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Situering 
 
De Morgenster is in regio Waas en Dender het centrum voor: 

- handelingsgerichte kind- en opvoedingsdiagnostiek 
- crisisopvang 
- dagbesteding 
- time-out-begeleidingen. 

Er zijn 3 teams actief in De Morgenster, 2 in het OOOC en 1 in De Knoop. 
 
OOOC De Morgenster heeft als Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum binnen het Agentschap 
Jongerenwelzijn een erkenning voor 17 modules ‘diagnostiek in het kader van de bijzondere jeugdzorg’, 
gecombineerd inzetbaar met 13 modules ‘verblijf in functie van diagnostiek’.  
 
Wanneer we de module ‘diagnostiek’ apart inzetten hebben we het over ons mobiel/ambulant aanbod; 
in combinatie met ‘verblijf in functie van diagnostiek’ bedoelen we ons residentiële aanbod. 
 
Hiernaast organiseert het OOOC ook crisisopvang. 
 
Voor dit alles kan het OOOC een beroep doen op 2 multidisciplinaire teams. Aan elk team is een 
leefgroep verbonden waar kinderen of jongeren indien nodig kunnen verblijven. 
 
De Knoop is een regionaal intersectoraal project, ondergebracht onder de vleugels van De Morgenster. 
Het Knoopteam staat in voor de dagbesteding en het time-out-aanbod. In De Knoop kunnen jongeren, 
hun netwerk en begeleiders terecht wanneer ze zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in hun 
begeleiding. Daarnaast organiseert De Knoop dagbesteding voor jongeren die tijdelijk niet naar school 
kunnen. 
 
De Morgenster is, evenals OVBJ Beaufort, een afdeling van vzw Lia.  
 
Vzw Lia is erkend door het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, agentschap 
Jongerenwelzijn. Maatschappelijke zetel is Smoorstraat 8 in Waasmunster. 
Algemeen directeur is Stijn Deriemaeker.  
Website: www.vzwlia.be  
  

http://www.vzwlia.be/
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Vzw Lia biedt volgende hulpverlening aan: 
 

 

INDIGO 

DRIES 

 

 

 

INDIGO 

KASTEELSTRAAT  

 

 

EPSILON 

 

 

 

CAMINO 

 

 

 

AL PASO 

 

 

ALESTO 

(project)  

 

OOOC DE 

MORGENSTER  

 

 

 

DE KNOOP 

(project)  

 

 

Sombekedries 12 * 9250 Waasmunster 

→ verblijf met contextbegeleiding 

→ kamertraining met contextbegeleiding 

→ contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen 

 

Kasteelstraat 9 * 9250 Waasmunster 

→ verblijf met contextbegeleiding 

 

 

Poststraat 90-92 * 9160 Lokeren 

→ dagbegeleiding in groep met contextbegeleiding 

 

 

Oudburgstraat 15 * 9240 Zele 

→ contextbegeleiding 

 

 

Smoorstraat 4 * 9250 Waasmunster 

→ contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen 

 

Cretenborghlaan 9 * 9120 Beveren-Waas 

→ verblijf met contextbegeleiding voor niet-begeleide minderjarigen 

 

Smoorstraat 8 * 9250 Waasmunster 

→ diagnostiek in het kader van de bijzondere jeugdzorg 

→ verblijf in functie van diagnostiek 

→ crisisverblijf en crisisbegeleiding 

 

Smoorstraat 8 * 9250 Waasmunster 

→ time-out 

→ dagbesteding 
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Missie & visie 

Onze missie 

Het Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum (OOOC) De Morgenster is een voorziening voor 
Jeugdzorg. Wij ondersteunen kinderen en jongeren, hun ouders en eventueel voor hen belangrijke 
derden. Zij kunnen ons betrekken in hun zoektocht naar oplossingen voor de problemen die ervaren 
worden in de opvoeding en in hun leven. Zij krijgen hierbij – binnen het wettelijke kader – de regie van 
de hulpverlening zelf in handen. 
 

Onze visie en waarden 

Wij werken met kinderen en jongeren en hun context, die zich in een leefsituatie bevinden die door 
henzelf en/of derden als verontrustend wordt ervaren. 
 
Relationele en omgevingsfactoren beïnvloeden de leefsituatie. Deze factoren hebben een invloed op de 
integriteit en op de (affectieve, morele, intellectuele en/of sociale) ontplooiingskansen van het kind/de 
jongere en zijn context. 
 
Kinderen ondergaan echter niet enkel hun omgeving en deze leefsituatie. Ze geven er ook actief vorm en 
betekenis aan. 
 
Deze uitgangspositie geeft ons meteen een aantal handvatten voor onze diagnostiek en handelen. We 
staan samen met de betrokkenen stil bij de problemen binnen het gezin en zijn context en de verstoorde 
relationele en omgevingsfactoren. Hiermee pogen we mensen terug meer ruimte te laten ontdekken in 
de vastgelopen situatie. 
 
