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at is ‘De Spiegel’?

'De Spiegel' is een afdeling van 'Nieuwland', een
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at is de bedoeling van een verblijf in

H

oe verloopt een begeleiding in

‘De Spiegel’?

‘De Spiegel’?

Tijdens de begeleidingsperiode wordt de opvoedings‐
verantwoordelijkheid gedeeld met de ouders die van
zeer nabij betrokken worden bij de dagelijkse opvoe‐
ding.

Intakegesprek: tijdens dit eerste gesprek luiste‐
ren we naar het verhaal van het gezin en stellen we
onze werking voor, zodat iedereen kan inschatten
of wij al dan niet een antwoord kunnen bieden op
de vraag van het gezin. Na dit gesprek gaan alle
partijen in overleg en wordt er beslist of er wordt
overgegaan tot opname in De Spiegel.

organisatie voor bijzondere jeugdzorg.
Het is een centrum waar maximum 10 meisjes van‐
af de leeftijd van 12 jaar tijdelijk kunnen verblijven
terwijl de context intensief begeleid wordt.

W

anneer kan een gezin op ons beroep doen?

Gezinnen met adolescente meisjes, waarbij ou‐
ders en/of jongere het dagelijks samenleven voor
onbepaalde tijd wensen te onderbreken of hiertoe
genoodzaakt zijn.
Het gezin is gemotiveerd om iets te veranderen
aan de huidige situatie en is bereid zich te houden
aan de afspraken van de Spiegel.

Via regelmatige contacten, vooral met de ouders en
de jongere maar ook met de school en andere belang‐
rijke derden, wordt geprobeerd om de bestaande pro‐
blemen van de jongere en haar gezin zoveel mogelijk
uit te klaren.
Het streefdoel is dat de communicatie binnen het
gezin zoveel mogelijk hersteld wordt en dat het gezin
de toekomst in handen kan nemen.
Tijdens de begeleiding wordt de jongere ook verder
geholpen op haar weg naar steeds grotere zelfstan‐
digheid en verantwoordelijkheid. In de leefgroep
wordt zij geïnformeerd over de rechten die zij heeft
als minderjarige en kan zij een aantal vaardigheden
leren waardoor ze zich op materieel, financieel, soci‐
aal en persoonlijk vlak kan voorbereiden op haar toe‐
komst.
Bij het bereiken van de meerderjarigheid, kan de jon‐
gere zelf kiezen voor een verlenging van haar verblijf
in de leefgroep tot de leeftijd van 20 jaar.
De contextbegeleiding kan verder gezet worden in
functie van autonoom wonen tot de leeftijd van 21
jaar. Na de begeleidingsperiode kan, in samenspraak
met het gezin, in een passende nazorg voorzien wor‐
den.

Opnamegesprek: dit gesprek vindt plaats op het
moment van de opname van de jongere. Werkpun‐
ten en afspraken voor de eerste periode worden
vastgelegd samen met alle betrokken partijen, ook
wordt de jongere geïnformeerd omtrent haar rech‐
ten binnen de Integrale Jeugdhulp.
Begeleiding:
 Contextbegeleiding
 Individuele‐ en leefgroepbegeleiding
 Opvolging van het school – of werktraject
 Evaluaties
 Ambulante begeleiding extern is mogelijk
Nazorg: Er is na afloop van het verblijf en de bege‐
leiding in De Spiegel een beperkte nazorg mogelijk.

De Spiegel
Indien u nog verdere informatie wenst,
kan u ons iedere werkdag
van 9u – 17u bereiken.

De Spiegel
Polderstraat 76
8310 Sint‐ Kruis
tel. vzw Nieuwland :
dhr. Jo Wittevrongel
050/35.40.61
despiegel@nieuwland.be
tel. leefgroep:
050/35.76.17
spiegelteam@nieuwland.be

www.nieuwland.be

centrum voor contextbegeleiding en verblijf

