
Jaargang 41 - nummer 1
maart 2018

Driemaandelijks tijdschrift van
Huize LEVENSRUIMTE v.z.w.

Pater De Grootstraat 6
3271 Averbode 

e-mail: info@huizelevensruimte.be Tel.: 013/77 20 75 BE84 8600 0277 2259
Verantwoordelijke uitgever: Luc Raymaekers  Afgifte-kantoor: 3000 Leuven

Elke mens
wil zijn eigen weg zoeken in 't leven.

Dat is niet zo vanzelfsprekend
want niet iedereen krijgt evenveel kansen.

Die weg ligt nooit klaar uitgetekend
en alles verloopt er niet volgens plan.

Soms zal hij vol scherpe stenen steken.
Dan weer  is het steil bergop

of voert hij langs diepe ravijnen.
Je zult leren je krachten doseren

en roekeloosheid
zal littekens trekken in je huid.

Je zult veel mensen tegenkomen
die met je mee trekken

of in tegengestelde richting gaan.
Soms is er een ontmoeting

die echte vriendschap wordt.
Je kunt eten in overvloed

en dan weer bedelen om een stuk brood.
Je verleden draag je mee

in je rugzak,
en vaak zal je vol heimwee

zien wat je allemaal
zomaar hebt meegekregen.

Dat zal je helpen
om een echte thuis te vinden.

erik stynen

HUIZE LEVENSRUIMTE…..NU
In de vorige editie van Ronduit blikten we, 
weliswaar met een foute titel, terug op 50 
jaar Huize Levensruimte.
In deze en de volgende uitgaven willen we 
het Levensruimte van vandaag voorstellen en 
vooruit blikken op de toekomst en hetgeen 
nog allemaal te gebeuren staat..
We starten met tekst en uitleg over hoe, 
vandaag,  het verblijf van jongeren geregeld 
wordt. In de volgende editie willen we de 
gebruikers van dit systeem en diegenen die 
erin werken aan het woord laten.
Nog later komen de andere 
hulpverleningsvormen aan bod.



Deel 1: Verblijf
Om het jeugdhulpaanbod meer overzichtelijk, 
toegankelijk en op maat te maken, werd 
in 2013 binnen de sector gestart met de 
Integrale Jeugdhulp. Zes verschillende 
hulpaanbieders zijn hierin  gevat:
• Centra voor Leerlingenbegeleiding
• Algemeen Welzijnswerk
• Kind en Gezin
• Jongerenwelzijn, Bijzondere Jeugdzorg
• Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap
• Centra voor Geestelijke Gezondheid
Bedoeling was/is om het aanbod van deze 
aanbieders meer op mekaar af te stemmen, 
door meer samen te werken met de gezinnen 
en de onderlinge samenwerking verder uit 
te bouwen. In eerste instantie dienden de 
aanbieders hun hulpverleningsaanbod te 
omschrijven binnen modules. Een module is 
een afgelijnd "pakket" van hulp, dat de cliënt 
bij een hulpaanbieder kan verkrijgen. 

Ook het hulpaanbod van Huize Levensruimte 
werd omschreven in modules. Zo heeft 
de organisatie de erkenning vanuit de 
Vlaamse Overheid om de modules verblijf, 
contextbegeleiding, contextbegeleiding 
autonoom wonen en crisishulp aan te bieden. 
In deze en de volgende uitgaven van Ronduit 
willen we deze modules aan u toelichten. We 
starten met de module ‘verblijf’. 

Met de module verblijf bedoelen we de 
begeleiding van een jongere waaraan ook 
overnachting in de organisatie is gekoppeld.
De verblijfsfunctie wordt verder 
gedifferentieerd naar laagfrequent verblijf 
waar jongeren gemiddeld 1 tot 3 nachten 
per week in de voorziening verblijven 
(eerder contextondersteunend) en hoog-
frequent verblijf waar er gemiddeld 4 tot 7 
overnachtingen in de organisatie zijn (eerder 
gezinsvervangend).
De verblijfsmodule is niet rechtstreeks 
toegankelijk; er is steeds tussenkomst 
nodig van de toegangspoort, een instantie 
waar mensen werken die niet verbonden 
zijn aan een hulpverlenende instantie en 
die garandeert dat in de niet rechtstreeks 
toegankelijke hulp precies die mensen 
terechtkomen die daar ook nood aan hebben.
De module verblijf kan ingezet worden voor 
kinderen / jongeren tussen 0 en 18 jaar, voor 
een duurtijd van 6 maanden, die telkens wel 

verlengbaar is voor dezelfde periode.