Om op een adequate wijze tegemoet te kunnen komen aan de vragen die ons vanuit een als 
problematisch gedefinieerde leefsituatie gesteld worden, vertrekken wij vanuit volgende 
uitgangspunten. 
 

 Een totaalbenadering 
Wij gaan er fundamenteel vanuit dat objectiviteit niet bestaat. Onze uitgangspositie is deze van 
intersubjectiviteit. De realiteit en de daarbij horende dynamieken zijn een complex gegeven. We kunnen 
deze realiteit het meeste recht aandoen door deze vanuit verschillende invalshoeken te benaderen – dit 
zonder te pretenderen de gehele complexiteit te kunnen vatten. 
 
Hiervoor beogen we een sterke interdisciplinaire samenwerking met ruimte voor open en directe 
communicatie, overleg en feedback waarin ieders deskundigheid en bijdrage erkend en benut wordt. 
 

 Contextuele werking 
We kaderen de aangemelde problematiek steeds binnen de context van het gezinsfunctioneren en de 
kwaliteit van de relaties in het gezin en tussen het gezin, de bredere omgeving en de maatschappij. 
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Vanuit een contextuele invalshoek gaan we samen met de minderjarige en zijn/haar gezin/context op 
zoek naar de aard van de aangemelde moeilijkheden en de mogelijke oplossingen of vormen van 
ondersteuning. Hierbij hebben we steeds oog voor de inzet, de competenties en de draagkrachtfactoren. 
Belangrijke derden uit de context van het gezin worden bij de hulpverlening betrokken. Binnen deze 
samenwerkingsverbanden dienen optimale ontwikkelingskansen en de veiligheid van minderjarige op elk 
moment gewaarborgd te zijn. 
 
We zijn er ons van bewust dat we als hulpverlener steeds invloed uitoefenen op de minderjarige en zijn 
gezin/context. We kunnen immers niet niet beïnvloeden. 
 

 De emancipatorische beweging 
Het is belangrijk om blijvend appel te doen op de verantwoordelijkheid en de betrokkenheid van het 
cliëntsysteem. We geloven in de eigen krachten en dynamiek van het systeem, we spreken dan ook het 
probleemoplossend vermogen in mensen aan bij het zoeken naar oplossingen. Samen met de 
betrokkenen zoeken we manieren om de begeleiding vorm te geven. 
 
Overtuigd van het feit dat elk individu en elk systeem uniek zijn, willen we onze werking sterk 
differentiëren en vraaggericht sturen. 
 

 Psychodynamische invalshoek 
Ervaringen van het kind kunnen beïnvloed worden door het relationele klimaat waarin het opgroeit, 
constitutionele factoren en persoonlijke mentale capaciteiten. Deze vinden een neerslag in dynamische 
innerlijke beelden over zelf en ander. Ze beïnvloeden hoe iemand met zichzelf en met anderen omgaat. 
De ontwikkeling van een kind kan vastlopen vanuit conflictueuze belevingen of traumatische ervaringen. 
We trachten de individuele ontwikkeling van het kind te begrijpen vanuit persoonlijke belevingen en 
ervaringen. Vooral betekenissen en achtergronden van het probleem, die niet meteen afgeleid kunnen 
worden uit de actuele situatie, krijgen daarbij veel aandacht. 
 

 Cognitieve gedragsbenadering 
De klacht of het probleem is het startpunt bij het aanleren van een andere manier om met de 
gebeurtenissen/klachten/emoties om te gaan. Het doel is om de betrokkene een betere kijk op zijn 
klachten en problemen te geven, alsook op de functie die deze problemen hebben op het individueel 
en/of het systeemniveau. 
 
Het vaardigheidsrepertoire van de betrokkene wordt vergroot doordat wij zowel de manier van denken 
en het interpreteren van de betrokkene, als diens manier van doen en laten proberen te beïnvloeden. 
 
Oog hebben voor wat nog goed gaat (positief focussen) kan motivatiebevorderend werken. Om te kunnen 
of willen problemen aanpakken moet de minderjarige zichzelf de moeite waard vinden en zich competent 
voelen. Door gepaste positieve boodschappen te geven, kunnen hulpverleners en ouders een bijdrage 
leveren m.b.t. dit zelfwaarde- en competentiegevoel. 
 
Positieve bekrachtiging, positieve betrokkenheid en probleemoplossing zijn hierbij essentiële 
vaardigheden om de minderjarige positief en prosociaal gedrag aan te leren en dit te versterken. Dit is 
dan ook de reden waarom we beloningssystemen belangrijk achten. 
 

 Kansarmoede en culturele verschillen 
De effecten van (kans)armoede kunnen niet onderschat worden. We kiezen er uitdrukkelijk voor om de 
effecten van een (lage) sociale en economische status en eventuele andere culturele verschillen in 
rekening te brengen in onze diagnostiek.   
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Doelgroep 
 
Minderjarige jongens en meisjes (3 tot 18 jaar) uit gezinnen die verkeren in een verontrustende 
opvoedingssituatie (VOS). 
 
