Contextbegeleiding i.f.v.
autonoom wonen
Onthaalbrochure
Deze brochure is van:
…………………………………………
…………………………………………

Inhoudstafel
Voorwoord

3

Wie zijn we?

4

Wie is wie?

5

Hoe kan je ons bereiken?

6

Belangrijke nummers

7

CBAW

8

Goed om te weten

18

Ontevreden?

19

Je rechten

20

Wablief?

23

Bijlagen

25

2

Voorwoord
Hallo!!!
Welkom bij de contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen
van HDO!!
Je leest in deze brochure alles over autonoom wonen.
Dit boekje bevat dus belangrijke informatie. Lees het
daarom goed!
Heb je nog vragen? Is iets niet duidelijk? Bespreek het met
je begeleider. Die is er tenslotte voor jou. Je begeleider zal
meestal een antwoord geven op allerlei praktische vragen.
Of hij zorgt ervoor dat iemand anders je vraag gaat
beantwoorden.
Veel leesplezier!
Nele Mortier
Verantwoordelijke HDO
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Wie zijn we?
De afdeling contextbegeleiding is een deel van HDO.

HDO?
HDO is een organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg. HDO is er voor gezinnen, kinderen en jongeren tussen de 0 en 25 jaar.
HDO helpt gezinnen, kinderen en jongeren op verschillende manieren.
HDO wil zoveel mogelijk thuis begeleiden. Het is echter niet altijd mogelijk dat iedereen de hele tijd thuis woont. Daarom kunnen kinderen
en jongeren bij ons in een leefgroep verblijven. We helpen ook jongeren bij het “alleen wonen” via kamertraining, kleinschalige wooneenheid en autonoom wonen.
Voor meer informatie over HDO neem een kijkje op de website:
www.votjeugdhulp.be
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Wie is wie?
> De WOONBEGELEIDER (WB): Deze begeleider zal zich persoonlijk met
je bezig houden, alsook werken met je gezin en omgeving (familie,
vrienden, lief, …).
> De ZORGCOÖRDINATOR zorgt dat je hulpverlening goed
verloopt. Bij deze persoon kan je ook steeds terecht met al je vragen,
problemen of zorgen.
Daarnaast zijn er ook een aantal mensen die werken in de hoofdzetel
van HDO, zoals de directeur, de ICT-verantwoordelijke, ...
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Hoe kan je ons bereiken?
Het hoofdzetel is elke dag bereikbaar

C

ontextbegeleiding
autonoom wonen
Poperingseweg 30
8900 Ieper
Tel.: 057/22.62.82
Fax: 057/22.62.92
E-mail: hdo@votjeugdhulp.be

i.f.v.

Met de wagen?
De hoofdzetel is makkelijk te bereiken per wagen, met een afrit
van de autosnelweg vlakbij . Er is een grote parking op het domein zelf.
Met de trein of bus?
We zijn ook goed bereikbaar via het openbaar vervoer. Het
station ligt op een 15-tal minuutjes wandelafstand. Vlakbij het
domein is er een bushalte.
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Belangrijke nummers
Contextbegeleider
Naam:
Telnr.:
Gsm:
E-mail:
Zorgcoördinator
Naam:
Telnr.:
Gsm:
E-mail:
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Belangrijke nummers
Aanmelder:
Naam:
Telnr.:
Gsm:
E-mail:

Awel (luistert naar kinderen en jongeren)

Zelfmoordpreventie

102 of www.awel.be

1813

De druglijn
078 15 10 20
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CBAW
We spreken over CBAW, languit Contextbegeleiding in functie van
Autonoom Wonen. We richten ons tot jongeren tussen de 17 en 25 jaar.
Binnenkort ga je autonoom wonen, dat is een volgende stap naar meer
zelfstandigheid. Je gaat heel wat vrijheid ervaren, maar ook merken dat
je meer verantwoordelijkheden moet nemen. Je hebt al die papieren
die in orde moeten zijn, je moet misschien de maand rondkomen met
maar net genoeg geld, je hebt geen werk en je verveelt je. Je hebt in je
omgeving niemand om eens een babbeltje te slaan. Het wordt je dan
allemaal wel eens teveel of je raakt een beetje ontmoedigd.
We laten je hierbij niet aan je lot over maar gaan samen met jou de
zaken aanpakken.
We ondersteunen en helpen jou om van je autonoom wonen een
succes te maken. We willen dat je erin slaagt, ook op lange termijn om,
zelfstandig te wonen.
Om dit te bereiken, willen we ingaan op de successen en problemen
die je ons vertelt. We willen je helpen als het soms eens moeilijk gaat, op
momenten dat je het allemaal niet meer ziet zitten.
We willen er ook voor zorgen dat je een aantal dingen kent en kunt die
nodig zijn om je geldbesteding, je dagelijks leven, je vrijetijdsbesteding,
… goed te laten verlopen.

