Bij de reguliere contextbegeleiding, die vanuit onze
cluster aangeboden wordt, verblijven de kinderen
thuis en komt de contextbegeleidster aan huis om
ondersteuning en begeleiding aan te bieden. We
verwijzen hier graag naar de brochure
‘contextbegeleiding’.
Wie werkt er bij ons?
Onze enthousiaste en dynamische personeelsgroep
is samengesteld uit begeleiders, contextbegeleiders,
logistieke en administratieve medewerkers,
stafmedewerkers, beleidsmedewerker, cluster/
context-verantwoordelijke en een directie. Elke
medewerker draagt zijn steentje bij en samen zetten
we ons in om een kwaliteitsvolle werking uit te
bouwen.
Waar zijn wij gelegen?
Dageraad bevindt zich in Hamme, tussen SintNiklaas en Dendermonde. Het centrum van Hamme
is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.
Telefoonnummers en mailadressen
Algemene gegevens:
052 47 25 64
info@spoor56.be
Leefgroep De Hermelijn:
052 47 25 64 of 0498 86 27 19
dehermelijn@spoor56.be
Leefgroep en kamertraining De Vlasbloem:
052 47 38 28 of 0498 86 27 20
devlasbloem@spoor56.be

“Elke mens is uniek met zijn kwaliteiten
en zijn krachten.
Op moeilijke momenten en
in schijnbaar uitzichtloze
situaties kunnen deze krachten
met een gepaste ondersteuning

zorgen dat men opnieuw op het
gewenste spoor geraakt.
Wij bieden deze ondersteuning.
‘Wij-samen’ bewandelen het spoor

Dageraad
De Hermelijn
De Vlasbloem

richting de toekomst.”
Andere afdelingen binnen onze organisatie:
Cluster Sint– Vincentius te Dendermonde
De Vaart, leefgroep voor 13 kinderen/
jongeren (tussen 4 en 18 jaar)
Abelia, dagbegeleiding voor12
kinderen/jongeren (tussen 6 en 18 jaar)
Cluster Sint– Carolus, te Nieuwkerken-Waas
De Wilg, leefgroep voor 11 kinderen
(tussen 0-12jaar)
De Populier, leefgroep voor 11 kinderen
(tussen 3-16jaar)
De Klomp, leefgroep voor 11 kinderen/
jongeren (vanaf 12 jaar) en kamertraining
(vanaf 16 jaar)
Reguliere contextbegeleiding (ambulant),
georganiseerd vanuit de verschillende
clusters. Onze organisatie is ook actief binnen
Krachtgericht Waas en Dender (één gezin één
plan).

Jagerstraat 32
9200 Hamme
052 47 25 64
info@spoor56.be

Neem zeker een kijkje op
www.spoor56.be

Wie zijn wij?

Dageraad is een cluster van vzw Spoor 56, een
organisatie bijzondere jeugdzorg.
In Dageraad verblijven 26 kinderen en jongeren
tussen 5 en 18 jaar, mogelijk verlengbaar tot 25 jaar.
Omwille van uiteenlopende omstandigheden
kunnen zij voor korte of langere tijd niet in hun gezin
verblijven.
Hoe komen jongeren en gezinnen bij ons
terecht?
De hulp in Dageraad (met uitzondering van de
reguliere contextbegeleiding) is niet-rechtstreeks
toegankelijk. Dit wil zeggen dat jongeren en hun
gezin enkel met akkoord en tussenkomst van de
afdeling continuïteit en toegang (ACT) bij ons terecht
kunnen. Via een eerstelijnshulpverlener, een
consulent van het ondersteuningscentrum jeugdzorg
(OCJ),
een
medewerker
van
het
vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK) of
een jeugdrechter, wordt er een hulpvraag ingediend
en kunnen jongeren op onze wachtlijst aangemeld
worden.
Hoe werken we?
Op het moment dat er een plaats vrijkomt, wordt er
een intakegesprek georganiseerd waarop de
betrokkenen uitgenodigd worden. Tijdens dit
gesprek stellen we onze werking voor en wordt er
geluisterd naar ieders visie en verwachtingen. Indien
we antwoord kunnen bieden op de hulpvraag gaan
we over tot een opname.
De jongere kan bij ons verblijven totdat hij opnieuw
thuis kan wonen, op eigen benen kan staan of elders
terecht kan (bv. in een pleeggezin of een andere
voorziening).

Wat willen we bereiken?

We bieden jongeren en gezinnen, waarbij sprake is
van een verontrustende opvoedingssituatie,
ondersteuning en begeleiding aan.
Elke jongere en elk gezin krijgt een individuele
begeleider en contextbegeleider toegewezen. Deze
bewaken, in nauwe samenwerking met het team,
het hulpverleningsproces van de jongere en het
gezin. De jongere, de ouders, de aanmelder en het
team stellen samen specifieke doelen binnen de
begeleiding op die regelmatig geëvalueerd en
bijgestuurd worden.

Een contextbegeleider zal regelmatig op gesprek
komen in het gezin.
Bij bepaalde problematieken (bv. gedrags– en
emotionele problemen, middelengebruik, …) doen
we soms beroep op gespecialiseerde hulpverlening
(bv. CGG, kinder– en jeugdpsychiatrie, timeoutprojecten, … ).
Hoe zijn wij georganiseerd?
Dageraad bestaat uit 2 leefgroepen en 5 studio’s.
De Hermelijn

Binnen de individuele begeleiding richten we ons op
de persoonlijke ontwikkeling van elke jongere.
Hierbij wordt aandacht besteed aan verschillende
levensdomeinen (de relatie met de (thuis)context,
school/werk, vrije tijd, sociale netwerk…). De positie
van de ouders vinden we in elke begeleiding
uitermate belangrijk. Er wordt optimaal rekening
gehouden met hun visie, waarden en normen.
In de groepswerking staat het dagelijks samenleven
centraal. Ondanks dat de jongeren in een leefgroep
verblijven, willen we ze de gewone dagelijkse dingen
op een aangename manier laten beleven: opstaan,
samen eten, naar school gaan, gezamenlijke
activiteiten…
Wederzijds respect staat centraal in de relatie
tussen de jongeren en de begeleiders. Binnen de
leefgroep zijn er afspraken en leren jongeren
omgaan met vrijheden en verantwoordelijkheden.
De contextbegeleiding richt zicht op belangrijk
thema’s met betrekking tot de relatie ouder-kind,
opvoedingsvragen, begeleidingsproces van de
jongere, herstel in de relatie, activeren van het
netwerk van de ouders, …

Leefgroepenwerking voor 13 jongens en meisjes
tussen 5 en 18 jaar.
De Vlasbloem
Leefgroepenwerking voor 8 adolescente meisjes
vanaf +-15 jaar. De focus ligt op groei naar
zelfstandigheid. Hieraan gekoppeld zijn er ook 5
studio’s (kamertraining) , in hetzelfde gebouw, voor
jongeren vanaf 16 à 17 jaar. Jongeren krijgen hier
een individuele begeleiding met focus op het
toekomstig zelfstandig leven. Jongeren staan, mits
ondersteuning, zelf in voor huishoudelijke taken,
kook, budget, …
De
mate
van
participatie
en
medeverantwoordelijkheid voor hun eigen traject neemt
toe naarmate de leeftijd stijgt. Jongeren kunnen
vanaf 18 jaar verlengde hulpverlening aanvragen en
samen met de voorziening hun traject verder zetten.
Jongeren
kunnen
ook
kiezen
voor
contextbegeleiding Autonoom Wonen (CBAW),
waarbij ze voor het eerst zelfstandig wonen en
ondersteuning krijgen.

