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Kleine mensen in de grote wereld
Studiedag over jeugdhulp aan jonge kinderen en context 

Workshop 2  Dagopvang ‘De Step’ binnen vzw De Loods

Verloop workshop

 Korte voorstelling vzw De Loods

 Ontstaan ‘De Step’

 Voorstelling werking ‘De Step’ 

KORTE VOORSTELLING VZW DE LOODS
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1. Wat is vzw De Loods?

 MFO met 119 modules in IJH

 44 modules verblijf (33+11) + CB

 8 modules dagbegeleiding + CB

 9 modules mobiele begeleiding

 6 modules contextbegeleiding autonoom wonen (=CBAW)

2. Doelgroep

 VOS

 MOF
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3. Doel

 Begeleiding (zonder verblijf)

 Begeleiding met verblijf

 Herstel van de relatie ouder-kind

 Terugkeer naar huis

 Overgang naar zelfstandige woonsituatie

4. Organisatiestructuur

 Drie verticale gemengde leefgroepen

 TCK

 CBAW

 Team mobiele begeleiding

 Team dagbegeleiding (locatie in Poperinge)

4.1 Verticaal gemengde leefgroepen

 Jongeren van 0-20 jaar

 Max. 11 jongeren per groep

 Niet-rechtstreeks toegankelijk

 Individueel hulpverleningstraject

 IB voor de jongere

 CB voor het gezin



16/11/2017

5

4.2 TCK

 Vanaf 16 jaar tot max. 20 jaar

 Leven op studio

 Max. 11 jongeren gemengd

 Groepsmomenten beperkt tot een minimum -> nadruk op zelfstandigheid

 Niet-rechtstreeks toegankelijk

 Individueel hulpverleningstraject

 IB voor de jongere

 CB voor het gezin

4.3 CBAW

 Vanaf 17 jaar tot max. 21 jaar

 Eigen woonst

 Traject uitstippelen samen met jongeren, context/netwerk

 Focus op zelfredzaamheid en integratie

 Niet-rechtstreeks toegankelijk

4.4 Mobiele begeleiding

 Gezinnen met kinderen tussen  0 en 18 jaar

 Begeleiding van 9 gezinnen

 Zorgt voor begeleiding aan huis van jongeren en hun context

 Rechtstreeks toegankelijk
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4.5 Dagbegeleiding De Keper (Poperinge)

 Gezinnen met kinderen tussen 3 en 18 jaar

 Begeleiding van 8 jongeren

 Rechtstreeks toegankelijk

 Begeleiding van jongeren na schooluren

 CB

 IB

 GRB

 SB

5. Traject

 Aanmelding door:

 Gezin zelf

 Brede instap (CAW, OCMW, …)

 Eerste lijnhulpverlener (arts, therapeut, psycholoog, …)

 Gemandateerde voorziening (OCJ, VK, …)

 MDT (OOOC’s, CLB’s, revalidatiecentra, …)

 Sociale dienst JRB

 1. Aanmelding

 2. Kennismakingsgesprek

 3. Intake

 4. Handelingsplanbespreking

 5. Begeleidingstraject

 6. Evolutieverslag/eindverslag

 7. Nazorg
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ONTSTAAN DE STEP

 Vanuit reorganisatie

 Vanuit centraliseren van uren
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WERKING DE STEP

 Publiek? 
 Kinderen tussen 0 en 3 jaar

 Uitzonderingen bij lage bezetting en tijdens vakantie; lagere schoolleeftijd

 Crisiskinderen (van baby tot 12 jaar)

 Taken?

 Materieel werk (uurrooster maken, spelaanbod veranderen, ruimte kuisen, …)

 Voeding en verzorging + opvolging (‘leren eten’) 

 Opvolgen van ontwikkeling van het kind (‘leren lopen’)

 Welzijn; het goed voelen van het jonge kind (‘leren blij/boos zijn’ – ‘leren wenen’)

 Slaapritueel (‘leren slapen’)

 Preschoolse voorbereiding

 Taal aanleren (‘leren spreken’)

 Zindelijkheidstraining (‘leren plassen en ophouden’)

 Taken (vervolg)

 Naschoolse opvang

 Peuters/kleuters verdwijnen in grote groep -> VERMIJDEN -> Step

 Boodschappen doen (samen/alleen) (‘leren leren’)

 Bewust maken van verschillen (wortels uit blik – verse wortels van ‘t veld)

 Opvang zieke kinderen

 Tijdens vakanties

 Opvang van jonge kinderen uit verticale leefgroepen (afh. frequentie / duur)

 Daguitstappen

 AANBIEDEN VAN CONTEXTBEGELEIDING!
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Leren zelfstandig eten

Leren spelen
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Leren lezen

Zindelijkheidstraining
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Leren helpen

Leren slapen/rusten

Daguitstappen
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 Aanpak CB; specifiek vanuit de Step
 Gezinnen begeleiden in hun problematiek

 Ouders leren hun kind wassen

 Ouders ondersteunen in het koken (‘leren eten maken’)

 Ouders spelmateriaal aanbieden (‘leren kiezen van spelmateriaal ifv kind’)

 Ouders ondersteunen in het begrenzen

 Empathisch zijn

 Omgaan met anderstaligheid/multiculturaliteit -> erkennen en herkennen van 
ouders

 Gevoel aan ouders geven dat zij de unieke eigenaars zijn van HUN kind

(kleren kiezen, naar de kapper gaan, eten geven) -> MEEHELPEN beslissen

 Problematieken context

 Druggebruikende ouders (vnl. cannabis) -> verslaving!

 Jonge kinderen met een hechtingsproblematiek

 KOPP-kinderen

 Jonge kinderen van ouders met een licht mentale beperking (syndroom van Down)

 Kinderen van ouders die in de gevangenis zitten

 Kansarme kinderen 

 Kinderen van vluchtelingen
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 Voordelen voor jonge kind

 Zeer veel structuur

 Continuïteit van zorg

 Herkenbaarheid; zelfde ruimte, zelfde meubilair, zelfde personen 

 Zorg op maat

 Uit eigen ervaring leren is een meerwaarde

 Voordelen begeleiding tav jonge kind en context

 Uit eigen ervaring leren is een meerwaarde

 Uniciteit van kind en context -> uitdagend!

 Voldoening!

 Geen conflicten

 Nadelen

 Beperkt aantal begeleiders (niet elke dag open)
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 Dagstructuur
 8u: kinderen komen toe in de Step met rugzak en pyjama

 8u15: ontbijt

 9u: badmoment

 Na bad: spelmoment

 10u15-10u45: speeltijd; halfuurtje buiten spel (bij droog weer)

 10u45-11u15: spelmoment terwijl begeleiding kookt 

 11u15-12u30: middagmaal; rekening houdend met leeftijd, problematiek, duur 
eten van het kind (tempo van kind volgen)

 12u30-14u30: materieel werk 

 14u30-15u: vieruurtje

 15u-16u: taalles of spelaanbod volgens ontwikkelingsleeftijd

 16u-17u: naschoolse opvang; spelaanbod creëeren (‘leren laten staan’ om verder te 
bouwen)

 17u-18u: avondmaal

 18u-18u30: tv-moment; bij kind blijven zitten

 18u30-19u: bedtijd!

 Filmmateriaal

 Leren spelen (30sec)

 Buitenspel (10sec)

 Taal/multiculturaliteit (1min54)

 HW-begeleiding (18sec)
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Bedankt voor jullie aandacht!

Aarzel niet om vragen te stellen!

Raadpleeg onze website:

www.vzwdeloods.be


