VOORSTELLINGSBROCHURE VOOR DE AANMELDER

situering
Al Paso biedt de module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen aan. We hebben een
capaciteit voor 19 jongeren. Al Paso is erkend door het Vlaams Ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, agentschap Jongerenwelzijn.

Al Paso is één van de afdelingen binnen OVBJ Beaufort
Al Paso is onderdeel van organisatie voor bijzondere jeugdzorg (OVBJ) Beaufort. OVBJ Beaufort en
OOOC De Morgenster zijn afdelingen van Lia vzw.
Lia vzw 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
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Lia vzw biedt volgende hulpverlening aan:

EPSILON

POSTSTRAAT 90-92 * 9160 LOKEREN

→ DAGBEGELEIDING IN GROEP MET CONTEXTBEGELEIDING
CAMINO

POSTSTRAAT 130 * 9160 LOKEREN

→ CONTEXTBEGELEIDING
INDIGO DRIES

SOMBEKEDRIES 12 * 9250 WAASMUNSTER

→ VERBLIJF MET CONTEXTBEGELEIDING
→ KAMERTRAINING MET CONTEXTBEGELEIDING
→ CONTEXTBEGELEIDING I.F.V. AUTONOOM WONEN
INDIGO KASTEELSTRAAT

KASTEELSTRAAT 9 * 9250 WAASMUNSTER

→ VERBLIJF MET CONTEXTBEGELEIDING
AL PASO

POSTSTRAAT 130 * 9160 LOKEREN

→ CONTEXTBEGELEIDING I.F.V. AUTONOOM WONEN
ALESTO (PROJECT)

CRETENBORGHLAAN 9 * 9120 BEVEREN-WAAS

→ VERBLIJF MET CONTEXTBEGELEIDING VOOR NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN
DE MORGENSTER

SMOORSTRAAT 8 * 9250 WAASMUNSTER

→ DIAGNOSTIEK IN HET KADER VAN DE BIJZONDERE JEUGDZORG
→ VERBLIJF IN FUNCTIE VAN DIAGNOSTIEK
→ CRISIS
DE KNOOP (PROJECT)

SMOORSTRAAT 8 * 9250 WAASMUNSTER

→ TIME-OUT
→ DAGBESTEDING
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missie en visie
De kernopdracht van onze organisatie is dat jongeren na onze begeleiding in staat zijn om de taken en
problemen waarmee ze geconfronteerd worden, op een competente wijze aan te pakken. Dit niet
enkel op basis van vaardigheden die we geactiveerd hebben, maar ook door hen geloof in hun eigen
mogelijkheden mee te geven. Deze weg willen we afleggen binnen een positief denkkader en in nauwe
samenwerking met hun gezinsleden en hun contexten.
De jongeren ….
… behoren vaak tot de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Wij willen in onze
hulpverlening jongeren aanspreken op hun mogelijkheden. Jongeren zijn actieve probleemoplossers.
Ze hebben eigen opvattingen over hoe problemen dienen aangepakt te worden. Ons geloof in de
jongeren willen we kracht bijzetten met drie uitspraken:
→ JIJ BENT BELANGRIJK
→ JIJ HEBT GOEDE IDEEEN
→ JE KUNT HET
Binnen onze werking vinden we het steeds belangrijk te zoeken naar kanalen waarlangs jongeren
juiste informatie over en inspraak in onze werking krijgen. Via onze brochure voor de jongere willen
we de jongere correct informeren over onze werking. Tijdens het begeleidingsproces krijgen zij
inspraak in het opstellen van het geïndividualiseerde therapieplan en krijgen ze inzage in hun dossier.
We trachten hun privacy zo goed mogelijk te respecteren en proberen te zoeken naar wegen om nog
meer rekening te houden met hun mening.

