be info@doplimburg.be



Ik neem mijn toekomst zelf in handen.

EN JIJ?

illustraties door Ann-Sofi e: www.ennogliever.be