► Woonbegeleiding
Elke jongere heeft een woonbegeleider (WB) die bij hem langskomt.
Die persoon bespreekt en regelt allerlei zaken samen met jou zoals
administratie, daginvulling (werk/school), vrijetijdsbesteding, relaties,
...
Je WB helpt en ondersteunt jou op deze domeinen. Belangrijke
beslissingen neem je steeds in overleg met je WB. Verder kun je ook
steeds terecht bij de zorgcoördinator. De WB overlegt ook
regelmatig met de zorgcoördinator over hoe het met jou gaat.

9

CBAW
► De begeleidingsperiodes
De periode waarin je begeleid wordt, kan heel verschillend zijn.
Meestal wordt een contract afgesloten van zes maanden, dat je op
vrijwillige basis kan verlengen of, als je meerderjarig bent, vroegtijdig
kan beëindigen. De gemiddelde begeleiding duurt tussen de zes en
achttien maanden. Veel hangt af van hoe ver je reeds staat bij de
start en hoe snel je nieuwe zaken leert. De begeleiding wordt gestart
in afspraak met je aanmelder/consulent, je WB, de zorgcoördinator,
jijzelf en eventueel je ouders, lief, ... Na elke drie maanden wordt de
voorbije periode, samen met je WB en de zorgcoördinator,
geëvalueerd en wordt een nieuw handelingsplan opgesteld voor de
komende drie maanden.

1. Voorbereidingsperiode
Sommige jongeren verbleven voorheen in het KTC. Ze hebben daar
heel wat vaardigheden geleerd. Het gaat hier om praktische,
persoonlijke, relationele, … zaken. Bepaalde vaardigheden zijn nog
niet of nog niet voldoende gekend. Jijzelf, je ouders, je aanmelder/
consulent en de begeleiders bepalen samen aan welke
doelstellingen de komende maanden gewerkt zal worden. Dit wordt
neergeschreven in je handelingsplan.
De voorbereidingsperiode start drie à vier maanden vooraleer je
plant om effectief op CBAW te vertrekken.
Tijdens de
voorbereidingsperiode komen onder andere volgende zaken aan
bod: nagaan hoeveel geld je ter beschikking hebt, zoeken naar een
woonst, aankopen van meubels en huisraad, inlichten van
verschillende diensten, afsluiten verzekeringen, wijzigen rekeningen,...
Andere jongeren starten met autonoom wonen van thuis,
pleeggezin, … uit. Zaken zoals aankoop van meubels, aanvragen
leefloon gebeuren tijdens de begeleiding. Er is dan niet echt sprake
van een voorbereidingsperiode.
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CBAW
2. Begeleiding – ‘De CBAW’
In het begin zullen jij en je WB elkaar vaak ontmoeten. Als je net
alleen woont moet er veel geregeld worden: verhuis, aankoop van
meubelen, adres wijzigen,… Veel van deze zaken doe je samen
met je WB , of bereid je samen met hem voor.
Na de opstartfase komt je begeleider eenmaal per week langs. We
kijken of je administratie niet in het honderd loopt. We gaan na of je
de verantwoordelijkheden, verbonden aan het alleen wonen,
opneemt. Je WB helpt je op vlak van geldbeheer, ontvangen
brieven, werk zoeken, studeren, …
Na enige tijd CBAW is het de bedoeling dat je zoveel mogelijk zelf
doet. De begeleider gaat voornamelijk na of je alles volhoudt. Jij
plant nu je leven zelf. Je begeleider komt langs om te kijken hoe het
gaat en om problemen die je ervaart met jou aan te pakken.
Naar het einde van de CBAW toe, vermindert het aantal keren dat
je begeleider langskomt, bijvoorbeeld om de twee weken.

