
BEGELEIDING MET

RESIDENTIEEL VERBLIJF:

Niet rechtstreeks toegankelijk
6 maanden, verlengbaar

26 modules

De module verblijf wordt steeds in combinatie
met de module contextbegeleiding
aangeboden.

Binnen de module verblijf worden jongeren
tussen 3 en 16 jaar opgevangen die (tijdelijk)
niet thuis kunnen wonen omwille van een
verontrustende opvoedingssituatie. Er wordt
gewerkt in 3 leefgroepen : van 3-8 jaar, van 9-
12 jaar, van 12-16 jaar.

Elke jongere krijgt een individuele begeleider
toegewezen en een contextbegeleider
begeleidt het gezin. Samen met de jongere en
zijn/haar gezin trachten we de
probleemsituatie te verhelderen en te zoeken
naar passende oplossingen.

Om deze te realiseren vertrekken we vanuit de
eigen krachten (wat loopt goed) en
hulpbronnen (familie, vrienden, kennissen). Het
is onze bedoeling om via dialoog te komen tot
verbinding tussen de jongere en zijn/haar
context om zo tot verandering te komen.
ontwikkeling van de kinderen in de weg staat

TRAININGSCENTRUM

KAMERWONEN:

Niet rechtstreeks toegankelijk
6 maanden, verlengbaar

4 modules

De module kamertraining wordt steeds in
combinatie met de module contextbegeleiding
aangeboden.

Deze module is bestemd voor jongeren vanaf
16 jaar, die via de toegangspoort een ticket “
kamertraining en contextbegeleiding” hebben
gekregen en die niet meer thuis willen of
kunnen wonen.

De jongere wordt begeleid in zijn/haar woon-
en leefsituatie. Vertrekkende vanuit wat de
jongere al kan, wordt gekeken wat hij/zij nog
kan leren.

Volgende levensdomeinen worden bekeken :
hoe verloopt het op school en/of werk, hoe
wordt de vrije tijd ingevuld, wat is de relatie met
de ouders, welke sociale contacten zijn er en
welke kunnen nog uitgebouwd worden, hoe
verloopt het beheer van financiën en het
organiseren van het huishouden, hoe wordt
omgegaan met intimiteit en seksualiteit,…

LAAGINTENSIEVE

CONTEXTBEGELEIDING:

Niet rechtstreeks toegankelijk
gekoppeld aan verblijf

26 modules

Voor gezinnen die zich bekeken en veroordeeld
voelen in hun ouderschap en weigerachtig
staan tov hulpverlening

Aanmelder is verontrust en ervaart de nood
aan een residentiëele begeleiding, 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.

UITSTROOM VERBLIJF vanuit Liaan

Voor gezinnen waarvan de kinderen terug thuis
gaan wonen



Liaan

Liaan behoort tot Vzw Jeugdzorg, een
organisatie voor bijzondere jeugdzorg die
bestaat uit twee afdelingen:

Afdeling Liaan te Eke met modules:
 verblijf
 kamertraining
 contextbegeleiding
 contexbegeleiding in functie van autonoom

wonen

Afdeling De Vlier te Aalst met modules:
 breedsporige contextbegeleiding
 laagintensieve contextbegeleiding
 contextbegeleiding in functie van positieve

heroriëntering
 dagbegeleiding in groep met bijbehorende

contextbegeleiding

Voor wie?

Voor kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar.
De gezinnen wonen in een straal van 25
kilometer afstand van Eke.

Aanmelding

Het aanbod verblijf is niet rechtstreeks
toegankelijk. Dit betekent dat cliënten niet zelf
kunnen aanmelden. De aanvraag voor
begeleiding in verblijf gebeurt via de
integrale toegenspoort Jeugdhulp.
Dit kan door een jeugdhulpaanbieder 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.
van een reeds betrokken hulpverlener.

VERBLIJF

in situaties van verontrusting of
maatschappelijke noodzaak

Weefstraat 30, 9810 Eke (Nazareth)
Tel.: 09/282.71.44
Fax: 09/261.55.99

Website: www.jeugdzorg.be


