Hoe kan je ons bereiken?

Meer informatie kan bekomen worden bij Bene
Defleur

“Elke mens is uniek met zijn kwaliteiten
en zijn krachten.
Op moeilijke momenten en

052 21 95 91
bene.defleur@spoor56.be
Hoe aanmelden?
Een aanmelding gebeurt steeds schriftelijk, maar bij
twijfel of bijkomende vragen kan er contact
opgenomen worden met de
contextverantwoordelijke/wachtbeheer RTJ:
Bene Defleur.
Een aanmeldingsformulier kan opgevraagd worden
via email

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
richting de toekomst.”

CONTEXTBEGELEIDING

aanmelding@spoor56.be
en versleuteld teruggestuurd worden.
De wijze van versleuteling kan je telefonisch
opvragen via 052 47 25 64.
Het formulier is ook te vinden op volgende websites:
www.rwod.be en www.spoor56.be.

Andere afdelingen binnen onze organisatie
Cluster Sint-Vincentius
De Vaart, Dendermonde, residentiële
voorziening,
1 leefgroep, 13 kinderen/jongeren (4-18jaar)
Abelia, Dendermonde, dagbegeleiding voor
12 kinderen/jongeren (6-18jaar)
Cluster Dageraad, Hamme
De Hermelijn, leefgroep 13 kinderen
(5-18jaar)
De Vlasbloem, leefgroep (adolescente meisjes
vanaf 15jaar) en kamertraining vanaf 16 à 17 jaar
Cluster Sint-Carolus, Nieuwkerken-Waas
De Klomp, leefgroep (vanaf 12 jaar) en
kamertraining vanaf 16 jaar
De Wilg, leefgroep 11 kinderen (0-12jaar)
De Populier, leefgroep 11 kinderen
(3-16jaar)

Jagerstraat 32
9220 Hamme
052 21 95 91
052 47 25 64

Neem zeker een kijkje op
www.spoor56.be

Voor wie zijn we er?

Vzw Spoor 56 is een organisatie Bijzondere
Jeugdzorg die verschillende modules aanbiedt. Wij
zijn erkend voor 34 contextbegeleidingen
Bij contextbegeleiding komt de contextbegeleider
bij de gezinnen aan huis.
Onze dienst richt zich naar gezinnen met kinderen
tussen 0 en 18 jaar, die te kampen hebben met
opvoedingsproblemen, soms verweven met andere
moeilijkheden op diverse domeinen.
De gezinnen dienen woonachtig te zijn in één van
volgende gemeenten: Buggenhout, Dendermonde,
Zele, Hamme, Lebbeke, Waasmunster, Wetteren,
Wichelen, of Berlare
Onze organisatie maakt ook deel uit van het
netwerk “Krachtgericht Waas en Dender” waar we
gezinnen uit Hamme, Zele of Waasmunster
begeleiden aan de hand van een gezinsplan.

Wat willen we bereiken?
In elk gezin duiken er wel eens problemen op. Soms
wegen die problemen zo zwaar door dat externe
hulp zinvol kan zijn. Wij trachten deze gezinnen op
weg te helpen door samen te zoeken naar mogelijke
manieren om de moeilijkheden aan te pakken.
We vertrekken vanuit de aanwezige krachten in het
gezin en proberen die te versterken. Wanneer er
bezorgdheden zijn/ onveiligheid ervaren wordt,
worden deze zaken transparant besproken en in een
concreet afsprakenplan gegoten, samen met het
gezin (“signalen van welzijn/veiligheid”).
Daarnaast hebben we ook aandacht voor de
persoonlijke ontplooiing van elk gezinslid en voor de
uitbouw van het sociale netwerk.

Hoe kom je bij ons terecht?

De module contextbegeleiding is rechtstreeks
toegankelijk.
Zo kunnen ouders of jongeren die in hun gezin
problemen ervaren die ze niet meer helemaal de
baas kunnen, zelf hulp vragen bij ons of samen met
hun hulpverlener (zie bij hoe aanmelden?).
Ook de consulent van het ondersteuningscentrum
jeugdzorg of de jeugdrechter kunnen bij ons
aanmelden.
Hoe werken we?
Van bij het begin tot het einde van de begeleiding
staat de samenwerking tussen het gezin, de
aanmelder en een vaste begeleider van onze dienst
centraal. Deze samenwerking gaat over het welzijn
van de minderjarigen in het gezin. Het is dan ook
van belang dat bij het eerste gesprek alle
betrokkenen (ouders en kinderen, aanmelder en
contextbegeleider) aanwezig zijn.
Door goed naar elkaar te luisteren en met elkaar te
praten, door te horen wie welke problemen ervaart,
stil te staan bij hulpvragen en gewenste
veranderingen, tracht de contextbegeleider met het
gezin en de consulent te komen tot concrete
doelstellingen en afspraken.
Na zes weken wordt een eerste verslag
neergeschreven, het handelingsplan. De gezinsleden
worden hierbij sterk betrokken.
Meestal wordt met de begeleiding gestart voor een
periode van 6 maanden of een jaar.

Deze periode kan verlengd of verkort worden,
afhankelijk van de situatie in het gezin. Het is
belangrijk dat er bereidheid en mogelijkheid blijft
tot samenwerking om met ondersteuning van de
contextbegeleider problemen aan te pakken.
De contextbegeleider komt gemiddeld 1 keer per
week aan huis. We nemen de opvoedingstaak van
de ouderfiguren niet over. We helpen alle
gezinsleden om datgene wat in hun gezin gebeurt
beter te begrijpen. Dit kan een stap zijn naar
verandering. Broers en zussen worden zoveel
mogelijk betrokken.
Meestal werken we via gesprekken, maar vaak gaan
we bijv. ook met duplo-poppen, en bij kinderen met
verhaaltjes, tekeningen of ander spelmateriaal aan
de slag.
Elke 6 maanden wordt samen met de ouders en de
kinderen een evolutieverslag geschreven om de
afgelopen periode te evalueren. De aanmelder, het
gezin en de contextbegeleider zitten dan samen
rond de tafel. Eventueel worden nieuwe afspraken
gemaakt.
We werken met open verslaggeving. Dat wil zeggen
dat het verslag in samenspraak wordt opgesteld en
dat de ouders en kinderen (hun deel van) het
verslag kunnen lezen en aanvullen.
Een begeleiding kan, na overleg, afgesloten worden
als het gezin op eigen kracht verder kan of als
andere hulp meer aangewezen is.
Meer info over onze werking is beschreven in de
gezinsbrochure.
Elk gezin ontvangt deze bij de start van een
begeleiding.