3. Nazorg
Als CBAW afgelopen is, sta je op eigen benen. Je blijft echter steeds
welkom in De Dreve voor een babbeltje of bij problemen.
We kunnen jou ook helpen bij het leggen van contacten met
andere diensten.
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CBAW
► De begeleiding gebeurt op volgende gebieden
PRAKTISCHE HULP
Zoals we reeds vermeldden, moeten er in de beginperiode heel
wat zaken geregeld worden (woning, meubels, keukengerei, ...).
We helpen je hierbij. Ook voor hulp bij het regelen van je verhuis
kan je bij HDO terecht. Indien vrienden of familieleden je hierbij
willen helpen, dan zijn die steeds welkom.
Enkele voorbeelden van zaken die je samen met je WB doet:


Zoeken naar woning: Je zoekt zelf of samen met de WB een
woning. Ook ga je samen verschillende woningen bezoeken.
Samen beslis je welke woning je wil huren.



Ondertekenen huurcontract in aanwezigheid van de
woonbegeleider en afsluiten van brand- en familiale
verzekering.



Inrichten van de woning. Eventueel aankopen van de nodige
meubels en huisraad. De inventaris (zie bijlage) kan een goede
hulp
bieden
bij
de
aankoop
van
noodzakelijke
huishoudartikelen.



Verhuizen: ook met hulp van familieleden of vrienden.



Inlichten van instanties: gemeentehuis (adreswijziging,
identiteitskaart), water-, gas en elektriciteitsmaatschappij,
postkantoor, ziekenfonds, V.D.A.B., bankinstelling, werkgever
en/of school, noodzakelijke betalingsopdrachten vastleggen.



…
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CBAW
ZELFSTANDIGHEIDSPROGRAMMA

Geldbeheer
Samen met de begeleider wordt een maandbudget opgesteld. Eens
dit budget samen met jou is opgesteld, wordt ook verwacht dat je
deze volgt. Je leert ook werken met
bankrekeningen.
Je krijgt 3 rekeningen:

De budgetbeheerrekening

De afnamerekening

De spaarrekening
Je krijgt een bankkaart voor die afnamerekening. Deze rekening kan
je alleen beheren. Zo leer je omgaan met je aankopen van elke dag.
De budgetbeheerrekening en de spaarrekening leer je later pas
beheren.
Als we zien dat je goed kan werken met je afnamerekening zal deze
verdwijnen. Jij wordt dan de enige die kan werken met je
budgetbeheerreking. Dit heet volmacht. De spaarrekening wordt na
enige tijd ook je verantwoordelijkheid. Zo leer je ook sparen voor
grote aankopen.

Huishoudelijke taken
In de begeleiding wordt nagegaan of je de nodige huishoudelijke
taken (koken, wassen, onderhoud woning) onder de knie hebt en
uitvoert. Indien nodig wordt het verder aangeleerd bv. door dit een
aantal keren samen te doen. We vinden het belangrijk dat je je leven
zo organiseert dat je erin slaagt je huishouden vlot
te regelen. Volgende zaken kan je samen met je
WB doen:





Aanleren van de noodzakelijke huishoudelijke
vaardigheden (boodschappen verrichten,
koken, was en strijk, onderhoud van de
woning )
Plannen van de huishoudelijke taken
Aanleren en plannen van de combinatie werken - huishouden 13

CBAW
Administratieve taken
Als je net verhuisd bent, moet je verschillende diensten hiervan
inlichten en komt hier veel administratie bij te kijken bv. aanvragen
studiebeurs, aanvragen installatiepremie en huursubsidie… Je WB
zal dit samen met jou doen, zodat je leert hoe dit moet.
Regelmatig zal je papieren in je brievenbus krijgen. Het is niet
voldoende om die gewoon bij te houden. Je moet er meestal ook
iets mee doen. Je WB gaat met je mee naar die diensten waar de
papieren moeten worden afgegeven, of zorgt dat de papieren
tijdig worden ingevuld en teruggestuurd. Je WB zal:




Je administratief dossier in orde houden en je dit aanleren. Dit
gaat
over
V.D.A.B.,
bank,
ziekenfonds,
O.C.M.W.,
verzekeringen, vakbond, loonadministratie en belastingen,
waarborg en facturen.
Alle concrete stappen voorbereiden, begeleiden en
evalueren die je op administratief vlak moet ondernemen.