Huize Levensruimte werd erkend voor 5 
modules verblijf -12 jaar en 37 modules 
verblijf 0-18 jaar.
De organisatie biedt deze verblijfsmodules 
aan in 3 deelwerkingen, waarin telkens 6 tot 
12 kinderen en/of jongeren kunnen begeleid 
worden:
- de leefgroepen van de Verticale Werking 
voor kinderen jonger dan 14 jaar, met 
nood aan hoogfrequent verblijf; daarnaast 
de residentiële gezinsbegeleiding (RGB) 
waar jongeren samen met hun ouders in 
een appartement op het domein wonen en 
begeleid worden.  
- de leefgroepen van de Jongerenwerking 
voor jongeren boven 14 jaar, met eveneens 
nood aan hoogfrequent verblijf; daarnaast 
het trainingscenter kamerbewoning (TCK), 
waar jongeren zichzelf kunnen trainen/ 
voorbereiden op het zelfstandig gaan wonen, 
nog kort bij de leefgroep, maar toch alleen 
op studio. 
- de leefgroep van TeCeR voor kinderen en 
jongeren (van verschillende leeftijden) met 
nood aan laagfrequent verblijf.
In elke leefgroep verblijven zowel jongens als 
meisjes.

Aan deze verblijfsmodule koppelde de 
overheid een aantal specifieke acties. We 
schetsen hierna hoe deze acties vorm krijgen  
in Huize Levensruimte. 

‘Permanente beschikbaarheid van 
begeleiding: de begeleiding is continu 
beschikbaar om, afhankelijk van de noden, 
begeleidend, verzorgend, onder-steunend of 
controlerend op te treden.’
Binnen elke werking zorgt een team van 
+/- 9 personen (VTE) voor een permanente 
aanwezigheid. Zij nemen de opvoedingstaken 
op zich, doen huishoudelijke en administratieve 
taken, enz., steeds in samenspraak met de 
context/ouders van de jongeren.

‘Aanbieden van gepaste accommodatie’. 
Ingebruikname van de nieuwbouw in 2014 zorgt 
ervoor dat de leefgroepen over een gepaste 
accommodatie beschikken. Elke leefgroep 
heeft de beschikking over een woon-/
eetkamer (met o.a. ook T.V. en computer), 
een keuken, een aparte speelkamer, 
een grote tuin. Op de bovenverdieping 



bevinden zich de slaapkamers en twee 
badkamers. De leefgroepen zijn huiselijk 
en ontwikkelingsbevorderend ingericht. 
Er is voldoende spelmateriaal, experimen-
teerruimte, veiligheid en uitdaging. 

‘Aanbieden van bed, bad en brood, m.a.w. 
voorzien in lichamelijke basisbehoeften en 
–verzorging’.
Bed, bad en brood zijn drie eenvoudige 
woorden, maar ze staan wel voor een heel 
aanbodarsenaal. Onder andere gezonde en 
gevarieerde voeding, voldoende nachtrust, 
een goede persoonlijke hygiëne, gepaste 
kleding, de nodige medische verzorging, …, 
krijgen er hun plaats. Allemaal aspecten waar 
in het dagelijkse leven van de leefgroepen 
heel wat aandacht en zorg naartoe gaat. 
Elke jongere beschikt ook over een eigen 
kamer, die hij/zij mee mag helpen inrichten 
met spulletjes die al dan niet van thuis uit 
worden meegebracht.

‘Schools functioneren bevorderen’
Schoolgaan en studeren is niet weinig 
belangrijk in het leven van ieder kind of 
jongere. Zo ook  voor de kinderen en jongeren 
in de leefgroepen.
Ieder van hen kiest, samen met de ouders, 
of andere opvoedingsverantwoordelijken, 
de school en studierichting die het meest 
beantwoorden aan zijn/haar persoonlijke 
capaciteiten en interesses. Als het kan 
wordt de school van vóór de 
opname behouden. Samenwerking 
tussen school en begeleiding 
van de leefgroep wordt als heel 
belangrijk beschouwd. Tijdens de 
schooldagen wordt ’s avonds in 
de leefgroepen een tijdsperiode 
afgebakend dat de jongere op 
zijn / haar kamer (of een andere 
rustige ruimte) doorbrengt om 
huistaken te maken en lessen 
te leren. Begeleiding staat ter 
beschikking om de jongeren te 
motiveren en, waar nodig, hulp te 
bieden.

‘Stimuleren tot dag- en vrijetijds-
besteding’
Jongeren die om één of andere 
reden niet naar school kunnen, 
worden aangemoedigd tot een 
(tijdelijke) zinvolle en alternatieve 

dagbezigheid.
Naast studeren is er natuurlijk ook ruimte 
voor ontspanning, beoefenen van hobby’s, 
contacten met vriend(inn)en. Dat kan 
zowel binnenshuis, waar speelruimte 
en spelmateriaal aanwezig zijn, als 
buitenshuis. Jongeren kunnen aansluiten 
bij een jeugdbeweging, vrijetijdsclub, naar 
speelpleinwerking gaan,… Wanneer mogelijk 
kunnen hobby’s van vóór de opname behouden 
blijven. Er wordt hier rekening gehouden met 
de wensen en interesses van het kind/de 
jongere, maar ook met wat praktisch (bijv. 
vervoer),  financieel haalbaar is en er wordt 
uiteraard ook steeds gekeken naar wat 
gangbaar is binnen het eigen gezin, de eigen 
context.

