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CB 25
Laag intensieve
contextbegeleiding
voor gezinnen met
opvoedingsproblemen

Doelgroep

Ons aanbod

Het gezin ervaart moeilijkheden op vlak van opvoeding,
moeilijk gedrag van de kinderen of communicatie in het
gezin. De gezinnen willen actief werken aan oplossingen
voor deze problemen.

Kortdurende begeleiding aan huis met een sterke focus
op opvoeding.

Gezinnen met kinderen van 0 tot 18j

Er zijn 25 begeleidingscontacten met het gezin.
Gemiddeld is er 1 contact per week. In de startfase zijn
er meer contacten. De afrondingsfase is minder intensief.

Gezinnen kunnen zelf de vraag stellen naar begeleiding
of worden doorverwezen door een hulpverlener
(huisarts, CAW, CLB, CGGZ…) of iemand van het
Ondersteunings-centrum Jeugdzorg (OCJ), het
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) of de
Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank (SDJ).
Regio arrondissement Leuven
Er is voldoende veiligheid in het gezin of de gezinsleden
willen actief werken aan het realiseren van deze
veiligheid.
Wat verwachten wij
De gezinsleden engageren zich om actief te werken aan
de opvoedingsdoelen die ze zelf stellen. Ouders zijn
bereid kritisch stil te staan bij hun opvoedingsaanpak.
De gezinsleden hebben op dit moment voldoende
krachten om zelf te werken aan de eigen opvoedingsdoelen.
De gezinsleden engageren zich voor 25 begeleidingscontacten.
De ouders blijven de verantwoordelijkheid voor de
opvoeding opnemen.

Alle gezinsleden worden betrokken.

Het gezin heeft een vaste begeleider.
De begeleiding is gratis.
We vertrekken vanuit de hulpvraag van de gezinsleden.
De gezinsleden formuleren eigen opvoedingsdoelen die
centraal staan in de begeleiding.
De gezinsleden werken zelf aan hun opvoedingsdoelen.
De begeleider stimuleert en structureert, bijvoorbeeld
opstellen van een werkplan, spelmomenten, inoefenen
van vaardigheden, gesprekken, informatie doorgeven,
huiswerkopdrachten, gezinsgesprekken...
We gaan uit van de eigen mogelijkheden en krachten
van het gezin en zijn netwerk. De begeleiding is gericht
op het versterken en vergroten van deze krachten zodat
de gezinsleden en hun netwerk oplossingen kunnen
vinden nu en in de toekomst.
Op het einde van de begeleiding bekijken we met het
gezin welke doelen bereikt werden, welke positieve
evoluties er zijn en welke aandachtspunten nog blijven.
Samen met het gezin wordt ingeschat of verdere of
andere ondersteuning nodig is. Wanneer het OCJ of de
SDJ betrokken is, gebeurt dit ook samen met hen.

Betrokken hulpverleners

Onze visie

Aanmelden

Er kan in overleg met het gezin contact opgenomen
worden met betrokken hulpverleners.

Vraaggericht
De begeleiding vertrekt vanuit de doelen van de
gezinsleden. Deze doelen staan centraal in de
begeleiding. De gezinsleden en de begeleider
werken samen als gelijkwaardige partners.

Gezinnen die een vraag hebben voor kortdurende
contextbegeleiding kunnen rechtstreeks contact
opnemen met vzw Amber of via een betrokken
hulpverlener, bv huisarts, CAW, CLB, CGGZ, Sociale
Dienst van de Jeugdrechtbank. Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling, Ondersteuningscentrum Jeugdzorg.

Wanneer het OCJ of de SDJ betrokken is, zijn zij
aanwezig op de intake, het tussentijds evaluatiemoment
en het afrondingsgesprek en worden zij regelmatig op de
hoogte gebracht van het verloop van de begeleiding.
Samen met het gezin wordt een handelingsplan, een
tussentijds verslag en een eindverslag gemaakt.
Wanneer het OCJ of de SDJ betrokken is, ontvangen zij
een exemplaar.

Gezinsgericht
In de begeleiding worden alle gezinsleden
betrokken. De begeleiding is gericht op het
functioneren van het gezin in zijn geheel. De hulp
vindt plaats aan huis en sluit aan bij de leefwereld
van het gezin.

Bij situaties van onveiligheid of bij problemen in de
begeleiding kunnen het gezin en de begeleider contact
opnemen met het OCJ, het VK of de SDJ.

Oplossingsgericht
De gezinsleden worden ondersteund in het zelf
nemen van beslissingen en het zelf vinden van
oplossingen.

Praktische afspraken

Emancipatorisch
De begeleiding heeft tot doel de krachten en
kwaliteiten van de gezinsleden op te sporen en te
versterken.

We vragen de gezinsleden vriendelijk om niet te roken
tijdens de huisbezoeken.
De aanwezigheid van huisdieren tijdens de
huisbezoeken wordt besproken met de begeleider.
De momenten van de huisbezoeken worden met het
gezin afgesproken. Indien deze niet kunnen doorgaan,
verwachten we dat het gezin de begeleider tijdig
verwittigt.
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