Vorming
Als je alleen woont, is het nodig op de hoogte te zijn van een
aantal zaken rond reglementering, gezondheid, anticonceptie,
veiligheid in huis, ... Je WB zal jou informeren over alle
onderwerpen die van belang zijn bij het alleen wonen.
Tijdens CBAW kan je gebruik maken van de oefenwagen van het
KTC om praktische rijervaring op te doen in voorbereiding op het
praktische rijexamen.
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CBAW
OMGAAN MET MENSEN—CONTEXTBEGELEIDING
In de begeleiding hebben we aandacht voor de mensen om je heen:
je familie, vrienden, vaste vriend of vriendin. Ouders worden
uitgenodigd voor de besprekingen met je consulent (tenzij je dit zelf
echt niet wil). Een aantal zaken worden samen met je ouders of vaste
vriend(in) gedaan,… We bekijken met jou hoe jij met andere mensen
omgaat. Als je vindt dat die contacten niet lopen zoals je dat wil,
kunnen we samen gaan kijken wat je daaraan kan verhelpen en op
welke manier. We vinden het belangrijk dat je contact hebt met je
familie, vrienden, … Je beslist uiteindelijk wel zelf over met wie je
contact wil houden.
Sommige jongeren hebben het moeilijk om nieuwe vrienden te
maken als ze alleen gaan wonen. We kunnen dan samen uitkijken
naar mogelijkheden om mensen te leren kennen. Je WB zal jou op de
hoogte brengen van de mogelijke vrijetijdsbesteding in de regio.
Anderen hebben het dan weer moeilijk om tijd voor zichzelf over te
houden. Hun vrienden zijn er altijd en ze vinden dat soms vervelend.
Het is dan nuttig om na te gaan hoe je je vrienden kan duidelijk
maken dat ze welkom zijn maar niet te pas en onpas.
De begeleiding kan gaan over:

Weten bij wie men wat kwijt kan, op welke vrienden men werkelijk
kan rekenen, hoe relaties onderhouden en behouden, ..;

Kennis
en
gebruik
van
anticonceptiemiddelen,
verantwoordelijkheidszin hierbij. Respect voor partner en
zelfrespect. Weten wat men aan elkaar heeft en dit met elkaar
bespreken.
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CBAW
DAGBESTEDING

Schoolactiviteiten – tewerkstelling
Wanneer je alleen gaat wonen, moet je zelf je dagen plannen. Het is
daarbij soms moeilijk om een evenwicht te vinden. Je hebt je
dagtaak (naar school gaan, studeren, werken, werk zoeken, … ),
maar er komen ook heel wat taken bij, en je hebt regelmatig nood
aan ontspanning. Misschien weet je niet altijd wat te doen en verveel
je je een beetje.
In de begeleiding gaan we zo nodig helpen door samen met jou te
zoeken naar aangename en zinvolle activiteiten.
Het is belangrijk dat je het volhoudt op school, dat je werk zoekt en/of
je werk behoudt. Een vaste dagbesteding is een steun bij het alleen
wonen. Heel wat van je administratie is met werken en school
verbonden (ziekteverzekering, kinderbijslag, ...) De begeleiding gaat
dan ook uitgebreid aandacht besteden aan werk, school en werk
zoeken.
We doen dit door:

Zoeken naar mogelijkheden voor school en/of bijscholing

Studiebegeleiding

Motiveren om naar school of werk te gaan

Toezicht op aanwezigheden

Bespreken van problemen en het uitwerken van oplossingen

Eventueel onderhandelen met school of werkgever

Sollicitaties voorbereiden en opvolgen.

Aanleren sollicitatievaardigheden (binnen ruimer kader van
sociale vaardigheden)

