Methodieken/houding

Doelstellingen

We vertrekken steeds vanuit onderstaande principes
• Cliënt en jongere en leefomgeving staan centraal.
• Oplossingen zoeken we samen aan de juiste tafel.
• Iedereen is deel van het geheel en verantwoordelijk voor het geheel.
• We bouwen op vertrouwen.
• Ik wil, ik probeer, ik leer en ik evalueer in een
lerende organisatie.
• Wij zorgen voor elkaar.

In eerste instantie heeft het dagcentrum een preventieve functie om plaatsing te vermijden.

We werken steeds vanuit de driehoek, vanuit het
individueel stuk om samen met het team op weg te
gaan met onze doelgroep. Elke pool is daarin zeer
belangrijk.
In deze begeleiding zijn voor ons volgende krachtwoorden zeer belangrijk: ondersteuning, respectvolle
open houding, innoveren, verbinden, zelfreﬂectie,
geduld, discretie, loyaal, assertief, emancipatorisch
handelen, zorg op maat, oplossingsgericht werken,
empowerment, afstand-nabijheid, begrip en erkenning, authenticiteit, ﬂexibel, communicatie, proces en
dit om terug gepast te kunnen verbinden.
Als professionele hulpverleners proberen we op een
dynamische manier oplossingen te zoeken door
middel van verschillende methodieken (bv. Duplo, vorming, levenslijn, wensvraag, genogram, steunkoffer...).

We kijken naar de noden van het kind. Onze doelstelling is om beroep te doen op de krachten van het
gezin zodat ze zo zelfstandig, zonder professionele
hulp kunnen functioneren.
We proberen ouders kapstokken en inzichten bij te
brengen zodat ze mogelijk op een andere manier
kijken naar wat er gebeurt en hoe ze verder kunnen.
Wij trachten in het gezin dingen terug recht te zetten
die misgelopen zijn om een plaatsing te vermijden.
In dit proces zijn een open communicatie en duidelijke afspraken belangrijk.
De jongere wordt bijgestaan in een positieve ontwikkeling als persoon in het gezin, school en het context.
De jongere krijgt ondersteuning in zijn/haar rechten.
Via de integrale begeleiding wordt getracht te
voorkomen dat de moeilijkheden groeien, zodat het
samenleven met de jongere leefbaarder wordt en de
problemen niet leiden tot een uithuisplaatsing.
Indien nodig gaan we, samen met het gezin, op
weg naar een meer gepaste hulpverleningsvorm,
die meer aansluit bij de noden van de cliënten. Dit
gebeurt steeds in samenspraak met de cliënten en de
verwijzers. Als blijkt dat plaatsing toch noodzakelijk
is, wordt geprobeerd de gevoelens die op dat gebied
leven te duiden en de overgang te ondersteunen.

Opmaak en drukwerk aangeboden uit sympathie: www.koenvermeulen.be en Futura vzw

Binnen deze principes willen we aangeven dat we
inspraak en participatie zeer belangrijk vinden.
We werken en gaan open en eerlijk om met de doelgroep. Dit steeds vanuit respect. We vertrekken vanuit
de krachten van de cliënten. We bieden hen tijd en
ruimte om mee het proces aan te gaan. We doen
en handelen steeds vanuit overleg en nemen samen
beslissingen vanuit gedragenheid.

Er wordt naar aanleiding van een problematische opvoedingssituatie hulp en ondersteuning geboden aan
het gezin. Dit betekent ondersteunend en verbindend
werken vanuit een respectvolle houding en vanuit de
krachten van het gezin.
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Voorstelling

Doelgroep

Aanbod dagcentrum De Teuten

Dagcentrum “De Teuten” is een dagcentrum binnen de
bijzondere jeugdzorg en erkend als voorziening met
contextmodule 12 en module dagbegeleiding 10,
voor jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar.

De doelgroep bestaat uit jongeren (6-18j) en hun
gezin/context in een problematische opvoedingssituatie (POS) of jongeren die een misdrijf omschreven
feit (MOF) pleegden.

We kunnen voor 12 gezinnen de context module
aanbieden. Gezinnen die in de module contextbegeleiding zitten krijgen een extra aanbod van
schoolbegeleiding, ouderraad, ouderwerking, aanspreekouders, ..

Dagcentrum De Teuten is een deelorganisatie van vzw
Jongerenwerking Pieter Simenon te Lommel.
Het dagcentrum is goed bereikbaar en gelegen in
het centrum van Lommel, Koning Leopoldlaan 26.

Opdrachtverklaring
Onze opdracht kadert in de missie die
de vzw Jongerenwerking Pieter Simenon
vooropstelt.
In onze begeleidingen staat de cliënt centraal en is
inspraak van de cliënt belangrijk. Wij willen laagdrempelig zijn voor onze cliënten en we werken aanklampend. Dit wil zeggen dat we kansen bieden, intensief
werken, beroep doen op krachten van de cliënten en
hierin het belang van het kind niet uit het oog verliezen.
Wij streven ernaar om de communicatie binnen het
gezin terug op gang te brengen, gedrag te veranderen
en breuken te herstellen in de context en de maatschappij.
We betrekken een breed spectrum aan elementen in
de begeleiding zoals: opvoedingsproblemen, relatieproblemen, echtscheidingsperikelen, familiebanden
verbreden, ....
Wij hechten veel belang aan het zoeken van steunﬁguren, steungroepen en steunplaatsen zodat de de
opbouw van een voldoende dragend eigen netwerk
preventief en oplossend kan werken. We doen dit
vanuit de systeemtheorie en de contextuele benadering
Onze troef is dat we na het beëindigen van de begeleiding nog 6 maanden nazorg bieden.

De problematieken die meestal gemeld worden en
waarrond gewerkt wordt, zijn onder te brengen in
twee categorieën:
• Het samenleven geeft moeilijkheden omwille
van opvoedingsproblemen met één of meerdere
kinderen:
o.a. schoolverzuim, ongehoorzaamheid, niet
aanvaarden van begrenzing, agressief gedrag,
vluchtgedrag, speciﬁeke gedragsstoornissen …
• Problemen binnen het gezin leiden tot
opvoedingsmoeilijkheden:
o.a. echtscheidingsperikelen, relatieproblemen bij
de ouders, drank- en drugproblemen, ﬁnanciële
problemen, werkloosheid, familievetes, huisvestingsproblemen, chronische pathologische ziektebeelden van steunﬁguren in het gezin ...
Veelal gaat het over multi- problem gezinnen.

Binnen deze module wordt er ook individuele begeleiding aangeboden.
Daarbij wordt er een module dagbegeleiding aangeboden, dit is voor 10 kinderen/jongeren. Deze
komen dagelijks na schooltijd naar het dagcentrum
en tijdens de vakanties.
We kunnen dus nog 2 gezinnen in enkel contextbegeleiding begeleiden, dit is voor gezinnen die
op de wachtlijst staan en al hulpverlening kunnen
genieten, of gezinnen die in een afbouw zitten en
waarvoor dagbegeleiding niet langer aangewezen
is. Dit wordt samen met alle partijen bekeken.

Module contextbegeleiding 12


Extra aanbod:
– schoolbegeleiding – ouderraad
– ouderwerking – aanspreekouders – ...


Module individuele begeleiding


Module dagbegeleiding 10
– leefgroep na schooltijd en in vakanties


Extra aanbod:
– huiswerkbegeleiding – tienerwerking
– vorming – jongerenvergadering – ...