doelgroep
We richten ons op jongeren tussen 17 en 21 jaar. Onder specifieke omstandigheden kunnen we
blijven begeleiden tot 25 jaar.
Onze hulpverlening is niet rechtstreeks toegankelijk, dit betekent dat een aanvraag voor onze
hulpverlening dient te gebeuren via de toegangspoort. Een betrokken hulpverlener (CLB-medewerker,
huisarts, OCMW-medewerker,…) kan samen met de jongere een aanvraag indienen. Als de jongere
reeds begeleid wordt door een consulent van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of de
Sociale dienst van de Jeugdrechtbank, zal deze de hulp aanvragen.
Al Paso begeleidt en ondersteunt jongeren met een vraag naar zelfstandig wonen omwille van de
nood om op eigen benen te staan, omwille van de moeilijke thuissituatie, of als volgende stap na een
verblijf in een residentiële setting. De weg naar zelfstandigheid vergt heel wat energie: de jongere
moet zelf op zoek naar een plek om te wonen, zelf zorgen voor voldoende geld om maandelijkse huur
en facturen te betalen, zelf zorgen voor de nodige verzekeringen, zelf zorgen om tijdig op school of
werk aan te komen, … Elke jongere kampt tijdens deze zoektocht weleens met moeilijkheden of
problemen. Maar deze problemen kunnen opgelost worden. Binnen Al Paso bekijken we wat de vraag
van de jongere is, hoe we samen aan deze moeilijkheden kunnen werken en welke oplossingen
voorhanden zijn.
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doelstellingen
Al Paso is erop gericht dat de jongere na onze begeleiding zich kan handhaven en een plaats kan
verwerven in de samenleving.
We onderscheiden volgende terreinen:

 ZELFZORGVAARDIGHEDEN
WOONST

◦
◦

De jongere zoekt, vindt en behoudt een goede woonst
De jongere komt zijn verplichtingen als huurder na

GELD

◦
◦

De jongere zorgt voor het legaal verwerven van voldoende inkomen
De jongere plant zijn uitgaven en houdt zich aan die planning

ADMINISTRATIE

◦

De jongere houdt zijn administratie in orde

HUISHOUDEN

◦

De jongere plant zijn huishoudelijke taken (koken, wassen, strijken, poetsen) en voert zijn
planning uit

GEZONDHEID

◦
◦

De jongere heeft een gezonde levensstijl (voeding, hygiëne, levensritme, seksualiteit, omgaan
met genotsmiddelen)
De jongere zoekt medische hulp bij gezondheidsproblemen en houdt zich aan de adviezen van
zijn arts

DAGBESTEDING

◦

De jongere zoekt, vindt en behoudt een voor hemzelf gepaste en zinvolle dagbesteding
(opleiding, (vrijwilligers)werk, vrijetijdsbesteding)

 JIJ EN DE ANDEREN

 Jij
EMOTIONEEL WELBEVINDEN

◦
◦

De jongere voelt zich goed in zijn vel
De jongere kan leven met al wat hij al heeft meegemaakt en kan bouwen aan zijn toekomst

 en de anderen
INFORMATIE EN HULP

◦

De jongere weet waar hij terecht kan voor informatie en hulp bij zijn problemen en zijn vragen
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GEPAST GEDRAG IN SOCIALE SITUATIES

◦

De jongere kan zich in verschillende situaties goed gedragen: bij vrienden, bij leerkrachten of
werkgevers, bij de huisbaas, bij vreemden…

GEZIN/FAMILIE

◦
◦

De jongere heeft zicht op zijn familiale geschiedenis
De jongere slaagt erin gepast om te gaan met zijn ouders en familieleden

VRIENDEN

◦
◦

De jongere kent mensen om zich heen die hem steunen en die hij steunt
De jongere slaagt erin vrienden te behouden

INTIMITEIT/SEKSUALITEIT

◦

De jongere is in staat een intieme relatie op te bouwen

Deze doelstellingen zijn streefdoelen, die niet door alle jongeren zullen kunnen bereikt worden.
Tijdens de handelingsgerichte diagnostiek (intakefase, strategiefase, onderzoeksfase, integratiefase en
adviesfase) komt de individuele begeleider te weten wat de jongere reeds kan en waar nog aan
gewerkt moet worden.
Het kan hier gaan om:
◦ Een vaardigheidstekort (niet (voldoende) kunnen)
◦ Een cognitief probleem (denken niet te kunnen)
◦ Een motivatieprobleem
Samen met de jongere wordt nagegaan op welke terreinen hij ondersteuning verwacht en welke
problemen het zelfstandig wonen belemmeren. Samen met de jongere worden dan concrete, voor die
jongere haalbare doelstellingen geformuleerd, d.i. een geïndividualiseerd therapieplan opgesteld in
het handelingsplan. Tijdens evaluatiemomenten worden alle terreinen geëvalueerd.

