VOORSTELLINGSBROCHURE VOOR DE AANMELDER

Situering
De Morgenster is in regio Waas en Dender het centrum voor:
- handelingsgerichte kind- en opvoedingsdiagnostiek
- crisisopvang
- dagbesteding
- time-out-begeleidingen.
Er zijn 3 teams actief in De Morgenster, 2 in het OOOC en 1 in De Knoop.

De Knoop is het team dat instaat voor de dagbesteding en het time-out aanbod. In De Knoop kunnen
jongeren, hun netwerk en begeleiding terecht wanneer ze zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in
hun begeleiding. Daarnaast organiseert De Knoop dagbesteding voor jongeren die tijdelijk niet naar
school kunnen.
De Knoop is een regionaal intersectoraal project, ondergebracht onder de vleugels van De Morgenster.
De Knoop wordt gefinancierd door volgende organisaties:

OOOC De Morgenster heeft als Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum binnen het Agentschap
Jongerenwelzijn een erkenning voor 17 modules ‘diagnostiek in het kader van de bijzondere jeugdzorg’,
gecombineerd inzetbaar met 13 modules ‘verblijf in functie van diagnostiek’.
Hiernaast organiseert het OOOC ook crisisopvang.
De Morgenster is, evenals OVBJ Beaufort, een afdeling van vzw Lia.
Vzw Lia is erkend door het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, agentschap
Jongerenwelzijn. Maatschappelijke zetel is Smoorstraat 8 in Waasmunster.
Algemeen directeur is Stijn Deriemaeker.
Website: www.vzwlia.be
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Vzw Lia biedt volgende hulpverlening aan:

INDIGO
DRIES

Sombekedries 12 * 9250 Waasmunster
→ verblijf met contextbegeleiding
→ kamertraining met contextbegeleiding
→ contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen

INDIGO
KASTEELSTRAAT

Kasteelstraat 9 * 9250 Waasmunster
→ verblijf met contextbegeleiding

EPSILON

Poststraat 90-92 * 9160 Lokeren
→ dagbegeleiding in groep met contextbegeleiding

CAMINO

Oudburgstraat 15 * 9240 Zele
→ contextbegeleiding

AL PASO

Smoorstraat 4 * 9250 Waasmunster
→ contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen

ALESTO
(project)

Cretenborghlaan 9 * 9120 Beveren-Waas
→ verblijf met contextbegeleiding voor niet-begeleide minderjarigen

OOOC DE
MORGENSTER

Smoorstraat 8 * 9250 Waasmunster
→ diagnostiek in het kader van de bijzondere jeugdzorg
→ verblijf in functie van diagnostiek
→ crisisverblijf en crisisbegeleiding

DE KNOOP
(project)

Smoorstraat 8 * 9250 Waasmunster
→ time-out
→ dagbesteding
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Missie & visie
De Knoop
Bij ‘De Knoop’ denk je misschien snel aan ‘in de knoop zitten, iets in je oren knopen, ergens geen touw
aan vast kunnen knopen,..’ Onze knoop is echter van een heel andere soort.
Het kan een hemdknoop, een broeksknoop, een jasknoop of zelfs een rokknoop zijn. In elk geval iets dat
je ergens kan aannaaien, want dat is ons uitgangspunt, dat jongeren bij veel meer zaken aansluiting
vinden dan ze op het eerste moment misschien vermoeden. De knoop kan ook weer afgeknipt en aan
een ander kledingstuk vastgemaakt worden, net zolang tot hij past in het geheel.
En dat is waar we willen voor staan, een op maat gemaakt aanbod waarbij elke jongere zijn knoop met
fierheid op het juiste kledingstuk kan naaien. In elk geval, geen organisatie van het zevende knoopsgat!

Onze missie
De Knoop wil voorzien in:
- 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 doel (her)aansluiting te vinden bij het reguliere schoolsysteem
en/of het reguliere schooltraject te ondersteunen.

