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Zomer 

Laat de zomer
mij onthaasten

en de zon
mijn gemoed verkleuren

met heldere stralen
van warme blijdschap.

Vakantie 
is genieten in kwadraat

intens beleven
wat alledaags lijkt.

Neem me mee
godin van de wind

en laat me de vakantie zien
met de ogen van een kind.

Michel Aerts



Module Contextbegeleiding 

Ook in dit nummer van Ronduit geven we 
verder verduidelijking over de hulpverlening 
vanuit Huize Levensruimte aan gezinnen 
in een verontrustende opvoedingssituatie. 
Toen we hiermee startten, schreven wij dat 
de organisatie vanuit de Vlaamse Overheid 
de erkenning heeft om haar hulpverlening 
aan te bieden in de modules verblijf, 
contextbegeleiding, contextbegeleiding 
autonoom wonen en crisishulp. De module 
‘verblijf’ kwam al uitgebreid aan bod. Hier 
willen we ons gaan focussen op de modules 
‘Contextbegeleiding’ en ‘Contextbegeleiding 
autonoom wonen’.
Elke hulpverlening die opgestart wordt 
binnen bijzondere jeugdzorg, en dus ook 
binnen Huize Levensruimte, bevat de module 
‘Contextbegeleiding’. Ze is de begeleiding die 
minimaal aan alle gezinnen wordt aangeboden. 
Ze kan afzonderlijk aangeboden worden, of 
in combinatie met andere modules, zoals de 
module verblijf.
De module contextbegeleiding is rechtstreeks 
toegankelijk, vereist m.a.w. geen tussenkomst 
van de toegangspoort. Ze kan gedurende 
6 maanden ingezet worden, telkens met 6 
maanden verlengbaar. Er wordt vereist dat 
men elk gezin minstens 1 uur begeleiding 
geeft per week.
In Huize Levensruimte krijgt ieder gezin 
een vaste contextbegeleider die een flexibel 
aanbod doet op maat van het gezin. Hij 
richt zich daarbij op alle betrokkenen. 

In de eerste plaats op de ouders of 
opvoedingsverantwoordelijken met het oog op 
versterken van hun opvoedingsvaardigheden. 
Hij luistert naar het verhaal van de ouders en 
ondersteunt hen om zo goed mogelijk voor hun 
kinderen te zorgen. Naast gesprekken kan de 
begeleider ook meer actief aan de slag gaan: 
meedraaien in het gezin, mogelijks fungeren 
als pedagogisch rolmodel voor de ouders. 
Naast pedagogische ondersteuning is het 
dikwijls ook nodig dat de ouders geholpen 
worden om niet alleen voor de kinderen en voor 
het gezin te zorgen, maar ook voor zichzelf 
(gezondheid, inkomen, relatie, vrije tijd) en daar 
kan de begeleider ook bij helpen, eventueel in 
samenwerking met andere instanties, bijv. 
huisdokter, psychiatrie, VDAB,…
De begeleider gaat zich niet alleen op de 
ouders maar ook op de kinderen richten: 
hun welbevinden verhogen, hun vaardigheden 
versterken,… Wanneer één of meerdere 
kinderen van het gezin in een leefgroep 
verblijven wordt die taak opgenomen door één 
van de teamleden die de leefgroep begeleiden, 
de zogenaamde ‘kindbegeleider’. 
De contextbegeleider focust zich ook op het 
verbeteren van de onderlinge interacties en 
communicatie tussen de gezinsleden, zodat 
het probleemoplossend vermogen van het 
gezin groter wordt.
Tevens heeft de begeleider aandacht voor 
randfactoren, factoren in de omgeving van het 
gezin (buurt, ruimere familie,…) die risicovol 
kunnen zijn (bijv. conflicten met,…) of net 
ondersteunend.
De begeleider kan het sociale netwerk van het 
gezin gaan activeren: samen met het gezin 
gaat hij op zoek naar hulpbronnen in hun 
omgeving en betrekt indien wenselijk familie, 
school of vriendenkring in de begeleiding. 
Dit om een steunend netwerk in de ruimere 
context van het gezin op te bouwen en om 
het welzijn en de ontwikkelingstaken van de 
kinderen te bevorderen.
De contextbegeleider kan ook samen met het 
gezin op pad gaan om praktische problemen 
aan te pakken, bijv. andere huisvesting. 
Hij faciliteert de samenwerking met andere 
diensten en neemt een bemiddelende rol op. 
Bijv. de school van de kinderen kan ondersteund 
worden in het omgaan met de gevolgen van de 
armoedeproblematiek van het gezin en samen 
kan gezocht worden naar oplossingen die 
werkzaam zijn voor alle betrokkenen. 
Vanuit de contextbegeleiding wordt dikwijls 



