Dagbegeleiding in groep (RTJ)
Functie

Begeleiding

Omschrijving

De breedsporige ondersteuning van de minderjarige gedurende een bepaald deel van
de dag in een aangepaste omgeving. De ondersteuning omvat verschillende
componenten (schoolbegeleiding, groepswerking, training), en loopt zowel in schoolals vakantieperiodes.

Status

Goedgekeurd

Code

BEGBJB15001

1. Identificatie
Voorziening

NIEUWLAND

Sector

Bijzondere Jeugdbijstand

Toegankelijkheid

Rechtstreeks
Frequentie werkdagen
Intensiteit 4 uur
Duurtijd 6 maanden

Reden voor overschrijving

1) de uitvoering van artikel 12 van het decreet IJH betreffende het rechtstreeks
toegankelijk maken van het niet-residentieel aanbod. 2) de evaluatie van het
experimenteel modulair kader waaruit bleek dat: a) het huidige aanbod
dagbegeleiding in groep dusdanig divers is dat er geen duidelijke invulling van de
typemodule meer is; b) het aanbod efficiënter ingezet kan worden dan momenteel
het geval is; c) de vraag van verschillende organisaties om de inhoudelijke en
organisatorische profilering betreffende het rechtstreeks toegankelijk maken van
contextbegeleiding af te stemmen met het rechtstreeks toegankelijk maken van
dagbegeleiding in groep; d) het feit dat dagcentrumwerking vaak zeer sterk lokaal
ingebed is in de directe omgeving van zowel de minderjarige als zijn context. De
betrokkenheid op en de samenwerking met school, CLB, vrije tijd, het algemeen
welzijnswerk, … zijn erg groot. Een verschuiving van het aanbod naar het
rechtstreeks toegankelijke aanbod kan deze samenwerking eenvoudiger maken,
zeker op casusniveau; e) vele organisaties geven aan dat ze sterk inzetten op het
betrekken van broers en zussen omdat dit net een onderdeel is/kan zijn van de
dagelijkse leefsituatie van de jongere. Door de module rechtstreeks toegankelijk te
maken zouden deze broers en zussen veel doelgerichter, sneller en eenvoudiger aan
het groepscomponent kunnen deelnemen; f)door het rechtstreeks toegankelijk
maken van het aanbod kunnen jongeren in een traject met contextbegeleiding sneller
en met minder administratieve belasting gebruik maken van het aanbod
dagbegeleiding, waardoor er ook efficiënter omgegaan kan worden met de benutting.

Minimum leeftijd

6 Jaar

Maximum leeftijd

17 Jaar

Soort hulp

ambulant

Gerechtelijk

mogelijk

2. Inhoud
Acties
Begeleiden van de groep en
groepsprocessen

-

Stimuleren van de eigen krachten

De jongere en zijn context stimuleren om de nog aanwezige krachten aan te wenden
en hen aansporen om zelf oplossingen voor de problemen aan te reiken.

Integraal werken

Aanbod waarbij gelijktijdig gewerkt aan problemen die voorkomen op meerdere
levensdomeinen (bv. werk, gezondheid, wonen, onderwijs, inkomen, sociale
administratie, verblijfsstatuut, relaties, vrije tijd).

Informeren van de cliënt en zijn
context

-

Vaardigheden trainen

De minderjarige vaardigheden aanleren.

Hulpverleningstraject coördineren

Het opvolgen en evalueren van het hulpverleningstraject van de cliënt zodat er
afstemming, samenhang en continuïteit is en de cliënt steeds de gepaste hulp krijgt.

Leefgroepwerking aanbieden

Verblijf in een milieu dat het gezinsleven (tijdelijk) vervangt.

Vrijetijdsbesteding stimuleren of
ondersteunen

-

Stress verlagend werken

Spanningen en zwaar emotioneel geladen situaties ontmijnen ter voorkoming van
verdere escalatie of crisissituaties.

Aanbieden van een leefklimaat dat afgestemd is op het doelpubliek
Nazorg bieden

Afspraken maken tussen de cliënt en hulpverlener(s) over de opvolging na een
afgesloten hulpverlening of beschikbaar blijven voor de cliënt.

Permanente vraagverheldering
organiseren

Op regelmatige basis nagaan of de aangeboden hulp nog steeds aansluit bij de
hulpvraag en de noden van de betrokken personen. Als de vraagverheldering
resulteert in de behoefte aan een wijziging van het hulpaanbod wordt na overleg met
alle betrokkenen, het hulpaanbod bijgesteld.

Aangepaste accomodatie voorzien De infrastructuur is functioneel, veilig en aangepast aan de doelgroep
Schools functioneren bevorderen

-

Zelfstandigheid trainen

De minderjarige (en zijn context) vaardigheden aanleren, ondersteunen, stimuleren
om op eigen benen te staan (bv. op sociaal, administratief, financieel, emotioneel,
communicatief, relationeel gebied).

Voorzien in lichamelijke
basisbehoeften en -verzorging

-

Planmatig werken

Vertalen van de hulpverleningsnoden van een cliënt naar een samenhangend en
gepast hulpverleningsaanbod en/of hulpverleningstraject (via bv. een handelingsplan,
zorgplan, begeleidingsplan, behandelplan).

Indicaties
Contra-indicaties
Organisatorische randvoorwaarden
Broers en zussen

Ook broers en zussen van kinderen die reeds dagbegeleiding in combinatie met
contextbegeleiding volgen, kunnen voor korte of langere periode gebruik maken van
de module dagbegeleiding in groep. Indien voor deze broers en zussen enkel het
groepsgerichte aspect aan de orde is, en er geen individueel hulpverleningstraject

dient te worden opgestart, wordt voor hen geen aparte module contextbegeleiding
ingezet. Uiteraard worden deze broers en zussen ook gevat door de
contextbegeleiding die al gekoppeld is aan één jongere van het gezin. Indien er voor
broers en zussen wel een individueel hulpverleningstraject dient opgestart te worden,
moet ook voor hem/haar zowel dagbegeleiding als contextbegeleiding (laagintensief of
breedsporig) geactiveerd worden.
Externe jongeren

Ook kinderen en jongeren voor wie enkel contextbegeleiding loopt (we maken hier
geen onderscheid in welke module contextbegeleiding), kunnen gebruik maken van
de module dagbegeleiding in groep, voor kortere of langere periode. Dit kan uiteraard
vanuit de eigen organisatie. Wanneer de contextbegeleiding echter door een andere
organisatie georganiseerd wordt, kan dit wanneer – naar analogie van de module
kortdurend crisisverblijf - de samenwerking vastgelegd is in het convenant tussen
Jongerenwelzijn en de betrokken organisaties

Verlengbaarheid

De (type)module kan, telkens na vraagverheldering en evaluatie, meerdere keren na
elkaar ingezet worden

Combinaties
moet met

Contextbegeleiding laagintensief

moet met

Contextbegeleiding breedsporig

Probleemgebieden
altijd

Gezin en opvoeding

3. Info NIEUWLAND
Contactinfo
Adres

Polderstraat 76
8310 Brugge

Telefoon

050354061

Fax

050374264

Mail

info@nieuwland.be

Website

www.nieuwland.be

Contactpersoon

4. Locaties
DE TEERLING
Adres

Dr. Zamenhoflaan 11
8310 Brugge

Telefoon

050357308

Fax
Mail
Website
Contactpersoon

deteerling@nieuwland.be

DE TOTEBEL
Adres

Prinsenlaan 33
8370 Blankenberge

Telefoon

050415560

Fax
Mail
Website
Contactpersoon

5. Info pagina's
Links
Fiches