Aanbrengen van arbeidsattitudes

Leren omgaan met conflictsituaties op het werk

Onderhandelen met interimbureaus, werkgevers, V.D.A.B.,
beroepsopleiding, jobclub.
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CBAW
Vrijetijdsbesteding
We vinden het belangrijk dat je engagementen op vlak van
vrijetijdsbesteding tijdens CBAW worden verdergezet.
Indien wenselijk wordt uitgekeken naar een passende nieuwe
vrijetijdsbesteding. Je WB zal jou informeren over het
vrijetijdsaanbod in de regio.
Van je woonst kan je geen echte thuis maken wanneer je er nooit
bent. We vinden het belangrijk dat je regelmatig 's avonds thuis
bent. Indien nodig zal je begeleider met jou concrete afspraken
maken over avonden thuis. Eén van de moeilijkste zaken aan
alleen wonen is leren om tijd alleen door te brengen.
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CBAW
WERKEN ROND MOEILIJKHEDEN/PROBLEMEN
( Psychosociaal aspect)
Je WB is bereid met jou te werken rond dingen waar je mee bezig
bent en met de moeilijkheden die je ervaart. Als je pas alleen gaat
wonen, ga je je misschien afvragen hoe je je verdere leven wil
uitbouwen. Misschien heb je problemen. Je voelt je bij sommige
mensen niet goed, je bent verlegen of kan moeilijk nee zeggen. Je zit
te piekeren over dingen die je meemaakte en je komt er niet uit, je
merkt dat je opvliegend bent, ...
Je begeleider zal in de eerste plaats naar je luisteren en samen met
jou naar mogelijke oplossingen zoeken. Indien nodig kan meer
professionele hulp worden ingeroepen.
Misschien heb je ook na de CBAW hulp nodig. Je begeleider helpt
dan zoeken naar de gepaste dienst.
In de begeleiding van de WB komen volgende zaken aan bod:







Je goed in je vel voelen, voldoende tijd voor jezelf nemen. Je
bespreekt samen met je WB wat voor jou de belangrijke
streefdoelen zijn
Sommige situaties kunnen een grote impact op je hebben. Het is
goed dit te weten en hier mee kunnen omgaan
Je eigen grenzen kunnen stellen, voldoende assertiviteit
opbrengen
Gesprekken met je WB over je eigen toekomst
Indien sprake is van probleemgedrag, kan daaraan gewerkt
worden en kan eventueel gezocht worden naar gespecialiseerde
hulp

INDIVIDUEEL HANDELINGSPLAN
Aan welke doelen met jou zal worden gewerkt staat in je
ondersteuningsplan. Dit plan wordt samen met jou en andere
betrokkenen (ouders, aanmelder/consulent, …) besproken en
zesmaandelijks bijgestuurd. Je eigen doelstellingen worden eveneens
in het ondersteuningsplan opgenomen. Je kan dus zelf ook voorstellen
doen.
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Goed om te weten
Adres
Je domicilie komt te staan op het adres waar je woont.
Mutualiteit
Je zult nu een eigen ziekenfondsboekje moeten aanvragen. Ook
sta je zelf in voor medische kosten.
Kinderbijslag
Als je nog niet werkt, krijg je tijdens de CBAW je volledig
kinderbijslaggeld.
Privacy
Informatie over jou of je ouders is beschermd! Elke hulpverlener is
gebonden aan beroepsgeheim en mag dus dingen die hij over je
weet, niet zomaar verder vertellen.
Wanneer je hulp krijgt van HDO, dan bestaat er een dossier over je.
In het dossier staan er vertrouwelijke zaken. De begeleiding gaat
heel discreet om met die gegevens. Ook als we werken met
andere betrokken diensten gaan we zeer zorgvuldig om met
informatie over jou.
Je vindt meer uitleg over hoe we met je gegevens omgaan in onze
privacyverklaring op onze website (www.votjeugdhulp.be).
Dossier
Tijdens je begeleiding worden gegevens door de begeleiding
neergeschreven. Het gaat enkel om gegevens die we nodig
hebben om de begeleiding mogelijk te maken. Deze gegevens,
verslagen en andere documenten worden opgenomen in een
dossier dat bewaard wordt op onze dienst.
Jij hebt het recht te weten wat over jou in het dossier geschreven
staat. Je mag bepaalde stukken zelfs inlezen. Dit bespreek je best
met je contextbegeleider. Wanneer je vraagt om het dossier te
mogen bekijken, moet dit binnen de 14 dagen gebeuren.
Het dossier wordt bij ons bewaard tot je de leeftijd van 35 jaar hebt
bereikt. Daarna wordt het vernietigd.
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Ontevreden?
Zijn er problemen rond de begeleiding, bijvoorbeeld over de
manier waarop gewerkt wordt of over zaken die in de begeleiding
gebeurd zijn, dan bespreek je dit best met je WB zelf of met de
zorgcoördinator. Zo kunnen we samen proberen er iets aan te
doen. Je kan een klachtformulier op onze website invullen!
Je kunt ook je ongenoegen uiten in een bespreking met je
consulent.
Indien dit allemaal geen oplossing voor je brengt, kan je een
officiële klacht indienen. Je kunt een brief schrijven naar:
Directeur
Dhr. F. De Baets
Poperingseweg 30
8900 Ieper.
Binnen de 10 werkdagen weet je of jouw klacht ontvankelijk is.
-

