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VISIE EN MISSIE

METHODIEK

POSITIEVE HERORIËNTERING IS

Kortdurende hulpverlening (max. 4 maanden)
voor gezinnen in verontrustende situaties

In een veilig klimaat spreken met en
luisteren naar elkaar
Met zorg en aandacht voor ieders
emotionele beleving
Samen zoeken naar een oplossing voor de
problemen





Stilstaan bij eigen aandeel
Gepaste verantwoordelijkheid opnemen
Een proces van verandering




Een weg naar diepgaande communicatie
Een weg naar groeiende verbondenheid





Onmiddellijk inspelen op de vraag
Geen wachtlijst
Samenwerking met aanmelders die
hierover formeel engagement aangaan
met onze organisatie(s)

Assessments
We spreken apart met alle gezinsleden en
betrokkenen. Ieder wordt beluisterd omtrent
hoe men kijkt naar de verontrusting, hoe men
zich daarbij voelt, en wat ieder zelf kan doen
om tot verandering te komen.

PROCEDURE

Coaching/Aanmelding
Telefonisch door partner van het netwerk
(OCJ, CLB, CAW,…) met focus op diens
persoonlijke verontrusting en mogelijke te
bewandelen wegen (los van het aanbod PH).
Een coaching kan één of meerdere gesprekken
omvatten en kan (maar hoeft niet) te
resulteren in een opstart van een PH-module.

Cirkels

Opstart

Daarna worden er cirkelgesprekken
georganiseerd waarbij men luistert naar
elkaars verhaal, elkaars aandeel en
bereidheid tot inzet.
Vervolgens komen de betrokkenen tot
concrete werkafspraken (actieplan).

De aanmelder organiseert een
kennismakingsgesprek waarbij alle gezinsleden
aanwezig zijn en hij verwoordt er zijn
bezorgdheden. De procesbegeleider stelt de
PH-werking voor. Iedereen geeft zijn akkoord
om mee te werken.

Procesbegeleiding

Verloop proces

De procesbegeleider ondersteunt het gezin in
deze zoektocht naar communicatie en
verbinding.
De aanmelder wordt op de hoogte gehouden
van het proces en wordt gevraagd
engagement op te nemen waar nodig.

Volgens de methodiek van positieve
heroriëntering
Afronding
Bespreken van het eindverslag met de
betrokkenen en de aanmelder.
Indien nodig wordt advies tot vervolghulp
besproken.