de deur geopend naar andere instanties en 
wordt de mogelijkheid gecreëerd om andere 
hulpverlening in gang te zetten. Zo is er bijv. 
soms een bepaalde gedrags- en/of psychische 
problematiek bij een kind aanwezig. Het gezin 
wordt dan geholpen om een weg te vinden 
naar diagnose en specifiek op de problematiek 
gerichte hulpverlening.  
Vanuit het voorgaande mag duidelijk zijn dat 
de contextbegeleider zich richt op meerdere 
levensdomeinen van ouders en kinderen. Hij 
coördineert het traject, en gaat in die rol 
voortdurend in dialoog met de gezinsleden over 
de wenselijke doelen en haalbare methoden. 
Hij sluit maximaal aan bij hun verwachtingen 
en gaat uit van de krachten van het gezin. 
Verder tracht de begeleider zoveel mogelijk 
samen te werken met belangrijke personen 
uit de familie, buurt, school van de kinderen,… 
De contextbegeleider maakt op zijn beurt deel 
uit van een team door wie hij mee ondersteund 
wordt om de begeleiding van het gezin zo 
goed mogelijk uit te voeren. Daarom wordt op 
geregelde tijdstippen overleg gepleegd met 
dat team. 

Wanneer contextbegeleiding afzonderlijk 
wordt aangeboden spreken we in Huize 
Levensruimte over thuisbegeleiding: de 
begeleiding gebeurt in de thuissituatie en dit 
in geval de ouders over voldoende draagkracht 
beschikken om hun kinderen thuis op te 
voeden. 
Vanuit de overheid heeft Huize Levensruimte 
een erkenning voor de begeleiding van 15 
gezinnen binnen thuisbegeleiding. Bij de start 
van de thuisbegeleiding kan het gaan om 
een voor de voorziening nieuw gezin, maar 
geregeld gaat het ook om een gezin dat  al 
begeleid werd omdat 1 of meerdere kinderen in 
een leefgroep verbleven maar nu volledig naar 
huis terugkeren. Thuisbegeleiding wordt dan 
nog een zekere tijd ingezet om de overgang 
te faciliteren.

Een ouder getuigt:
‘Na vele hulpverleners en begeleidingen kwam 
ik uiteindelijk bij jullie terecht. Eerst dacht 
ik dit gaat weer niks worden, maar nu na 2 
jaar kan ik alleen maar zeggen dat ik blij ben 
dat ik jullie heb en heel veel hulp krijg van 
jullie. Vooral het overleg tussen ouders en 
begeleiding is heel belangrijk en er wordt ook 
naar ons geluisterd als we niet akkoord zijn.’

Naast de module ‘Contextbegeleiding’ 
is er ook de module ‘Contextbegeleiding 
autonoom wonen’ (CBAW). Deze module 
omvat de vroegere BZW-begeleidingen. Ze 
is niet rechtstreeks toegankelijk, vereist een 
wekelijkse begeleiding van minimaal 1 uur en 
dit gedurende een periode van 6 maanden, 
telkens verlengbaar met 6 maanden.
De module kan ingezet worden voor jongeren 
tussen 17 en 21 jaar (bij uitbreiding 25 jaar) 
die een eigen woonst buiten de campus van 
Huize Levensruimte hebben en waarbij het 
begeleiden van het zelfstandig wonen centraal 
staat. De woonplaats van de jongere moet op 
ongeveer 45 minuten bereikbaar zijn.

