
Ouders Steunen in Opvoeden (OSiO) is een 

project opvoedingsondersteuning.  We 

richten ons tot ouders, jongeren en 

professionelen.  We willen hun kennis 

verruimen, hun vaardigheden versterken 

alsook hun daadkracht en weerbaarheid 

verhogen.  

Aanbod:  

 aan ouders: individueel pedagogisch 

advies, ouderbijeenkomsten of 

oudercursus.   

 aan jongeren: sociale vaardigheids-

training,  Rots & Watertraining of 

herstelgesprekken.  

 aan pro fes s ione len:  vo rm ing 

opvoedingsondersteuning, vorming 

herstelgesprekken, vorming sociale 

vaardigheidstraining of vorming 

groepsdynamica.  

Werkingsgebied: Poperinge, Ieper, Wervik, 

Waregem, Kortrijk, Zonnebeke, Heuvelland, 

Mesen, Lo-Reninge, Langemark-Poelkapelle, 

Kortemark, Vleteren en Kuurne. 

De Vereniging Ons Tehuis (VOT) en haar 

deelorganisaties zijn actief binnen de 

sectoren Bijzondere Jeugdzorg en 

Opvoedingsondersteuning. 

 

Contactgegevens OSiO: 

Poperingseweg 30 

8900 IEPER 

Tel.: 057 22 62 89 

Fax: 057 22 62 92 

E-mail: OSiO@votjeugdhulp.be  

VOT is een OCMW-vereniging van de OCMW’s van 

Ieper, Kortrijk, Poperinge, Waregem en Wervik. 

VOT is actief binnen de sectoren Bijzondere  

Jeugdzorg en Opvoedingsondersteuning. 

 

VOT 

Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen 

Poperingseweg 30 

8900 IEPER 

Tel. 057 22 62 82 

Fax 057 22 62 92 

E-mail: VOT@votjeugdhulp.be 

Website: www.votjeugdhulp.be 

IBAN BE51 0910 0064 3562 

BIC GKCCBEBB 

 

www.facebook.com/votjeugdhulp 



HDO is een multifunctionele organisatie (MFO) 

die 94 begeleidingen opneemt (gezinnen met 

kinderen en jongeren in een problematische 

leefsituatie tussen 0 en 21 jaar).   

Een MFO combineert meerdere werkvormen 

(modules) en kan het aanbod in overleg met 

alle betrokkenen aanpassen aan de 

hulpvraag. Elke begeleiding omvat minstens 

contextbegeleiding.  

Aanbod: 

 86  contextbegeleiding (waarvan 43 

gecombineerd met verblijf) 

 8 contextbegeleiding autonoom wonen  

 43 plaatsen verblijf  0 tot 20 jaar 

(leefgroepen en kamertrainingscentrum) 

 

Werkgebied: 

arrondissement Ieper (en in tweede instantie 

aanpalende arrondissementen) 

 

JEZ11 is een proeftuin voor 10 meisjes tussen 

12 en 18 jaar in een zeer ernstige 

prob lemati sche leefs i tuat ie ,  vaak 

gecombineerd met symptomatisch 

delictgedrag.  

Aanbod: JEZ11 omvat steeds de combinatie 

van 3 werkvormen (modules) bij elke meisje. 

 Verblijf (1 bis) van 6 maanden tot 1 

jaar, gefaseerd van besloten naar 

open begeleiding 

 Contextbegeleiding met een hoge 

intensiteit 

 Therapeutisch aanbod (individuele en 

groepstherapie) 

 

Werkgebied: 

Provincies Oost- en West-Vlaanderen 

Aanmelden kan enkel door Jeugdrechtbank 

en gesloten gemeenschapsvoorzieningen. 

DIVAM is een dienst voor Herstelgerichte en 

Constructieve Afhandeling (HCA).  DIVAM richt 

zich tot jongeren tussen 12 en 18 jaar die een als 

misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. 

Jongeren worden naar DIVAM doorverwezen 

door het parket of de jeugdrechtbank. 

A a n b o d :  D I V A M  o r g a n i s e e r t  v i e r 

afhandelingsvormen: 

 Leerproject (20u of 45u): een jongere leert 

nieuwe vaardigheden en krijgt inzicht in zijn 

eigen gedrag. 

 Gemeenschapsdienst: een jongere moet 

een aantal uur werken in een voorziening 

van openbaar nut.  

 Herstelbemiddeling: een communicatie 

opzetten tussen de betrokken partijen over 

de gevolgen van de feiten.  

 Herstelgericht groepsoverleg (HERGO):  de 

jongere, zijn ouders en steunfiguren gaan 

onder begeleiding van onafhankelijke 

moderatoren op zoek naar een 

constructieve oplossing voor de gevolgen 

van het als misdrijf omschreven feit en dit op 

materieel en relationeel vlak. 

Werkgebied: arrondissementen Ieper en Veurne 

Contactgegevens HDO: 

Poperingseweg 30 

8900 IEPER 

Tel.: 057 22 62 82  

Fax: 057 22 62 92 

E-mail: HDO@votjeugdhulp.be   

Contactgegevens JEZ11: 

Poperingseweg 28C 

8900 IEPER 

Tel.: 057 35 27 40  

Fax: 057 35 27 41 

E-mail: JEZ11@votjeugdhulp.be   

Contactgegevens DIVAM: 

Poperingseweg 30 

8900 IEPER 

Tel.: 057 22 62 89  

Fax: 057 22 62 92 

E-mail: DIVAM@votjeugdhulp.be   