Een klacht is ontvankelijk als:



de klacht op papier staat



de klacht over onze hulpverlening gaat



de klacht over de begeleiding of de dienst gaat



je naam op de brief vermeld staat

In laatste instantie kun je nog altijd beroep doen op de JO-lijn. Dit
is een telefoonlijn voor ouders en jongeren die begeleiding krijgen
binnen de Bijzondere Jeugdbijstand. Je kunt er terecht met vragen
of klachten in verband met de begeleiding of in
verband met je aanmelder/consulent.

Jo-lijn: 0800-90033
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Je rechten
In de Bijzondere
Jeugdbijstand he
b je een aantal re
bepalen wat je w
chten. Rechten zi
el en niet mag, w
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RECHT OP HULP
Wanneer je hulp nodig hebt, moet je hulp krijgen. Organisaties en
hulpverleners moeten je helpen of naar een andere organisatie
doorverwijzen wanneer zij je zelf niet kunnen helpen.
RECHT OP KEUZE
Je mag zelf mee beslissen of je hulp wil of niet. Alleen de
jeugdrechter kan jou en je ouders verplichten om hulp te krijgen. Je
mag voorstellen van je hulpverlener weigeren. Je mag, als dit
mogelijk is, kiezen door welke hulpverlener je wil geholpen worden.
Tijdens de hulpverlening kan je, als dat nodig is en als dit
kan,
veranderen van hulpverlener. Daar is wel een grondige reden voor
nodig.
RECHT OP UITLEG
De hulpverlener moet duidelijk en verstaanbaar vertellen hoe hij je
gaat helpen. Hij moet eerlijk antwoorden op je vragen. Elke keer dat
er over jou een belangrijke beslissing wordt genomen, moet je
hulpverlener je dat vertellen.
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Je rechten
RECHT OP GEZINSLEVEN
Je moet er mee akkoord gaan ergens anders te wonen dan bij je
ouders. Alleen de jeugdrechter kan je toch van elkaar scheiden als je
niet akkoord bent. Wanneer je niet samenleeft met je ouders, mogen
zij je wel regelmatig bezoeken (tenzij dit niet goed voor je is). Je hebt
ook recht op informatie over je ouders.
RECHT OP MENING
Wanneer je hulp krijgt, heb je hierover inspraak. Dat wil zeggen
dat je mag je mening zeggen over de hulp die je krijgt. Je mag
hierover
meepraten en meebeslissen. Je hebt het natuurlijk niet
alleen voor het zeggen: alle voorstellen worden besproken met je
hulpverleners, je ouders en jezelf.
Je mag samen met de andere jongeren bijeenkomen om over
het leven in CBAW te spreken.
RECHT OP DOSSIER
Er moet een dossier worden aangemaakt over de hulp die je krijgt.
Dat dossier kan een map zijn waarin alles staat, of een document op
de computer. Daarin noteren de hulpverleners wat zij belangrijk
vinden over jou, je gezin en jullie situatie. Wat in je dossier staat is
vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat hulpverleners dat niet zomaar aan
iedereen mogen vertellen. Hulpverleners hebben beroepsgeheim. Je
ouders, je hulpverleners en je bijstandspersoon mogen je dossier
lezen. Ook jij mag weten wat er in je dossier staat. Dit mag je niet
wanneer iemand iets vertelt aan één van je hulpverleners en vraagt
dit niet door te geven aan jou, en wanneer gegevens niet belangrijk
zijn voor de hulp die je krijgt. Je mag een kopie hebben van de
stukken uit je dossier. Je mag altijd vragen je dossier te verbeteren of
zaken toe te voegen. Je mag vragen dat sommige dingen die je
vertelt door anderen niet gelezen mogen worden.
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Je rechten
RECHT OP BIJSTANDSPERSOON
Als je hulp zoekt of krijgt, mag je jou altijd laten bijstaan door
iemand naar keuze die je vertrouwt. Deze vertrouwenspersoon
moet tegelijk aan vier voorwaarden voldoen:


meerderjarig zijn én



niet rechtstreeks betrokken zijn bij de jeugdhulpverlening aan
de minderjarige én



op ondubbelzinnige wijze door de minderjarige aangewezen
zijn én



beschikken over een uittreksel uit het strafregister dat een
model 2 omvat.

