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Kansen
creëren met
jongeren en
hun context
Een ‘wagenschot’ is een stuk hout gekliefd uit een kwart van een
rechte, eiken, boomstam. Dit sterke buigzame maar niet breekbare
hout werd vroeger gebruikt om een karwagen bijeen te houden.
Elke ambachtelijke houtbewerker kan beamen dat dit hout nog
steeds het beste dient voor moeilijke meubels. Tussen de nerven
zijn de mooiste stukjes hout zichtbaar, dit noemt men ‘spiegels’.
In elke jongere zoeken wij de mooiste stukjes.
Voor gi en vanaf € 40 ontvangt u een ﬁscaal a est
rekening BE13 0016 1095 0839

begeleiding
training
behandeling
in de

ZORGGROEPEN

WAT DOEN WE?
De ZORGGROEPEN bieden combina es van verblijf, dagopvang en mobiele begeleiding. In overleg met ouders, jongere en doorverwijzer streven we naar een zo maximaal mogelijke afstemming van ons aanbod op
de zorgvraag.
Jongeren kunnen in de zorggroep terecht voor:

individuele begeleiding

groepsac viteiten

naschoolse dagopvang

overnach ng

dagopvang jdens de schooluren

er is een beperkte capaciteit voor weekendopvang en –verblijf
Jongeren die jdelijk overdag niet op school terecht kunnen, kunnen in
de zorggroepen terecht voor opvang. Bij een grotere ondersteuningsnood
kan er verder doorverwezen worden naar onze dienst Kruispunt voor
schoolvervangende dagbesteding.
De zorggroepen bieden uiteraard ook naschoolse dagopvang en verblijf.
Naast de groepsopvang, wordt de jongere ook individueel begeleid door
één of meerdere mentoren. De focus van de begeleiding wordt vastgelegd in het Individueel Handelingsplan.
We streven steeds naar een maximale samenwerking met de ouders of
familie en de eventuele doorverwijzers. Op vraag kan er met ouders een
mobiele begeleiding opgestart worden. Is er nood aan langdurig verblijf,
dan bereiden we de jongere voor op een maximale integra e in de maatschappij met klemtoon op een gezonde ontwikkeling, zelfstandigheid,
woning, werk en vrije jdsbesteding. Indien nodig zullen
we doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.
Jongeren kunnen in een uitgroeitraject uit de zorggroepen verder mobiel begeleid worden.

We beschikken over een zorggroep met studiotraining, die onze jongeren
tracht te helpen om zich voor te bereiden op een zelfstandiger bestaan als
volwassene. De studio’s zijn pas inzetbaar na een voortraject in een van de
andere zorggroepen.
VOOR WIE?
De zorggroepen richten zich tot jongens en meisjes van 10 tot 21 jaar met
aanhoudende gedrags– en emo onele problemen (GES) en/of een licht of
ma g mentale handicap. We kunnen mobiel begeleiden tot 25 jaar.
EIGEN FINANCIËLE BIJDRAGE
Onze werking wordt grotendeels geﬁnancierd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
De overheid verwacht echter ook een ﬁnanciële bijdrage van de gebruiker.
Voor de meest recente informa e over de kostprijs, verwijzen we u door
naar de diensten van het Vlaams Agentschap: www.vaph.be.
INTAKEGESPREK
U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Op dat moment bekijken we de hulpvraag grondig met alle betrokkenen.
De intake bestaat uit twee luiken:
1. Een gesprek met de jongere.
2. Een gesprek met de context (ouder of voogd), de doorverwijzer en
eventuele bijkomende hulpverlener.
Wanneer alle betrokken par jen gemo veerd zijn, zal bekeken worden
wanneer een begeleiding kan opstarten.

