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WAT IS BREEDSPORIGE
CONTEXTBEGELEIDING (CB)?
Heb je kinderen tussen 0 en 25 jaar?
Verlopen opvoeding en communicatie in je gezin niet zoals je zou willen?
Heb je daarnaast ook nog andere zorgen?
Wil je het allemaal aanpakken, maar weet je niet waar te beginnen?
Sta je open voor begeleiding aan huis?

Dan is CB misschien iets voor jou.

Soms lopen opvoeding en

CB ondersteunt gezinnen in hun

Kinderen opvoeden en goed

communicatie niet zoals alle

zoektocht vanuit vragen als:

samenwerken als gezin is elke dag

gezinsleden dat zouden willen en ligt

weer een zoektocht. Vaak lukt het om

de oplossing niet zo voor de hand.

zelf oplossingen te vinden die bij jouw
gezin passen.

Wat zijn jullie krachten?
Wat zijn jullie zorgen?

Als er dan ook nog andere zorgen zijn
(geld, huisvesting, relaties, vrienden,…),
kan het best gebeuren dat je als gezin
tijdelijk geen uitweg meer ziet.

Wat zijn jullie wensen?

WAT KAN JE
VERWACHTEN?
Deze begeleiding duurt 12 maanden. Een vaste begeleider komt wekelijks op huisbezoek.
Een bezoek duurt ongeveer 1,5 uur. De begeleiding kan in samenspraak vroeger
afgerond worden.

De begeleider vertrekt vanuit de

zodat jullie samen oplossingen leren

hulpvraag van jouw gezin. Jullie

vinden voor nu en voor later.

formuleren eigen doelen die centraal

Op het einde van de begeleiding

staan in de begeleiding. Tijdens

bekijken we welke positieve evoluties

de begeleiding proberen we alle

er zijn en welke noden er nog blijven.

gezinsleden te betrekken. De focus

We bespreken samen of verdere

ligt op opvoeding, maar andere vragen

ondersteuning wenselijk is.

kunnen ook aan bod komen.
We gaan uit van de mogelijkheden en
krachten van jullie gezin en de mensen
rondom jullie. De begeleiding is gericht
op het versterken van die krachten,

GOED OM
TE WETEN!

1. De begeleiding is gratis.

2. Krijg je begeleiding van Amber vzw op vraag van het
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of de Sociale Dienst
Jeugdrechtbank (SDJ)? Dan houdt Amber vzw deze instanties op
de hoogte van het verloop van de begeleiding.

3. We werken met gezinnen die in het arrondissement Leuven wonen.

HOE KAN
JE STARTEN?
Heb je interesse in CB?
Je kan rechtstreeks contact opnemen met Amber vzw en je aanmelden bij een
coördinator of je kan één van de volgende diensten vragen om contact met ons
op te nemen.
•

Jongeren Advies Centrum (JAC)

•

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

•

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)

•

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

•

Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ)

•

Sociale Dienst Jeugdrechtbank (SDJ)

•

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK)

•

Huisarts

•

Een andere voorziening waar je al hulp krijgt
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