RECHT OP PRIVACY
Je mag je eigen ideeën hebben over de wereld, over de mens en
over godsdienst. Je hebt recht op een ruimte om jezelf te kunnen zijn,
om even alleen te zijn. Privacy betekent ook dat informatie over jou
en je gezin niet zomaar aan om het even wie verteld mag worden.
RECHT OP GOEDE BEHANDELING
Je hulpverleners mogen je nooit op een wrede of vernederende
manier behandelen of straffen. De straf moet in verhouding staan tot
wat je mispeuterd hebt en moet goed voor je zijn.
RECHT OP KLACHTEN
Je kan je beklag doen bij je hulpverlener wanneer je niet tevreden
bent
over de hulp die je krijgt of over de manier waarop je
moet leven. Je kan ook je beklag doen wanneer je hulpverleners
of ouders geen rekening houden met je rechten.
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Wablief?
BEGELEIDER
Een begeleider is iemand die je een tijdje helpt om je problemen op
te lossen. Dit kan wanneer je in een leefgroep woont, wanneer je thuis
hulp krijgt of wanneer je hulp krijgt bij het autonoom wonen.
BEKWAAM
Bekwaam zijn betekent dat je zelf dingen mag doen en beslissen.
Wanneer je bekwaam bent, mag je dus zelf je rechten gebruiken. Je
bent pas bekwaam wanneer je zelf weet wat goed voor je is.
BELANG
Je belang is wat het beste is voor jou. Wat je belang precies is, is in
elke situatie anders.
BEROEPSGEHEIM
Een persoon die beroepsgeheim heeft, mag dingen die hij hoort of
die hij te weten komt door zijn beroep, niet zomaar verder vertellen.
BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND
Wanneer kinderen in een moeilijke situatie leven en wanneer hun gezin echt hulp nodig heeft, kunnen ze voor hulp terecht bij het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ). Ook de Jeugdrechter kan helpen
wanneer kinderen in een moeilijke situatie leven.
CONSULENT
De consulent is de begeleider die je helpt van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of van de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank (SDJ).
DOSSIER
In je dossier worden dingen opgeschreven over jou, je gezin, je leven
en de hulp die je krijgt. Je dossier kan een boekje zijn, een map, een
document op de computer,…
HULPVERLENER
Een hulpverlener is iemand die mensen helpt wanneer ze vragen of
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Wablief?
INSPRAAK
Inspraak wil zeggen dat je je mening mag geven, dat je mag meepraten.
INTEGRALE JEUGDHULP
Integrale jeugdhulp is de naam voor alle hulp die kinderen en jongeren
kunnen krijgen in Vlaanderen. Integrale jeugdhulp wil deze organisaties
beter laten samenwerken zodat kinderen sneller en beter geholpen
worden.
JO-LIJN
De JO-lijn is een luisterlijn voor jongeren, ouders en voor iedereen die
vragen heeft over hulpverlening. Je kunt er terecht voor informatie, of
met een klacht over de werking van de bijzondere jeugdbijstand.
LEEFGROEP
Binnen een voorziening leven kinderen samen in groep met enkele begeleiders. Dit is de leefgroep. Ze eten er samen, kijken naar televisie,
doen hun huiswerk, gaan samen op stap,… In een voorziening zijn er
meestal verschillende leefgroepen.
ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG (OCJ)
Het OCJ is een dienst dat beslist of de overheid hulp moet bieden of
niet. Een beetje zoals de jeugdrechter maar bij het OCJ krijg je vrijwillige hulp, dus waar jij en/of je ouders akkoord mee gaan.
PRIVACY
Je mag je eigen ideeën hebben over de wereld, over mensen en over
godsdienst. Je hebt recht op een plek om jezelf te kunnen zijn, anderen moeten dit respecteren.
VERTROUWELIJK
Vertrouwelijke informatie is informatie die je in vertrouwen aan iemand
vertelt en die niet voor iemand anders is bestemd.
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Bijlagen
INVENTARIS HUISRAAD
Vaak komt men, eens dat men alleen gaat wonen, tot de vaststelling dat men
een hoop zaken te kort heeft. De volgende lijst helpt om een beeld te vormen
van wat men zoal in een huishouden nodig heeft.
Deze zaken worden opgesplitst in drie reeksen:
- kolom 1: zeker nodig
- kolom 2: aan te raden
- kolom 3: luxe

