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Contextbegeleiding jongerenwelzijn 
Rechtstreeks toegankelijke modules arrondissement Turnhout 

vanaf 2015 
  
 
 

Contextbegeleiding 

Contextbegeleiding is een mobiele hulpverleningsvorm die met gezinnen in een problematische 

leefsituatie rond een opvoedkundige invalshoek aan de slag gaat en hierbij alle relevante personen 
betrekt, met als doel de vaak complexe problemen vanuit een krachtgerichte benadering aan te 
pakken en met geloof in de deskundigheid van gezinnen ten aanzien van hun eigen leven. Met 
contextbegeleiding hanteren we diverse methodieken binnen een participatieve en emancipatorische 
samenwerking. 

Hoewel rechtstreeks toegankelijk, zijn deze modules enkel inzetbaar wanneer de eerstelijnshulp geen 
afdoend antwoord meer kan bieden, of de verwijzende instanties OCJ, VK, SDJ externe doelen 
opleggen. Verwijzers uit de brede instap kunnen dus rechtstreeks verwijzen naar deze modules indien 

er voldoende medewerking is bij het gezien, of via het indienen van een M-doc bij het OCJ indien de 
situatie als maatschappelijke noodzaak geëvalueerd wordt. Bij afsluiting van begeleiding kan het 
gezin terug op eigen kracht verder, al dan niet nog ondersteund door eerstelijnshulp. 

Concreet werken we voor gezinnen uit het arrondissement Turnhout waarbij minstens één 
minderjarig kind thuis woont. Specifiek voor CIG de Merode kan het ook gaan over aanstaande 
ouder(s) die nog geen kinderen hebben. 

Rechtstreeks toegankelijk vanaf 2015 

Vanaf 1 januari 2015 zijn de bestaande typemodules contextbegeleiding rechtstreeks toegankelijk 
voor cliënten en verwijzers: 

o Laagintensieve contextbegeleiding 
o Breedsporige contextbegeleiding  

De typemodule “Contextbegeleiding ifv positieve heroriëntering” wordt enkel binnen De Waaiburg en 
Cirkant aangeboden. Hiervoor wordt samen gewerkt met een aantal preferentiële verwijzers die zich 
ook engageren voor het vormingstraject gekoppeld aan de opstart van deze module. 

Rechtstreekse toegang betekent dat onze voorzieningen zelf gecontacteerd kunnen worden door 
verwijzers voor aanmelding, vraagverduidelijking en afspraken. Als cliënten zelf contact opnemen 
zal met hen bekeken worden of iemand uit hun professioneel netwerk kan gecontacteerd worden 

voor bijkomende taxatie. Indien dit niet het geval is zal zorgzaam met jongeren en gezinnen 
afgewogen worden met wie ze best de verdere vraagverheldering opstarten.  

Hoe? 

Per voorziening zijn er contactpersonen bij wie u terecht kan voor vragen, overleg en aanmelding. 
Hieronder vindt u algemene informatie per module, contactinformatie per organisatie, welke modules 
aangeboden worden en wie voor welke regio dit aanbod doet. Meer informatie vindt u in de 
moduledatabank jongerenwelzijn of op de websites van De Waaiburg, Cirkant en Ter Loke.  
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Laagintensieve Contextbegeleiding 
 

Met een doelgericht en afgebakend hulpaanbod werken we met het gezin en relevante betrokkenen 

actief samen rond een aantal afgelijnde pedagogische uitdagingen en concrete doelstellingen. 

Doelgroep 

 
Gezinnen waarbij pedagogische situatie(s) moeilijk lopen en/of een aantal specifieke pedagogische 
vaardigheden moeten versterkt worden. Gezinnen zijn bereid hieraan samen met een hulpverlener 

te werken. 
 
Belangrijk is dat de doorverwijzer inschat dat er voor het gezin voldoende ondersteuning is op 
mogelijk andere probleemgebieden (vb. financiën, psychologische ondersteuning...) waardoor er 
voldoende ruimte is om in een afgebakende periode intensief bezig te zijn met de benoemde 
opvoedingskwesties. 
 

Specifiek voor Cirkant/Ciris: Naast de Laagintensieve contextbegeleiding ook specifiek aanbod voor 
gezinnen met jonge kinderen (-12 jaar) in situaties van verontrusting en dreigende uithuisplaatsing. 
 

Doel 

 
De hulpverlening sluit af als de verschillende gezinsleden hun situatie terug hanteerbaar vinden en 

de vaardigheden kunnen inzetten. 

