Laagintensieve hulp ?

Contextbegeleiding ?

Deze vorm van Hulp is Rechtstreeks Toegankelijk (RTH)
en kosteloos. Er wordt mobiele hulp aan huis geboden
aan gezinnen waarbij sprake is van een pedagogische
hulpvraag met verontrusting én waar een nood bestaat
aan een kortdurend begeleidingstraject.

Deze vorm van Hulp is Rechtstreeks Toegankelijk (RTH) en
kosteloos. Er wordt mobiele hulp aan huis geboden aan
gezinnen waarbij sprake is van verontrusting in de opvoed/leefsituatie.

Laagintensief opvoedingstraject

Breedsporige Contextbegeleiding

I NDICATIE

Verontrustende opvoedingssituatie met:

I NDICATIE

- licht/matig communicatieproblemen,
- licht/matig ingeschatte ernst van
opvoedingsproblematiek,
- gekende ingrijpende zorgen op andere
levensdomeinen (psychisch, verslaving,..)
dienen van hulp voorzien te zijn of te
kunnen worden.

Voorwaardescheppend traject
I NDICATIE

Verontrustende opvoedingssituatie met:
- nood aan voorwaardescheppend traject
(gezinnen met enig wantrouwen t.a.v.
hulpverlening; mits bereidheid tot het
opstarten van het traject),
- licht/matig ingeschatte ernst van de
opvoedingsproblematiek,

- Hulpvragen op diverse levensdomeinen
(multistress/multiproblem),
- Ernstige opvoedkundige problemen; evt
chronisch of generationeel van aard,
- Jeugdige slachtoffers/getuigen van
agressie/geweld in de thuissituatie,
- Gezinnen in echtscheiding (met
negatieve impact op opvoedingsrelatie)
- Minder gemotiveerde cliënten (mits
bereidheid tot minimale samenwerking),
- Ouders met licht mentale beperking ,
- KOPP/KOAP,
- Grote gezinnen met diverse matig tot
ernstige opvoedkundige vragen.

LOOPTIJD:

1 jaar (verlengbaar)

INTENSITEIT:

2u/week

Kortdurend Intensieve
Contextbegeleiding ?
Deze vorm van Hulp is Niet-Rechtstreeks Toegankelijk
(NRTH) en kosteloos. U dient als jeugdhulpverlener een
A-document op te maken via insisto.vlaanderen.be.
Er wordt mobiele hulp aan huis geboden aan gezinnen
waarbij sprake is van ernstige verontrusting in de opvoed/leefsituatie.

Kortdurend Intensieve Contextbegeleiding
I NDICATIE

- Opvoedsituaties, waar gezien de
hulpverleningsgeschiedenis en ernst
van de feiten ingeschat wordt dat één
huisbezoek in de week niet volstaat om
de veiligheid te garanderen,
- Opvoedsituaties van
verontrusting/maatschappelijke
noodzaak waarbij zich (multi)complexe
opvoedkundige problemen stellen
(ernstig externaliserend gedrag),
- Opvoedsituaties met lange/complexe
hulpverleningsgeschiedenis,
- Opvoedsituaties waarbij sprake is van
mishandeling en/of verwaarlozing,
- Vechtscheidingssituatie; waar best
simultaan in beide gezinnen begeleid
wordt.

Algemene Opstart Criteria
Opvolgings- en consolideringstraject
I NDICATIE

- Uitstroom na CB, waar nog milde
opvolging/consolidatie aangewezen is,
- Uitstroom na CaH, waar nog milde
opvolging/consolidatie aangewezen is,
- Uitstroom na verblijf, waar nog milde
opvolging/consolidatie aangewezen is.

+
+
+
+
+
+
+

Leeftijd aangemeld kind/jongere tussen 0 j. en18 j.
Woonachtig in de regio Halle-Vilvoorde.
Sprake van een opvoedingsproblematiek.
Geen (acute) onveiligheid aanwezig voor het kind.
Geen onveiligheid aanwezig voor de begeleider.
Geen nood aan opvang/uithuisplaatsing voor kind.
Tenminste één ouder gaat akkoord met de hulp

LOOPTIJD:

6 maanden

INTENSITEIT:

3u/week en/of meer dan 1 HB/week

Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te
contacteren. Wij helpen u graag verder !

(tenzij op doorverwijzing van GV of JRB).

LOOPTIJD:

6 maanden (verlengbaar)

+ Jongere > 12 j. gaat akkoord met de hulp (tenzij op

INTENSITEIT:

1u/week of 2u om de 2weken

+ Aanwezigheid van de aanmelder op intake.

doorverwijzing van GV of JRB).

Meer info over Integrale Jeugdhulp vindt u op:
www.jeugdhulp.be.

Wie zijn we ?

Aanmelden ?
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Informatiebrochure

U kan telefonisch aanmelden op: 02/253.48.76
In eerste instantie vragen wij de begeleidende
en/of verontruste hulpverlener om als aanmelder
contact met ons op te nemen. Wanneer er geen

hulpverlener betrokken is, zal
uitgenodigd worden voor een
gesprek op onze dienst.

het gezin
verkennend

Telefonisch
zullen
enkele
administratieve
en
inhoudelijke
gegevens van het desbetreffende
gezin gevraagd worden.
Deze aanmelding wordt vervolgens intern
besproken en aan u teruggekoppeld (uiterlijk één
week na aanmeldingsdatum). Desgevallend
worden nog enkele bijkomende vragen gesteld.
We vinden het in hoofde van transparantie en
duidelijkheid belangrijk dat de verontrusting reeds
door de aanmelder in het gezin benoemd werd.

Van maandag tot vrijdag kan u onze dienst bereiken
voor aanmeldingen tussen 9u00 en 13u00.
Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, Jongerenwelzijn
en de welgewaardeerde medewerking van onze sponsors !

Voor Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
U kan hier niet rechtstreeks telefonisch voor
aanmelden.
U dient eerst een A-document op te maken via
insisto.vlaanderen.be

Ver. Ernest De Craene

Ass. Cercle Littéraire

Cocon-Vilvoorde vzw
Dienst voor Contextbegeleiding

UW PARTNER IN JEUGDHULP !
Contactgegevens:
Frans Geldersstraat 21
1800 Vilvoorde
tel : 02/253.48.76
fax : 02/253.04.13
www.coconvilvoorde.be
info@coconvilvoorde.be

