Gezinsbegeleiding
aan huis.

Werking:
Deze (gewone) gezinsbegeleiding
verschilt van de intensieve
gezinsbegeleiding omdat hier maar
1 huisbezoek/week wordt ingezet.
De module richt zich naar
gezinnen met kinderen tussen 0 en
12 jaar die door een plotse
gebeurtenis of aanslepende
moeilijkheden, hulp vragen. Het

wending realiseren. Tijdens een
wekelijks huisbezoek dat ongeveer
1 uur duurt, zoeken we samen met
de ouder(s) naar haalbare
oplossingen voor specifieke

thuiscontext kunnen aangepakt

Deze gewone gezinsbegeleiding

opname van het kind.
Willen we de gezinsbegeleiding

voor kinderen en hun gezin.

ruimere context een positieve

opvoedingsmoeilijkheden.

een training of een residentiële

pedagogische begeleiding

willen we binnen het gezin en zijn

betreft problemen die binnen de
worden. Er is dus geen nood aan

Typemodule: licht mobiele,

Via de mobiele gezinsbegeleiding

doen lukken, dan moet er
voldoende wil zijn bij de ouders om
zichzelf in vraag te stellen. Zij
moeten geloven dat hulp zinvol is.

verschilt van de intensieve
gezinsbegeleiding omdat hier maar
meestal 1 huisbezoek/week wordt
ingezet.

Hiervoor maken we gebruik van

Indien nodig verwijzen we gericht

een uniek instrument dat “De Roos

door.

van de Ouder” heet. Dit

Contact:
Het Open Poortje-Schilde,

instrument helpt ons én de ouder

Puttenhoflaan 25,

om de problemen stilaan in kaart te

2970 Schilde.

brengen maar ook om zicht te

Tel; 03/383.26.51.

krijgen op wat goed loopt en om

ckghops@telenet.be

samen te reflecteren over het

Het Open Poortje-Waasland,

kindgedrag en de ouderlijke

Watermolenstraat 22,

opvoedingsstijl. De ouder wordt
hier dus actief bij betrokken.
Vanuit deze groeiende analyse
kunnen we de problemen
aanpakken.
We vertrekken vanuit de krachten

Onze werking is gericht op:
➢ De ontwikkeling van de

9111 Belsele (St Niklaas)
Tel; 03/777.50.93.
ckghopw@telenet.be

kinderen (taal, psychomotoriek,…)
➢ De opvoedingsvaardigheden

van het gezinssysteem en kijken

van de ouder(s) (grenzen

naar de toekomst.

stellen, straffen en belonen)

Afhankelijk van de vraag en

Na een telefonisch contact volgt

problematiek wordt een

een kennismakingsgesprek. We

kortdurende gezinsbegeleiding (1

stellen onze manier van werken

tot 3 maand) of een langdurige

voor en luisteren naar de concrete

gezinsbegeleiding (3 tot 12

vragen van het gezin. En

maanden) opgestart.

vervolgens gaan we aan de slag.
Deze begeleiding is volledig gratis.

Voor meer info neem een kijkje op
onze website www.hetopenpoortje.be