‘Aanleren van vaardigheden’
Het belang van het aanleren van vaardigheden 
in de leefgroepen komt  hier en daar in de 
bespreking van de andere acties al naar 
voor. Het gaat hier om allerlei alledaagse 
en praktische vaardigheden die een rol 
spelen bij het onafhankelijk en zelfstandig 
functioneren in de maatschappij zoals 
sociale, communicatieve, zelfredzaamheids-, 
vrijetijds- en arbeidsvaardigheden en dit 
rekening houdend met de leeftijd en het 
ontwikkelingsniveau van het kind of de 
jongere. Om deze vaardigheden aan te 
leren worden enerzijds alledaagse situaties  
aangegrepen. Anderzijds worden ook bewust 



Ondanks de grote overheidsinspanningen om de financiering van de sector op niveau te krijgen, merken we dat toch niet alle kosten, inherent aan de begeleiding 

van jongeren, in de groei naar hun eigen zelfstandigheid, gedekt kunnen worden. Om die leemte op te vullen, kunnen we gelukkig rekenen op de steun van vele 

sympathisanten. Ook U kunt ons steunen door storting op rekeningnummer BE84 8600 0277 2259 van Huize Levensruimte. Voor elke gift vanaf € 40 wordt een 

fiscaal attest uitgereikt. Uw persoonlijke gegevens worden conform de geldende wet op de privacy bewaard..

AGENDA
Vergeet volgende data in elk geval niet te noteren :

Zaterdag 16 juni 2018: BRUNCH

Van 09 tot 15u

Reserveren noodzakelijk !!

Buurthuis Veerle- Heide

Zondag 30 september2018: OLDTIMER HAPPENING

Buurthuis Veerle-Heide 

11de editie Vanaf 09u00.

Zondag 18 november 2018: HERFSTRESTAURANT

Om 12u.

Maekelhoeve Veerle

leersituaties gecreëerd en/of worden daartoe 
methodieken gebruikt.

‘Aanbieden van een aan de doelgroep 
aangepast leefklimaat’ 
De leefgroep zorgt voor de nodige rust, 
stabiliteit en veiligheid in het dagelijks leven 
van de jongere. Het dagelijks samenleven van 
de jongeren en begeleiders en het volbrengen 
van de gewone ontwikkelingstaken staan in 
grote mate centraal. Er wordt een huiselijke 
leefsfeer gecreëerd, waarvan aandacht, 
affectie,  een luisterende en ondersteunende 
houding vanuit de begeleiding een belangrijk 
onderdeel vormen.  Tevens is regelmaat, 
voorspelbaarheid en duidelijkheid aanwezig. 
Het pedagogisch aanbod en de pedagogische 
aanpak worden ook zoveel mogelijk 
geïndividualiseerd. Er is ruimte voor de eigen 
beleving, de eigen inbreng van de jongeren/
hun ouders en er is  experimenteerruimte.

‘Begeleiden van de groep en groepsprocessen’
Belangrijk aandachtspunt in de leefgroepen 
is de begeleiding van de groepsdynamische 
processen, het groepsklimaat en de 
groepsmomenten (bijv. gezamenlijke 
maaltijden, groepsgesprekken, feesten, 
uitstappen, vakanties,...). 

Het spreekt voor zich dat in een groep 
van kinderen en zeker tieners heel wat 
interacties plaatshebben en dat het wel wat 
energie vergt, zowel van begeleiding als van 
de jongeren om een positief groepsklimaat te 
bevorderen en in stand te houden.

Aan de verblijfsmodule is ook steeds een 
module contextbegeleiding gekoppeld 
(hierover later meer). 

Hoeveel dagen of nachten een jongere in 
de leefgroep aanwezig is wordt individueel 
bepaald. De verblijfsmodule veronderstelt 
immers niet dat de jongere continue 
in de leefgroep verblijft. We schetsten 
eerder al het onderscheid tussen laag- en 
hoogfrequent verblijf. Iedere jongere kan 
één of meerdere dagen, weekends en/of 
vakantieperiodes thuis of in een andere, 
voor hem of haar, betekenisvolle en veilige 
context doorbrengen. Dit brengt ons meteen 
bij het belang dat ook voor de jongeren die 
de verblijfsmodule krijgen toegewezen de 
module contextbegeleiding wordt ingezet.

In de volgende editie laten we graag de 
gebruikers van deze systemen en diegenen 
die erin werken aan het woord.  