Contra-indicaties zijn (langdurig) druggebruik, ernstige psychiatrische problematiek, ernstige 
drugsproblematiek of een geschiedenis van geweldgebruik.  
 
De instroom gebeurt via de intersectorale toegangspoort. 
 
 

Intake- en opnameprocedure 
 
De diagnostische begeleiding van OOOC De Morgenster is niet rechtstreeks toegankelijk. Via de 
intersectorale toegangspoort worden jongeren bij ons aangemeld. 
 
Wanneer er plaats is voor een nieuwe begeleiding, contacteren we de aanmelder om een intakegesprek 
vast te leggen. Het intakegesprek is tevens het startmoment van de begeleiding.  
 
Aanmeldingen voor crisisopvang gebeuren bij het Crisismeldpunt Regio Oost-Vlaanderen op het 
nummer 09/265.04.90.  
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Begeleidingsproces 
 
OOOC De Morgenster doet aan individuele- en contextuele diagnostiek. 
 
Individuele diagnostiek laat toe om de ontwikkeling van het kind of de jongere, als individu en als deel 
van een gezins- en ruimere context, beter te leren kennen. 
Door deze diagnostiek kunnen we verbanden leggen tussen het functioneren van de kind op diverse 
vlakken. We kunnen zo bijvoorbeeld nagaan hoe relatieproblemen een invloed hebben op het 
functioneren op school. 
De individuele diagnostiek kan onder andere bestaan uit: gesprekken, vragenlijsten,  observaties tijdens 
gesprekken of activiteiten, testafnames, … . 
 
Bij contextuele diagnostiek willen we ruimer gaan dan de individuele minderjarige. 
Elk individu maakt deel uit van een netwerk van relaties. Willen we het kind begrijpen, dan moeten we 
de aangemelde problemen binnen een ruimere context interpreteren. Hierbij gaat aandacht naar de 
persoonlijke leefsfeer maar ook naar de sociaal maatschappelijke context : het gezin, de familie en de 
samenleving (peergroup, schoolomgeving, vrijetijdsbesteding…). 
Door middel van het opstellen van genogrammen en ecogrammen, gesprekken (telefonisch of face-to-
face), contacten met belangrijke derden, … doen we aan deze vorm van diagnostiek. 
 
Bij de diagnostiek werken we met alle partijen rond een zestal levensdomeinen: 

1. Gezin en familie 
2. Sociale relaties 
3. School 
4. Vrije tijd 
5. Kind/jongere 
6. Toekomst 

 
De diagnostiek kan plaatsvinden binnen een mobiel/ambulant of residentieel kader.    
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Bereikbaarheid 
 

OOOC De Morgenster 

Smoorstraat 8 

9250 Waasmunster 

        052/46.04.27 
Fax        052/46.39.87 
 info@demorgenster.be 

    www.vzwlia.be  
 

 

WEGBESCHRIJVING 

Vanuit de richting Antwerpen, St.-Niklaas Of Gent 

Op de autosnelweg E17 neem je de afrit 13 richting Waasmunster. Aan de eerste verkeerslichten, gaat je 
linksaf. Vervolgens aan het rond punt rechtsaf (richting Sombeke). Aan het begin van de Dries (driehoekig 
plein recht tegenover de kerk) ga je rechtsaf (na de bakkerij) Smoorstraat. 200 meter verder op jouw 
linkerkant zie je de oprit van “De Morgenster”. 

Vanuit de richting Dendermonde 

Je volgt best de oude baan (Rijksweg 60) tussen Dendermonde en St.-Niklaas. Aan het rond punt van de 
‘Duivenhoek’ ga je links, richting Elversele. Je rijdt eerst door het dorpje Elversele, als je rechtdoor de weg 
volgt komt je in Sombeke (waar ons centrum gelegen is).Op het einde van de Dries (driehoekig plein met 
bomen) sla je links (voor de bakkerij) in. Je volgt die weg tot je +- 200 meter verder op jouw linkerkant 
reeds de oprit van “De Morgenster” ziet. 

Met de lijnbus  
Als je met de bus naar het centrum komt, dan stap je af aan de halte ‘Elversele-Duivenhoek’. Dan ga je 
te voet door Elversele en Sombeke. Deze wandeling duurt ongeveer 20 minuten. 
 

 

Lijnbus 91 (St.-Niklaas-Hamme-Dendermonde) 

Lijnbus 92 (St.-Niklaas-Hamme-Moerzeke-Dendermonde) 

Er is een halte van de belbus Lokeren - Sinaai - Waasmunster op de Sombekedries, op +/- 200m van ons 
centrum. 

mailto:info@demorgenster.be
http://www.vzwlia.be/