FID parameters 

 
o Frequentie: wekelijks 

o Intensiteit: gemiddeld 1 uur per week 

o Duur: 6 maanden   -   verlengbaar   

Deze parameters zijn indicatief, telkens wordt afhankelijk van de situatie en het moment in de 

begeleiding bekeken wat het gezin nodig heeft in frequentie en intensiteit. Bedoeling blijft wel om 

binnen 6 maanden naar een afronding te gaan. 

 
Breedsporige Contextbegeleiding 

 

De breedsporige contextbegeleiding richt zich op verschillende domeinen en factoren die de 

opvoedings- en leefsituatie bemoeilijken. Naast het brede terrein rond opvoeding gaat er aandacht 

naar relaties, dagbesteding (school, werk, vrije tijd, … ), huisvesting, financiële situatie, individuele 

problematieken, … 

Doelgroep 
 
Gezinnen waarbij er op meerdere vlakken zorgen zijn en verandering wenselijk is en waar 

vermoedelijk langdurende integrale begeleiding nodig is. De begeleiding vertrekt vanuit de 

hulpvragen van het gezin om daarna vanuit het opgebouwde partnerschap ook andere 

probleemdomeinen te gaan bespreken. Voor verwijzingen van o.a. JRB kan ook bij weerstand dit 

aanbod ingezet worden.  

Specifiek voor CIG de Merode: Gezinnen waarbij de ontwikkelingskansen, het welbevinden of de 

veiligheid van baby’s, peuters en kleuters (0 tot 6 jaar) bedreigd zijn door risicofactoren bij de 

ouders of het kind. 

Doel 
 

De hulpverlening sluit af als er terug voldoende leefbaarheid en stabiliteit is in het gezin. Zowel het 

gezin als hun omgeving geven aan dat deze hulpverlening op dat moment niet langer nodig is. 

FID parameters 

 
o Frequentie: wekelijks 
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o Intensiteit: gemiddeld 2 uur 

o Duur: 12 maanden  -   verlengbaar 

Ook hier zijn de parameters indicatief, telkens wordt afhankelijk van de situatie en het moment in 

de begeleiding bekeken wat het gezin nodig heeft in frequentie en intensiteit. Voor deze module is 

de duur erg variabel en kan indien nodig langdurig zijn. 

 

Contextbegeleiding ifv positieve heroriëntering 
 

In samenwerking met het gezin, de aanmelder en (nauw) betrokken steunfiguren gaan we vanuit de 

visie van ‘positieve heroriëntering’ aan de slag rond een verontrustende gezinssituatie / MANO, met 

als doel antwoorden te vinden op problemen en uitdagingen die zich op dat moment stellen, zonder 

in ingrijpende hulpvormen terecht te komen. 

We zetten in op verbinding en communicatie met iedere betrokkene. We beogen tot een uitwisseling 

in ieders beleving te komen om van hieruit samen tot oplossingen te komen. We willen mensen 

vanuit een ander kader (door uitwisseling van ieders beleving, focussen op verbinding en 

verbindende communicatie en iedereen (terug) in zijn verantwoordelijkheid plaatsen) laten kijken 

naar de situatie en geloven erin dat dit hen in beweging zal brengen. 

Bedoeling is om in deze module niet met wachtlijsten te werken omdat de aanleiding van het moment 

op de voorgrond staat.  

Deze nieuwe module wil niet zozeer begeleidingsprocessen op gang brengen, maar eerder samen 

met alle betrokken steunfiguren rondom een jongere en gezin hun eigen krachten naar boven halen. 

Methodisch worden naast individuele assessments bij start, vooral familie- en netwerkcirkels 

georganiseerd. 

Condities 
 
Gezin/hulpverlener bevindt zich in een situatie van verontrusting / MANO en wil een engagement 

opnemen om tot verandering te komen. We hebben het mandaat nodig van minstens 1 gezinslid. 

Doel 
 
Als het gezin na een tussenkomst / proces de kracht vindt om hindernissen en uitdagingen eigen aan 
het leven zelf aan te pakken en/of mits ondersteuning van steunfiguren of hulpverleners, is de 
tussenkomst geslaagd. 
 

FID parameters 
 
o Frequentie: wekelijks 

o Intensiteit: gemiddeld 1 uur 

o Duur: 4 maanden    -    niet verlengbaar 

Deze parameters zijn indicatief, telkens wordt afhankelijk van de situatie en het moment in de 

begeleiding bekeken wat het gezin nodig heeft in frequentie en intensiteit. Voor deze module is de 

duur beperkt tot 4 maanden en niet verlengbaar.  

