


Korte historiek

• Ontbrekend TO aanbod BJZ regio
• => vastgelopen situaties ad-hoc aangepakt

• Nood: structureel aanbod

• jongeren en kinderen die niet kunnen/willen naar school 
gaan

• Project 2012: noden oplossen door samenwerking voor 
BJZ (met steun Provincie Oost-Vlaanderen)

• Vanaf najaar 2013: samenwerking MFC De Hagewinde

• Vanaf sept 2014: ook buso De Karwij en buso 
Broederschool participeren



Wat doen wij?

• een kwalitatief, gestructureerd time-out aanbod
voor minderjarigen en hun begeleiders in 
vastgelopen hulpverleningssituaties. Het project 
wil vastgelopen of escalerende 
hulpverleningssituaties via opvang en/of 
begeleiding ontmijnen en herstellen.

• een gestructureerde en activerende dagbesteding 
voor minderjarigen die tijdelijk niet naar school 
kunnen/mogen, met als uiteindelijk doel (terug) 
aansluiten bij het reguliere schoolsysteem.



Waar geloven wij in?
• Door ‘ademruimte’ garantie voor continuïteit vd

hulpverlening
• Ieder individu is uniek => recht op unieke zorg

• Zorg onder druk => extra nood zorg op maat

• => gedifferentieerde werking + vraag gestuurd

• Geloof in eigen kracht jongere en context
• Jongeren benaderen als dynamische jonge mensen

• Geloof in leerbaarheid

• Weer perspectief bieden (door tijd en reflecties)
• Gericht op (motivatie tot) terugkeer 

• Versterken zelfwaardegevoel

• activeren

• Principes ervaringsleren centraal



Hoe doen we dat? 

• Overkoelende structuur met 1 centraal 
aanspreekpunt (telefoonnr)

• Trajectbegeleiding

• aanbod: 
• TO: vastgelopen hulpverleningsrelatie

• Dagbesteding: minderjarige kan/wil niet naar school 



Hoe doen we dat?

• Om beide luiken te realiseren -> intern en 
extern aanbod:

– Intern: 

• vormingsaanbod (ateliers, sport en ontspanning, sociale 
en persoonlijke vaardigheden, …) 

• begeleidingsaanbod (intake, begeleidingsgesprekken, …)

• een extra ondersteuningsaanbod (equicoaching, hergo, 
ervaringsleren, …) 

– Extern: uitbouwen, onderhouden en 
ondersteunen partnernetwerk (boerderijen, 
bestaande projecten, …)





Partnerwerking en vrijwilligerswerking

• Partners

– Relaties onderhouden

– Op een structurele manier ondersteunen en 
opvolgen

– Uitbouwen van netwerk

• Vrijwilligers

– Ondersteunen van vrijwilligers

– screening, opvolging, evaluatie en ondersteuning