Onze visie en waarden
De basisvisie van het project vertrekt vanuit de Universele Verklaring van de Rechten van de mens en
vanuit het idee dat ieder individu uniek is, en dus ook recht heeft op die unieke zorg die hij of zij nodig
heeft. Deze zorg op maat is extra nodig in die situaties waarbij allerlei (hulpverlenings)relaties onder druk
staan. Om deze zorg te realiseren willen we onze werking sterk differentiëren en vraaggericht sturen.
Zowel voor hulpverlener als voor hulpvrager is er vaak een risico om in kritische momenten de
samenwerking op te blazen. Echter; een breuk valt te vermijden! De mogelijkheid om via time-out even
afstand te kunnen nemen, kan een waarborg voor de continuïteit van de hulpverlening betekenen. Het
sluit de toegang niet af voor de lopende hulp en vermijdt meer ingrijpende hulpverlening.
We geloven sterk in de eigen krachten en dynamiek van de jongere en zijn context. Emancipatorisch
werken zien wij als een blijvend appel doen op de verantwoordelijkheid en de betrokkenheid van de
minderjarigen, hun thuiscontext en de begeleidende organisatie.
Het is steeds de bedoeling jongeren te activeren en hun zelfwaardegevoel te versterken opdat ze terug
in de reguliere hulpverlening en/of het reguliere onderwijs kunnen stappen.
Wij zien en benaderen jongeren als dynamische jonge mensen die de wil hebben om te veranderen en
geloven dat jongeren kunnen leren om moeilijkheden op een actieve manier aan te pakken.
Door middel van tijd (rustperiode) en reflecties samen met de jongere, de begeleidende voorziening en
eventueel betrokken ouders/derden, willen we weer perspectief bieden.
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We kaderen de aangemelde problematiek steeds binnen de context van het gezinsfunctioneren en de
kwaliteit van de relaties tussen de minderjarige, het gezin, de begeleidende voorziening, de bredere
omgeving en de maatschappij.
De begeleiding verloopt via de principes van het ervaringsleren. Door het aanreiken van ongekende of
minder gekende contexten, in deze contexten dingen te ervaren, deze ervaringen te herkennen en te
erkennen en met deze (nieuwe) ervaringen actief te gaan verkennen, willen we jongeren de mogelijkheid
bieden zichzelf te (her)ontdekken en te experimenteren met nieuwe gedragingen.

Doelgroep
De Knoop werkt enkel op vraag van één van de financierende partners: MFC De Hagewinde, OOOC De
Morgenster, Dienstencentrum Hof Ter Welle, Spoor 56, OVBJ Beaufort, De Steiger, Broederschool
Lokeren of BuSO De Karwij.
De Knoop begeleidt jongens en meisjes. We gaan er vanuit dat de minimumleeftijd in de meeste gevallen
10 jaar zal zijn. We sluiten jongere kinderen niet per definitie uit.
Contra-indicaties zijn (langdurig) druggebruik, ernstige psychiatrische problematiek, ernstige
drugsproblematiek of een geschiedenis van geweldgebruik.

Aanmeldprocedure
Aanmeldingen gebeuren door een medewerker van één van de financierende organisaties. Dit kan zowel
telefonisch als via e-mail.
Een begeleiding kan pas starten als het aanmeldingsdocument via mail bezorgd is.
Tijdens het aanmeldingsgesprek worden de interesses van de jongere en de vragen van de voorziening
overlopen en zoeken wij een leeftijdsadequaat en op maat gemaakt aanbod.
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Begeleidingsproces
Om een antwoord te bieden op de ondersteuningsvragen die aan het project gesteld worden, zijn
volgende luiken voorzien binnen het project.

 Trajectbegeleiding
De trajectbegeleiding blijft voor één persoon/dossier steeds bij dezelfde medewerker. Deze volgt het
traject op en doet al dan niet zelf een begeleidende insteek, afhankelijk van zijn/haar expertise en
mogelijkheden.
Voor elke minderjarige wordt er samen met de minderjarige, de begeleidende voorziening, de eventuele
partnerorganisatie en eventueel de ouders/derden, doelstellingen afgesproken die de minderjarige
tijdens de begeleiding wil realiseren. Op basis van dit individueel plan wordt er een eigen traject
uitgewerkt.

