WAAR VIND JE ONS ?

De Balans is een afdeling van de
organisatie voor bijzondere jeugdzorg
v.z.w. Nieuwland.

Ronsaardbekestraat 62
8000 St.-Jozef Brugge
telefoon : 050 34 94 35
mobiel : 0473 97 50 16
mail : balansteam@nieuwland.be
www.nieuwland.be
De lijnbus 14 stopt voor onze deur
aan halte “Kerk St.-Jozef”.

Het is een thuisbegeleidingsdienst
waarbij de gezinnen intensief aan huis
begeleid worden. Hierbij blijven de
jongeren thuis wonen en blijven de
ouders verantwoordelijk voor de opvoeding.
Samen met het gezin gaan we op zoek
om te begrijpen wat er in en rond het
gezin gebeurt en trachten we een
nieuw evenwicht en meer harmonie in
het gezin te bereiken. Dit betekent
meer ontplooiingskansen voor zowel
kinderen als ouders.
De begeleider komt hiervoor gemiddeld één maal per week aan huis om
er samen met de betrokkenen te werken aan de vastgestelde problemen.
Alle pedagogische en sociale maar
ook de materiële en praktische aspecten van het gezinsfunctioneren kunnen
hierbij aan bod komen.
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breedsporige contextbegeleiding
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WAT IS DE BALANS ?

NIEUWLAND

VOOR WIE ?
“De Balans” richt zich tot die gezinnen

waar hulp van buitenaf noodzakelijk is
geworden en waar er nog voldoende energie aanwezig is om met begeleiding binnen het gezin een oplossing uit te werken.
Het gaat om gezinnen met kinderen tussen
de 0 en 18 jaar, die bij voorkeur in het bestuurlijk arrondissement Brugge wonen
(dit omvat : Beernem, Blankenberge,
Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist,
Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke).

HOE AANMELDEN ?
Ons aanbod is rechtstreeks toegankelijk:
U vraagt uw begeleider (van CAW, CLB,
CKG, K&G, CGG of andere dienst) of uw
consulent bij het OCJ ons te bellen en u
aan te melden of u belt zelf en u meldt
uzelf en uw gezin aan.
Op onze eerstvolgende teamvergadering
bekijken we dan of ons aanbod een
antwoord kan bieden op uw vraag.
Indien dat zo is, komt u op onze wachtlijst
te staan.
Indien dit niet zo is, zullen wij samen met
u nagaan welke dienst een aanbod heeft
dat wel een antwoord kan bieden op uw
vraag.

WAARVOOR KAN JE BIJ
ONS TERECHT?

WANNEER ZIJN WE
ER ?

* opvoedingsondersteuning en herstel van
de relatie ouder-kind
* individuele psychosociale begeleiding
(zowel voor ouders als voor jongere) en
begeleiding van het gezinsfunctioneren
* ouderschapsbegeleiding
* partner- en relationele begeleiding
* begeleiding familiale context
* materiële en praktische begeleiding
* begeleiding omtrent armoede
* gezinsondersteunende activiteiten
* diagnostiek
* netwerkvorming
* drempelverlagend werken naar andere
diensten toe (bvb OCMW, CLB, CAW,
CGG, school, justitie, schuldbemiddelaars, dokters en ziekenhuizen, …)
* coördinatie van de op het gezin betrokken diensten ...

Je kunt ons elke werkdag bereiken :
van 9 tot 12 u. en van 14 tot 16 u.
(alleen niet op woensdagnamiddag)
Buiten deze uren kun je steeds een
boodschap inspreken op ons antwoordapparaat.
Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk
terug.

WIE ZIJN WE?
coördinator :
Vivian Matthys
begeleiders :
Walter Vanwalleghem
Marc Willems
Stefanie Savaete
Hanne Adriaens