 

Aanmelden voor contextbegeleiding 

 
Voor de aanmeldingen betreffende laagintensieve en breedsporige contextbegeleiding 

verwijzen we jullie graag naar het indicatiestellingformulier dat u kan vinden op de 

websites van de voorzieningen. Dit dient per mail ingeleverd te worden. 

 

Voor positieve heroriëntering kunnen de partners telefonisch terecht bij Cirkant en De 

Waaiburg. 
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Contact 

 

 

 
 

 

Module  -  aanbod: 

- Laagintensieve contextbegeleiding 

- Breedsporige contextbegeleiding 

- Contextbegeleiding ifv positieve 

heroriëntering 

 

Regio: arrondissement Turnhout uitgezonderd 

Rijkevorsel, Hoogstraten, Ravels/Weelde/Poppel, 

Baarle-Hertog, Merksplas.  

 

Aanmeldingen via: 

- Lien Hendrickx 

- Mark Vanbroekhoven 

Van maandag t.e.m. vrijdag 

014/59 14 56 

 

Meer info:  

aanmeldingenaandacht@dewaaiburg.be 

http://www.dewaaiburg.be/aandacht.html 

  

 

 
 

 

 

 

Module – aanbod: 

- Laagintensieve contextbegeleiding 

- Breedsporige contextbegeleiding 

- Contextbegeleiding ifv positieve 

heroriëntering 

 

Regio:  arrondissement Turnhout uitgezonderd 

Herselt, Westerlo, Hulshout, Laakdal en Meerhout.   

 

Aanmeldingen via: 

- Heidi De Cock: Laagintensieve en 

Breedsporige contextbegeleiding 

- Mil Hermans: Positieve heroriëntering 

 

Van maandag t.e.m. vrijdag 

014/ 44 81 56 

 

Meer info: 

www.cirkant-vzw.be  

aanmeldingen@cirkant-vzw.be 

 

Hoogintensieve contextmodule (gelinkt aan Cano-

doelgroep) blijft niet rechtstreeks toegankelijk en 

dus aan te melden via A-doc naar ITP. 

 

mailto:aanmeldingenaandacht@dewaaiburg.be
http://www.dewaaiburg.be/aandacht.html
http://www.cirkant-vzw.be/
mailto:aanmeldingen@cirkant-vzw.be
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 Module – aanbod: 

- Laagintensieve contextbegeleiding voor 

gezinnen met jonge kinderen (-12 jaar) in 

situaties van verontrusting en dreigende 

uithuisplaatsing. 

 

Regio:  arrondissement Turnhout uitgezonderd 

Herselt, Westerlo, Hulshout, Laakdal en Meerhout.   

 

 

Aanmeldingen via: 

- Heidi De Cock: Laagintensieve CB 

 

Van maandag t.e.m. vrijdag 

014/ 44 81 56 

 

Meer info: 

www.cirkant-vzw.be  

aanmeldingen@cirkant-vzw.be 

 

 

 

 

Module – aanbod: 

- Laagintensieve contextbegeleiding 

- Breedsporige contextbegeleiding 

 

Regio: arrondissement Turnhout uitgezonderd 

Herselt, Westerlo, Hulshout, Laakdal, Meerhout en 

Balen. 

 

Aanmeldingen via: 

 Aline Maes 

aline.maes@terloke.be 

014/47.03.98 

 

Meer info: www.terloke.be 

 

 

 

Module – aanbod: 

- Breedsporige contextbegeleiding voor 

aanstaande en jonge moeders/ouders 

- Prioritaire doelgroep: kinderen van 0-6 jaar  

 

Regio: arrondissement Turnhout  

 

Aanmeldingen via instroomcoördinator: 

- Bart Billion  

- Via mail 

instroom.cig@terloke.be 

- Telefonisch: 014 24 40 70 of  
0473 339739 

 Meer info: www.terloke.be/gezinsondersteuning 

 

http://www.cirkant-vzw.be/
mailto:aanmeldingen@cirkant-vzw.be
mailto:aline.maes@terloke.be
http://www.terloke.be/
mailto:instroom.cig@terloke.be
http://www.terloke.be/gezinsondersteuning
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Het Intersectoraal Infopunt Contextbegeleiding 
biedt ondersteuning bij al uw vragen omtrent de 
verschillende vormen van contextbegeleiding.  

Dit infopunt is bereikbaar:  

- Elke voormiddag (behalve op dinsdag) van 
9u tot 12u30.  

- Op dinsdag bereikbaar in de namiddag van 
13u30 tot 17u.   

 
Per telefoon: 03 320 96 96 
Per mail: infopunt.contextbegeleiding@terloke.be 
   

 

 

 

 

mailto:infopunt.contextbegeleiding@terloke.be