 Aanbod
Bij een time-out vraag is er sprake van een vastgelopen hulpverleningsrelatie. Door middel van een
uitgewerkt plan wordt er een moment van ‘perspectief biedende reflectie’ geïnstalleerd.
De dagbesteding biedt een activerend, gestructureerd programma voor jongeren die tijdelijk niet naar
een school kunnen/mogen.
Soms kan er ook nood zijn aan extra ondersteuning, deze kan bestaan uit enkele sessies equicoaching, de
ondersteuning van een team, een traject ervaringsleren, een herstelgerichte interventie, …
Om de begeleidingen te realiseren is er zowel een intern als een extern aanbod uitgewerkt.
Het interne luik vindt hoofdzakelijk plaats in de lokalen van het project. Het bestaat uit:
- een vormingsaanbod (ateliers, sport en ontspanning, sociale en persoonlijke vaardigheden, … )
- een begeleidingsaanbod (intakegesprek, begeleidingsgesprekken, …)
- een extra ondersteuningsaanbod (equicoaching, hergo, ervaringsleren, …)
Voor het externe luik wordt er actief werk gemaakt van het uitbouwen, onderhouden en ondersteunen
van een partnernetwerk (zorgboerderijen, bestaande projecten, schrijnwerkers, ‘therapeutische’
projecten, …).
Daar waar de mogelijkheden het toelaten wordt zo veel mogelijk ingespeeld op de individuele noden van
de jongere; vb. rust en reflectie, buiten zijn, fysieke arbeid presteren, werken aan sociale vaardigheden,
kennismaken met een beroep, even weg van school, …
Emancipatorisch werken veronderstelt een doorgedreven individualisering in de werking. Elk kind is uniek
en elke problematiek moet dus ook individueel benaderd worden. Naast algemene groepsregels die in de
eigen dagbesteding gelden, wordt daarom gewerkt met individuele afspraken op maat van het
kind/jongere en diens individuele problematiek.

 Partnerwerking en vrijwilligerswerking
Om het externe aanbod te kunnen realiseren wordt er zeer actief gezocht naar partners zoals zorgboeren,
natuurorganisaties, handelaars, … Dit netwerk wordt continu onderhouden en uitgebreid. De partners
worden ondersteund, dit zowel tijdens een lopend traject als tijdens vormingen/partnermomenten.
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Vrijwilligers worden ingezet daar waar de capaciteiten van de vrijwilligers liggen. Mogelijkheden zijn zeer
divers: ateliers begeleiden (hun passie delen), vervoer doen, 1x in de week een halve dag met een jongere
tuinieren in zijn/haar tuin, …
Ook de vrijwilligers worden uitgebreid begeleid. Er wordt voorzien in screening, opvolging, evaluatie en
ondersteuning.
Vrijwilligers en partners worden in de samenwerking beschouwd als evenwaardige collega’s, met hun
eigen expertise en kijk op de situatie. We zoeken mensen die in staat zijn om (op vrijwillige basis) in een
interdisciplinair team mee te draaien.

 Proces
De verschillende modules kunnen elk individueel of in combinatie ingezet worden.

7

Bereikbaarheid
De Knoop
Smoorstraat 8
9250 Waasmunster

Fax


052/46.04.27
052/46.39.87
deknoop@vzwlia.be
www.de-knoop.be

WEGBESCHRIJVING
Vanuit de richting Antwerpen, St.-Niklaas Of Gent
Op de autosnelweg E17 neem je de afrit 13 richting Waasmunster. Aan de eerste verkeerslichten, gaat je
linksaf. Vervolgens aan het rond punt rechtsaf (richting Sombeke). Aan het begin van de Dries (driehoekig
plein recht tegenover de kerk) ga je rechtsaf (na de bakkerij) Smoorstraat. 200 meter verder op jouw
linkerkant zie je de oprit van “De Morgenster”.
Vanuit de richting Dendermonde
Je volgt best de oude baan (Rijksweg 60) tussen Dendermonde en St.-Niklaas. Aan het rond punt van de
‘Duivenhoek’ ga je links, richting Elversele. Je rijdt eerst door het dorpje Elversele, als je rechtdoor de weg
volgt komt je in Sombeke (waar ons centrum gelegen is).Op het einde van de Dries (driehoekig plein met
bomen) sla je links (voor de bakkerij) in. Je volgt die weg tot je +- 200 meter verder op jouw linkerkant
reeds de oprit van “De Morgenster” ziet.
Met de lijnbus
Als je met de bus naar het centrum komt, dan stap je af aan de halte ‘Elversele-Duivenhoek’. Dan ga je
te voet door Elversele en Sombeke. Deze wandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Lijnbus 91 (St.-Niklaas-Hamme-Dendermonde)
Lijnbus 92 (St.-Niklaas-Hamme-Moerzeke-Dendermonde)
Er is een halte van de belbus Lokeren - Sinaai - Waasmunster op de Sombekedries, op +/- 200m van ons
centrum
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