begeleidingsproces
De begeleiding verloopt gefaseerd, naarmate dat de jongere zelfstandiger wordt, neemt onze
ondersteuning af.
De eerste fase, DE VOORBEREIDINGSPERIODE, start met een voorstellingsgesprek. In dit gesprek krijgt de
jongere een voorstelling van onze werking. De jongere krijgt dan een week bedenktijd om telefonisch
te laten weten of hij al dan niet wenst te starten. Indien ja, dan wordt een afspraak gemaakt voor een
startgesprek. In dit gesprek vertelt de jongere waarom hij voor autonoom wonen kiest, wat hij reeds
heeft meegemaakt en wat zijn toekomstplannen zijn. De individuele begeleider neemt in deze fase
ook contact op met de aanmelder en met andere personen die de jongere goed kent om een
vollediger beeld te krijgen over de jongere. Dan wordt gezocht naar een studio of huis en naar
huisraad. De jongere krijgt de kans om te wennen aan de nieuwe woonsituatie en onze manier van
begeleiden.
Dan start DE FASE VAN DE HANDELINGSGERICHTE DIAGNOSTIEK ( = intakefase, strategiefase, onderzoeksfase,
integratiefase en adviesfase). In deze fase werken begeleider en jongere intens samen. Op die manier
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komt de jongere en de begeleider te weten wat de jongere reeds kan, welke terreinen (zie
doelstellingen) goed lopen en waar nog aan gewerkt moet worden. Samen met de jongere en in
nauwe samenwerking met het team wordt dan een handelingsplan opgesteld.
De derde fase is DE WERKFASE: de werkpunten staan op papier, nu zal eraan gewerkt worden. In het
begin leggen we de nadruk op het leren omgaan met de dagelijkse routine. Dit is de manier waarop de
jongere de dag doorbrengt met alle taken die daarbij horen: opstaan, naar school of werk gaan, huis
poetsen, gezond koken,…
Nadien richten we ons meer op sociale vaardigheden die de jongere nodig heeft op school, werk, met
ouders, vrienden… Tijdens deze fase worden vaardigheden versterkt/aangeleerd, cognities gewijzigd,
motivatie verhoogd… Deze fase duurt het langst. Tijdens deze fase zijn er geregeld effectevaluaties om
de vooruitgang in kaart te brengen.
Wanneer de werkpunten positief geëvalueerd worden, wordt de jongere kapitein van het schip en
start DE ZELFWERKFASE. De begeleider is nog aan boord, houdt een oogje in het zeil en staat klaar om bij
te springen indien de jongere in de problemen komt.
Tijdens DE AFBOUWFASE staat de begeleider aan wal. Hij leert de jongere zich voor te bereiden op de
vervolgsituatie, (zelfstandig) wonen zonder begeleiding. In deze fase is het belangrijk dat de jongere in
nood leert een beroep te doen op mensen uit zijn eigen omgeving en weet voor welke informatie en
hulp hij bij wie terecht kan.
Naargelang de begeleiding zal deze fasering meer of minder expliciet zijn. De overgang van de ene
naar de andere fase gebeurt niet van dag op dag én is niet alleen de beslissing van de begeleider. Voor
het ene deel van het alleen wonen zal de jongere misschien al heel zelfstandig functioneren, terwijl hij
voor een ander terrein nog veel ondersteuning kan gebruiken. Uiteindelijk geraakt de jongere op elk
terrein in de afbouwfase en kan de begeleiding afsluiten.

opnameprocedure
Onze module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW) is niet rechtstreeks
toegankelijk. Het is het team indicatiestelling van de intersectorale toegangspoort die oordeelt of een
jongere in aanmerking komt voor CBAW. Wij ontvangen dan een mail van team jeugdhulpregie met de
vraag een aangemelde jongere naar onze instroomlijst te slepen.
Als Al Paso het perspectief heeft dat er een plaats vrij komt, nemen we contact op met de jongere of
met de aanmelder. De jongere wordt uitgenodigd voor het voorstellingsgesprek.
Al Paso biedt in de eerste plaats hulp aan jongeren die wensen te wonen in het bestuurlijk
arrondissement Sint-Niklaas en Dendermonde.
Enkel als er geen kandidaten zijn voor het bestuurlijk arrondissement Sint-Niklaas en Dendermonde
kan overgegaan worden tot het begeleiden van jongeren buiten de regio. Hier wordt niet zozeer naar
de datum van aanmelding gekeken. Wel bekijken we tijdens de teamvergadering wie in aanmerking
komt. Hierbij wordt rekening gehouden met volgende criteria:
◦ plaats netwerk jongere
◦ draagkracht en draaglast bij de begeleiders
◦ kostenplaatje uren en kilometers
◦ welke andere jongere heeft IB nog in begeleiding
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◦ wonen er jongeren in dezelfde regio
◦ enzovoort
Er kunnen maximum twee jongeren starten die nog MODULE VERBLIJF volgen. Bij jongeren die in een
voorziening verblijven, maken we duidelijke afspraken met de voorziening over woonst zoeken,
betaling waarborg en mee ondertekenen van het huurcontract. Er wordt een planning opgemaakt en
een termijn afgesproken. Met de aanmelder afspreken om verder te werken met de volgende op de
wachtlijst en in overtal te gaan indien de ‘resident’ een woonst vindt, behoort tot de mogelijkheid.