Huize Levensruimte is erkend voor de 
begeleiding van 3 jongeren binnen de module 
CBAW. Het gaat overwegend om jongeren die 
al een traject doorlopen hebben binnen de 
voorziening (leefgroep, TCK), maar dit is niet 
noodzakelijk.
De begeleiding helpt bij het zoeken naar en 
inrichten van een woonst en bij het afsluiten 
van een huurcontract.
Net zoals bij de contextbegeleiding wordt een 
flexibel begeleidingsaanbod gedaan, waarbij 
men zich richt op meerdere levensdomeinen 
van de jongere (bv. werk, gezondheid, 
emotioneel welzijn, wonen, het praktisch 
huishouden, onderwijs, inkomen, sociale 
administratie, verblijfsstatuut, relaties, vrije 
tijd).  Naast de praktische noden betreffende 
het zelfstandig wonen, komt zeker ook nog 
de verontrustende opvoedingssituatie, die 
aanleiding was tot inzetten van hulpverlening, 
aan bod.
De begeleiding gebeurt steeds in een 1-1 relatie 
(een individuele begeleider die ondersteund 
wordt vanuit een team) en meestal d.m.v. 
huisbezoeken: individuele gesprekken met de 
jongere en relevante mensen uit de omgeving. 
Waar nodig zal de begeleiding mee op pad gaan 
met de jongere (vb. schoolbezoek, contacten 
met de familie, werk zoeken, bezoeken van 
administratieve diensten, enz.). Er wordt door 
de begeleider ook steeds persoonlijk contact 
genomen met de school of de werkgever en 
indien nodig functioneel overleg gepland.

Een jongere getuigt:
‘Ik heb in Huize Levensruimte mezelf beter 
leren kennen en daar pluk ik nog altijd de 
vruchten van. Ook het zelfstandig wonen heeft 
me veel bijgebracht’.



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
Een nieuw jaar, dus ook een nieuwe activiteitenagenda.

Noteer alvast in jullie agenda:

OLDTIMERTREFFEN : 
De 12de editie van dit schitterende evenement komt er aan. Net zoals 

de vorige edities zijn alle brommers , moto’s , auto’s , traktoren en andere 
voertuigen van bouwjaar 1994 of ouder, van harte welkom.

Op zondag 29 september 2019 rond het Buurthuis te Veerle-Heide.
Inschrijven voor deelname aan de rondrit : ter plaatse

Inkom gratis voor alle bezoekers 

HERFSTRESTAURANT :
Ook in 2019 willen wij de ‘culinairen’ onder ons verwen aanbod doen.

Op zondag 17 november 2019 in De Maekelhoeve te Veerle.
Inschrijven : onthaal@huizelevensruimte.be of 013/77.20.75

Menu volgt later. 

Alvast van harte welkom op deze evenementen.

Afscheid

Hendrik Dockx startte als bestuurder van Huize 
Levensruimte vzw in november 1976 en werd 
meteen benoemd tot voorzitter van de raad van 
bestuur.
Voor het ‘kindertehuis’, zoals de organisatie 
destijds werd benoemd, betekende dit een 
grote extra en welgekomen deskundigheid bij 
de opvang en de begeleiding van de kinderen 
die ons werden toevertrouwd.
Als psychiater was hij immers snel mee met 
het verhaal, het voorliggende probleem. Of 
het nu jongeren waren, dan wel begeleiders, 
Rik maakte steeds tijd om samen te zitten 
en probeerde creatieve oplossingen naar voor 
te schuiven, mogelijkheden aan te reiken, die 
jongeren/begeleiders terug op weg konden 
helpen.
Op deze manier was hij gedurende de voorbije 
43 jaren dan ook op geregelde tijdstippen het 
luisterend, de raadgever, de steun voor zowel 
jongeren, begeleiders als beleidsteam.
Ook op beleidsvlak had hij een sterke, 
beargumenteerde mening, in functie van de 
steeds met de sector mee evoluerende werking 
van de organisatie. Rik kon als geen ander 
mensen uit hun tent lokken door één of andere 
uitspraak, waardoor meningen geuit werden en 
discussie begon.

Tijdens de raden van bestuur werd er dan ook 
regelmatig stevig gediscussieerd, uiteraard 
steeds met de vooruitgang van de organisatie 
als doel.

Op 23 mei jongstleden kregen we, geheel 
onverwachts, het droevige nieuws dat Rik 
overleden was.
Voor zijn mooie gezin en familie een bijzonder 
groot verlies, maar ook als organisatie verliezen 
we een erg gemotiveerd bestuurder, een 
persoon die gedurende vele jaren zich ten volle 
inzette voor het werk en de jongeren, iemand 
die oprecht mee Levensruimte ademde.

Wij willen hem hierbij nog een laatste keer 
danken voor al die bereidwilligheid, maar 
willen vooral aan zijn vrouw, zijn kinderen en 
kleinkinderen alle nodige sterkte toewensen bij 
het verwerken van dit verlies.


