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maatschappelijk werker
oplossingsgerichte
begeleiding
Hulp bij administratie en
iCT (smartphone, online betalen, computer,...)

Oplossingsgerichte
begeleiding
Persoonlijke thema’s en omgeving
• Beter omgaan met uitdagingen
• Een doel zoeken en er naar toe werken
• Groeien op persoonlijk/professioneel gebied
• Meer zelfvertrouwen en beter zelfbeeld
• Minder piekeren, beter slapen, meer ritme
• Jij of iemand in je omgeving worstelt rond
seksuele geaardheid, gender(identiteit)
• Levensvragen, rust en verbinding
• Tijdsbesteding, relaties, netwerk, identiteit
• Beter afgrenzen en zelfzorg, fit in je hoofd
• Op zoek naar hoop, krachten, sterktes,...
Huishouden, administratie en budget
• Hulp bij je administratie: ziekenfonds,
vakbond, VDAB, OCMW, leveranciers
• Hulp bij je financiën en huishouden:
besparen, inzicht in je budget, (alleen) wonen
• Versterken van je (sociale) rechten: recht op
premies, aanpassingen, participatie,...
ICT: computers, smartphones, veilig betalen
Alle vragen (en bezorgdheden) over je smartphone, computer, tablet, veilig betalen en
sociale media,...
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Meer over mezelf
Ik ben Dylan Senczuk, een 27-jarige
gediplomeerd maatschappelijk werker.
Begeleiding
Je kan bij mij terecht voor een eenmalig
gesprek of begeleiding.Hoe dit verloopt, bepaal je volledig zelf afhanklijk van je vragen.
Het doel van een gesprek: de cliënt tot hun
recht laten komen. Soms praktisch, veel luisteren en erkenning en vanuit een samenwerking. Ik bied authenthieke, versterkende psycho
sociale ondersteuning aan. Dit betekent dat ik
zowel coachend als therapeutisch werk maar
ook ondersteun in administratie. Computer
en techniek is een middel om mensen tot hun
recht te laten komen. Daarom kan je ook terecht met je vragen rond ICT.
Oplossingsgerichte en integrale kijk
Oplossingsgerichte begeleidingen zijn hoopvol.
Samen bedenken we oplossingen en doelen.
Om je klachten om te vormen tot uitdagingen.
Ik heb een integrale kijk op jouw leven en
omgeving. Je bent uniek en verdient daarom
maatwerk. Meer hierover op de achterkant van
deze flyer.
info@dylansenczuk.be
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Over maatwerk

Praktische info

Authenticiteit en jezelf zijn op maat
Authenticiteit en jezelf kunnen zijn vind ik enorm
belangrijk. Elke cliënt is in de eerste plaats
een mens, net zoals elke hulpverlener. Elke
cliënt is uniek en heeft recht op een begeleiding die het best aansluit bij zichzelf. De cliënt is
immers de expert van eigen vragen of behoeftes.

Bij het maken van de afspraak bepaal je zelf
wat je kwijt wil over je klacht of je vragen.
Het maken van een afspraak, is voor velen al
moeilijk, daarom wil ik geen druk zetten om
“even aan de telefoon je klacht of vraag te
omschrijven”. Anderzijds kan het vaak deugd
doen om even je verhaal te kunnen doen. Beide
zijn even goed.

Bij elke begeleiding gaan we op zoek naar
jouw krachten en wat je al doet of gedaan hebt.
Jij bepaalt wat helpend is.
Meer over mezelf en mijn opleiding
Mijn opleiding bestaat uit psychologie, sociaal
zekerheidsrecht, kennis rond (kans)armoede en
verschillende therapeutische stromingen. Een
maatschappelijk werker helpt cliënten tot hun
recht komen met zijn kennis en vaardigheden.
Bijblijven is enorm belangrijk, door vorming,
veel lezen en veel luisteren. In mijn vrije tijd
lees ik ook veel over diversiteit, privileges en
achterstellingen. De afgelopen jaren deed ik
speelpleinwerking met kinderen met autisme en
zette ik mij in als holebi en transgenderactivist.
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Afspraken gaan door in mijn praktijk of zelfs
online (via (video)chat). Binnen Hasselt zijn
huisbezoeken mogelijk. Elk gesprek is
gebonden aan het beroepsgheim.
Bel of Whatsapp/sms op 0485 28 94 91 of
per mail via info@dylansenczuk.be voor een
afspraak of meer informatie.
Een gesprek kost 50€* en duurt ± 60 minuten.
*houders van VT (verhoogde tegemoetkoming), studenten en
sommige senioren hebben recht op een gereduceerd tarief
van 35€.
Vind mij op Facebook via facebook.com/dymse.mw
Lees mijn blogs op dylansenczuk.be/blog
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