wat moeten ouders en jongeren weten vooraleer de jongere
aangemeld wordt?
→

WAARBORG

Minderjarigen kunnen in principe niet terecht bij het OCMW voor het aanvragen van een waarborg.
Het is belangrijk dat de jongere voldoende geld heeft voor een waarborg. Deze bedraagt over het
algemeen twee maanden huur. Er zal ook geld moeten zijn voor de eerste maand huur en de uitzet.

→

HUURCONTRACT

Minderjarigen kunnen niet alleen het huurcontract tekenen. Er is een meerderjarige nodig, die een
inkomen heeft en die mee wil tekenen.

→

TOESTEMMING

Minderjarigen moeten de toestemming krijgen van de ouder die over het hoederecht beschikt om
begeleid zelfstandig wonen te kunnen doen.

→

KINDERBIJSLAG

Voor minderjarigen is er dezelfde regeling als voor minderjarigen in de module verblijf:
◦ 2/3 komen toe aan het fonds bijzondere jeugdbijstand
◦ Over het overige 1/3 beslist de toegangspoort
Wanneer de jongere meerderjarig wordt, kan hij de kinderbijslag op eigen naam aanvragen.

→

BIJDRAGE

Van bij de start krijgen jongeren een onderhoudstoelage, maar mogelijks zullen de ouders moeten bij
betalen aan de overheid voor tussenkomst in de onderhoudskost.
Bij meerderjarigen is het OCMW verplicht de geldelijke steun terug te vragen aan diegenen die
wettelijk verplicht zijn de begunstigde te onderhouden. Voordat er een terugbetaling geëist wordt,
gaat het OCMW na of de onderhoudsplichtigen wel in staat zijn om het geld terug te betalen. Als hun
inkomen onder een bepaalde minimumdrempel ligt, moet men niets betalen.
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arrondissementen
Welke gemeenten behoren tot de bestuurlijk arrondissementen Sint-Niklaas en Dendermonde?

BESTUURLIJK ARRONDISSEMENT DENDERMONDE:

◦

Berlare

◦

Buggenhout

◦

Dendermonde

◦

Hamme

◦

Laarne

◦

Lebbeke

◦

Waasmunster

◦

Wetteren

◦

Wichelen

◦

Zele

BESTUURLIJK ARRONDISSEMENT SINT-NIKLAAS:
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◦

Beveren

◦

Kruibeke

◦

Lokeren

◦

Sint-Gillis Waas

◦

Sint-Niklaas

◦

Stekene

◦

Temse

bereikbaarheid
Wij zijn alle werkdagen telefonisch bereikbaar van 9u tot 12u en van 13u tot 16u.
Buiten deze uren werken we op afspraak.
Onze contactgegevens zijn als volgt :
adres:
telefoon:
gsm:
e-mail:
website:

Poststraat 130
9160 Lokeren
052 39 78 01
0494 52 04 17
info@alpaso-bzw.be
www.vzwlia.be

personeelsomkadering
FUNCTIE

NAAM

DIPLOMA

MAILADRES

Algemeen
Directeur

Stijn Deriemaeker

Clustercoördinator

Dominique
Magerman

Lic. Psychologie

dominique.magerman@vzwlia.be

Pedagogisch
Coördinator /
Begeleidster

Heike Van Tulder

Master Psychologie

heike.vantulder@vzwlia.be

Begeleidster

Michelle Gysens

Bachelor Sociaal Werk

michelle.gysens@vzwlia.be

Begeleidster

Kristen Maes

Graduaat
Orthopedagogie

kristen.maes@vzwlia.be

Begeleidster

Zsa-Zsa Verbiest

Bachelor Toegepaste
Psychologie

zsazsa.verbiest@vzwlia.be

Begeleidster

Mano Wilssens

Bachelor
Orthopedagogie en
Bachelor Sociaal Werk

mano.wilssens@vzwlia.be

stijn.deriemaeker@vzwlia.be
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Administratie

Kathleen Ronsse

Gegr. Secretariaat-Talen
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kathleen.ronsse@vzwlia.be

