BREEDSPORIGE
CONTEXTBEGELEIDING:

LAAGINTENSIEVE
CONTEXTBEGELEIDING:

CONTEXTBEGELEIDING in functie
van POSITIEVE HERORIENTERING:

Rechtstreeks toegankelijk
1 jaar, verlengbaar
18 modules

Rechtstreeks toegankelijk
6 maanden, verlengbaar
8 modules

Rechtstreeks toegankelijk
4 maanden, niet verlengbaar
8 modules

Het samenleven in het gezin tussen ouders en
kinderen verloopt moeizaam. Daarnaast
kunnen er moeilijkheden op andere domeinen
zijn (financieel, huisvesting, partnerrelatie,
interactie met de omgeving,…), die de
ontwikkeling van de kinderen in de weg staan.
Minstens wekelijkse face-to-face-contacten met
gezin en ruimere context
Werken aan de doelen van de gezinsleden met
focus op versterken van eigen krachten en
hulpbronnen
Aanklampend karakter
Spiegelen van maatschappelijke verwachtingen

Voor gezinnen die zich bekeken en
veroordeeld voelen in hun ouderschap en
weigerachtig staan tov hulpverlening
Aanmelder is verontrust en ervaart de nood
aan contextbegeleiding, maar het gezin zelf
deelt deze mening niet.
We gaan op zoek naar het verkrijgen van een
mandaat waarmee een ingang kan gemaakt
worden voor verdere ondersteuning. Dit vereist
een rekening houden met het tempo van het
gezin en het geleidelijk aan opbouwen van een
vertrouwensrelatie, dit echter niet zonder
aanklampend te zijn.
Aansluitend op deze module, kan mogelijks de
module “breedsporige contextbegeleiding”
worden ingezet.

Voorbehouden aan gezinnen in
verontrustende situaties, aangemeld door de
partnerorganisaties, die hieromtrent een
formeel engagement aangaan met onze
organisatie.
Geen wachtlijst, doel is om onmiddellijk aan de
slag te kunnen gaan in het gezin.
Via de methodiek van positieve heroriëntering,
met focus op het zoeken naar verbinding en
verbondenheid, het erkennen van eigen
aandeel en opnemen van gedeelde
verantwoordelijkheid in het verbeteren van de
gezinssituatie.

De Vlier

aanmelden

De Vlier maakt deel uit van vzw Jeugdzorg.

De aanvraag voor mobiele contextbegeleiding (breedsporig of laagintensief)
gebeurt door een hulpverlener uit de Brede
Instap (CLB, CGG, CAW, …) of door een
medewerker van het Ondersteuningscentrum
Jeugdzorg, het Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling of de Sociale Dienst van
de Jeugdrechtbank.
Cliënten kunnen zelf ook aanmelden, maar dit
dan graag op doorverwijzing van een reeds
betrokken hulpverlener.

Deze organisatie voor bijzondere jeugdzorg
bestaat uit twee afdelingen:
Afdeling De Vlier in Aalst met modules:
 breedsporige contextbegeleiding
 laagintensieve contextbegeleiding
 contextbegeleiding in functie van positieve
heroriëntering
 dagbegeleiding in groep met bijbehorende
contextbegeleiding
Afdeling Liaan in Eke met modules:
 verblijf
 kamertraining
 contextbegeleiding
 contextbegeleiding in functie van autonoom
wonen

Voor de modules contextbegeleiding in
functie van positieve heroriëntering
kunnen enkel de partnerorganisaties
aanmelden.
Men kan enkel telefonisch aanmelden op het
nummer 053/71.15.77.
Contactpersoon is Anja Ameryckx.

MOBIELE
CONTEXTBEGELEIDING
in situaties van verontrusting of
maatschappelijke noodzaak

Voor wie?
Voor gezinnen met kinderen tussen 0 en 18
jaar.
De gezinnen wonen in regio Aalst, Haaltert,
Lede, Erpe-Mere, Denderleeuw, Ninove, SintLievens-Houtem, Herzele.

Dr. De Moorstraat 58, 9300 Aalst
053/71.15.77
de.vlier@jeugdzorg.be
www.jeugdzorg.be

