
Doelgroep

Het dagcentrum richt zich naar jongeren
tussen 6 en 18 jaar en hun gezin. Binnen de
opvoedingssituatie moet er sprake zijn van
verontrusting. De afstand thuis – school –
dagcentrum moet dagelijks en makkelijk
overbrugbaar zijn.

Verwijzingsprocedure

Er zijn verschillende manieren om begeleiding
te krijgen in het dagcentrum. Er kan
doorverwezen worden door het OCJ, door de
JRB of door een andere dienst. Sinds 1 maart
2014 is het dagcentrum ook rechtstreeks
toegankelijk. D.w.z. dat ouders ook zelf kunnen
komen aankloppen met de vraag om hulp

Missie

Vzw Jeugdzorg wil jongeren met en in hun
context ondersteunen in hun kwetsbare
opvoedings- en leefsituatie. De dialoog die
staat voor verbinding en bewustwording is
ons vertrekpunt in het aanbieden van
gepaste zorg. Het verkrijgen van helderheid
in eigen krachten willen we benutten om de
ontplooiingskansen en de zelfredzaamheid
van de jongeren en hun context te
maximaliseren.

Verloop van de begeleiding

Aanmelding
Een gezin kan aangemeld worden door een
andere dienst. Gezinnen kunnen ook zelf
rechtstreeks contact opnemen met De Vlier
met de vraag om hulp of ondersteuning. De
contactpersoon hiervoor is mevrouw Nancy De
Clercq. Zij is te bereiken op het nummer
053/79 01 47.

Kennismakingsgesprek
Dit is het eerste gesprek dat doorgaat met de
verwijzer(indien van toepassing), het gezin, de
zorgcoördinator en de integraal begeleider.
Hierbij worden zienswijze en verwachtingen
van alle betrokkenen duidelijk gesteld.

Intake – fase
Deze fase duurt anderhalve maand. Op basis
van de reeds verkregen informatie en op basis
van gesprekken met de betrokkenen en
observaties wordt een begeleiding op maat
van en in samenspraak met het gezin
uitgewerkt.

Intensieve begeleidingsfase
In deze fase wordt er intensief gewerkt vanuit
de geformuleerde doelstellingen binnen
groepsbegeleiding, individuele begeleiding,
contextbegeleiding en studiebegeleiding. In De
Vlier werken we binnen een orthopedagogisch
leefklimaat..

Evaluatie
Na elke periode van zes maanden wordt er,
met alle betrokkenen, een tussentijdse
evaluatie voorzien waarbij nagegaan in welke
mate de doelstellingen bereikt zijn.. Een verder
zetten, afbouwen of stopzetten van de
begeleiding wordt gemotiveerd.

Begeleidingsmethodiek

De jongeren worden na de schooluren en
tijdens vakantiedagen begeleid in het
dagcentrum.

We bieden hen een veilig en warm leefklimaat
aan, met een welomlijnde structuur.
Via groeps- en individuele begeleiding worden
werkpunten aangepakt, dit steeds op maat
van en samen met het kind. Elke jongere wordt
op schools vlak opgevolgd en krijgt in het
dagcentrum de kans om zijn huiswerk te
maken. De Vlier treedt dikwijls op als
brugfunctie tussen het gezin en de school
d.m.v. een heen en weerschriftje..

De integraal begeleider heeft wekelijks een
gesprek met de ouders/gezinsleden.
Enerzijds tracht deze een vertrouwensrelatie
op te bouwen en een daadwerkelijke
ondersteuning te zijn op vlak van praktische,
concrete problemen, die samenhangen met de
problemen die zich voordoen. Anderzijds zal hij
de opvoedingsproblemen in kaart brengen en
vanuit de positieve krachten van het gezin,
helpen zoeken naar antwoorden.

Overleg tussen integraal begeleider en de rest
van het team, is onontbeerlijk om met de
jongere en het gezin constructief op weg te
kunnen gaan.



ADRES

Dr. De Moorstraat 62- 9300 AALST
Tel. 053/79.01.47
Fax. 053/61.50.00
e-mail: de.vlier@jeugdzorg.be
nancy.declercq@jeugdzorg.be

PERMANENTIE
schooldagen van 9u tot 13u
Tel. 053/ 71.15.77
schooldagen 13u tot 19u
vakantiedagen van 9u tot 17u
Tel. 053/79.01.47

DIRECTIE

Administratief directeur: Dirk Cauwels
e-mail: dirk.cauwels@jeugdzorg.be
Agogisch directeur: Sonja Ramboer
e-mail: sonja.ramboer@jeugdzorg.be

vzw JEUGDZORG

Voorziening voor bijzondere jeugdzorg,
erkend door het

ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
2 afdelingen : Liaan en De Vlier

Module verblijf + contextbegeleiding
Module kamertraining + contextbegeleiding

Module contextbegeleiding in functie van
autonoom wonen

Module contextbegeleiding

Module dagbegeleiding in groep in combinatie met
contextbegeleiding

Module contextbegeleiding
Module contextbegeleiding in functie van positieve

heroriëntering

DAGBEGELEIDING IN GROEP
IN COMBINATIE MET

CONTEXTBEGELEIDING


