Hoe kan je ons bereiken?
052 21 95 91
bene.defleur@spoor56.be
Hoe aanmelden?
Een aanmelding gebeurt steeds schriftelijk met een
gezinsplan. Meer info rond het opmaken van een
gezinsplan zie www.rwowaasland.be
 Krachtgericht Waas en Dender.
Meer informatie kan je ook bekomen op onze dienst,
bij voorkeur op vrijdagvoormiddag tussen 9u en 12u
op 052 21 95 91 of via aanmelding@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

Samenwerkingsverband:
Het Lokaal steunpunt Krachtgericht Waas en
Dender uit onze regio is gevestigd in :
CLB Waas en Dender afdeling Lokeren en Huis van
het kind Lokeren (enkel dinsdag),
Bijkomende info of ondersteuning voor het opmaken
van een gezinsplan of eerstelijnspsychologische hulp
kan aangevraagd worden bij volgende personen:
Gezinsplancoach
Simon Dessein
0470 61 29 23
Eerstelijnspsychologische hulp
Leen Senaeve
0499 90 49 19
Projectcoördinator
Ann Dewulf
0492 73 61 29

richting de toekomst.”
Andere afdelingen binnen onze organisatie
Cluster Sint-Vincentius
De Vaart, Dendermonde, residentiële
voorziening,
1 leefgroep, 13 kinderen/jongeren
Abelia, Dendermonde, dagbegeleiding voor
12 kinderen/jongeren
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 (3-16j)
Reguliere contextbegeleiding (ambulant),
georganiseerd vanuit de verschillende clusters.

KRACHTGERICHT
WAAS EN DENDER
1 Gezin 1 Plan
Jagerstraat 32
9220 Hamme
052 21 95 91
052 47 25 64

Neem zeker een kijkje op
www.spoor56.be
www.rwowaasland.be

Voor wie zijn we er?
VZW Spoor 56 is een organisatie Bijzondere
Jeugdzorg die verschillende modules aanbiedt. In
het kader van “1 Gezin 1 Plan” zijn wij erkend voor
10 modules contextbegeleiding.
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

Hamme,

Waasmunster

Zele
Wat willen we bereiken?
Het gezinsplan vormt de rode draad gedurende de
contextbegeleiding. In dit gezinsplan zijn zowel de
krachten, zorgen en de verwachtingen van het gezin
en alle betrokkenen in kaart gebracht.
De regie van de begeleiding ligt in handen van het
gezin.
Dit neemt niet
weg dat, indien er
bezorgdheden zijn of onveiligheid ervaren wordt,
deze zaken transparant kunnen besproken worden
met alle betrokkenen en zullen worden opgenomen
in het gezinsplan.
Vertrekkende vanuit de aanwezige krachten
proberen we het gezin en hun netwerk te
versterken zodat hulp van buitenaf op termijn
overbodig wordt.

Hoe kom je bij ons terecht?

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, het
netwerk en onze dienst centraal.
Deze samenwerking gaat over het welzijn van de
minderjarigen in het gezin. Het is dan ook van
belang dat alle betrokkenen (ouders en kinderen,
netwerk en contextbegeleider) bij de begeleiding
betrokken worden.
Nog voor de aanmelding van de contextbegeleiding
wordt een gezinsplan opgesteld. Dit gebeurt samen
met het gezin en eventueel andere betrokkenen uit
de omgeving van het gezin en uit het
hulpverleningsnetwerk.
Dit gezinsplan is de basis van de hulpverlening en
alle verwachtingen, nieuwe doelen, evoluties, enz.
zullen hierin genoteerd worden.
Om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de concrete
hulpvraag van het gezin zal de frequentie van de
huisbezoeken met elk gezin afgesproken worden.

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, zussen en
ook het persoonlijk en hulpverleningsnetwerk van
het gezin worden zoveel mogelijk betrokken.
De begeleiding gebeurt meestal via gesprekken
maar we maken ook gebruik van ervaringsgerichte–
of visuele methodieken. Een aantal voorbeelden
hiervan zijn duplo-poppen, educatieve kaartspelen,
tekeningen, netwerk– en veiligheidscirkels, enz.
Een begeleiding kan, na overleg, afgesloten worden
als het gezin op eigen kracht of met de hulp van het
eigen netwerk verder kan.
Meer info over onze werking aangaande
contextbegeleiding
is
beschreven
in
de
gezinsbrochure.
Elk gezin ontvangt deze bij de start van een
begeleiding.
Naast contextbegeleiding en afhankelijk van de
noden van een gezin, wordt beroep gedaan op het
bestaande aanbod enerzijds, en het ontwikkelen van
nieuwe krachtversterkende initiatieven anderzijds
zoals gespreksgroepen en of info- en trainingsmomenten.

Indien andere hulp meer aangewezen is, zal dit ook
opgenomen worden met het gezin en alle
berokkenen.