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

_ Keukentafel

_ Keukenweegschaal

_ Vaatwasmachine

_ Keuken stoelen

_ Aardappelbak

_ Koffieservies

_ Keukenkast

_ Diepvriezer

_ Eetservies

_ Kookfornuis

_ Servetten

_ Glasservies

_ Koelkast

_ Broodplankjes

_ Croque-

_ Microgolfoven

_ Waterkoker

_ Strijkplank

_ Stel spatels

_ Vleesrooster

_ Oven

_ Trechtertjes

_ Keukenrobot

_ Keukenhanddoeken

_ Rasp

_ Wafelijzer

_ Diepe borden

_ Zeef

_ Eierkoker

_ Platte borden

_ Snelkookpot

_ Gourmettoestel

_ Koffietassen

_ Sauslepel

_ Fonduestel

_ Soeptassen

_ Schuimspaan

_ Broodrooster

_ Drinkglazen

_ Mixer

_ Elektr. Vleesmes

_ Kookpotten

_ Citruspers

_ Elektr. blikopener

_ Braadpan

_ Dessertborden

_ Frietmachine

monsieurtoestel

_ Slagroomspuit
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Bijlagen
Keukenmateriaal - keukeninrichting (vervolg).
Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

_

Bestek

_

Puddingkommetjes

_

Allessnijder

_

Blikopener

_

Bakvormen

_

Taartenschepper

_

Schilmesje

_

Diepvriesdoosjes

_

IJsschepper

_

Pottenlekker

_

Koffiezetapparaat

_

Knoflookpers

_

Flessenopener

_

Slazwierder

_

Eiersnijder

_

Kurkentrekker

_

Slakom

_

Broodmes

_

Dunschiller

_

Dienblad

_

Botervlootje

_

Keukenschaar

_

Schalen

_

Olie en azijnstel

_

Rasp

_

Sauspan

_

Slakkenpannetjes

_

Pureestamper

_

Frietpot

_

Waterkaraf

_

Klopper

_

Thermoskan

_

Wijnkaraf

_

Vergiet

_

Eierdopjes

_

Broodtrommel

_

Koffiekan

_

Brooddoos

_

Koekendoos

_

Onderleggers

_

Maatbeker

_

Bonbonschoteltje

_

Vuurvaste schotel

_

Pollepels

_

Fruitmandje

_

Afdruiprek

_

Vleesmes

_

IJspotjes

_

Vuilnisbak

_

Schotelwarmer

_

Schotelvod

_

Cognacglazen

_

Kookboek

_

Borrelglaasjes

_

Pannenlappen

_

Barbecueset
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Bijlagen
Was – toilet - onderhoud
Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

_

Strijkijzer

_

Wasmachine

_

Droogkast

_

Strijkplank

_

Wasmand

_

Ladder

_

Droogrek

_

Trapladder

_

Haardroger

_

Wasknijpers

_

Toiletkastje

_

Naaidoos

_

Veegborstel

_

Scheerapparaat

_

Naaimachine

_

Trekker

_

Emmers

_

Schuurborstel

_

Stofzuiger

_

Handborstel

_

Vuilblik

_

Zeemvel

_

Spons

_

Stofdoek

_

Schoenpoetsgerief

_

Spiegel

_

Washandjes

_

Sponshanddoeken

_

Badhanddoeken

_

Kam en haarborstel

_

Tandenborstel

_

Naaigerief

_

Schaar

_

Vloermat
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Bijlagen
Meubilair - decoratie
Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

_

Zetel

_

Asbak

_

DVD

_

Eetplaats

_

Tafellaken en –kleed

_

Stereo

_

Kussenslopen

_

Tapijt

_

Spots

_

Opbergkast

_

Enkele stoelen

_

Staande lamp

_

Gordijnen

_

salontafeltje

_

Weegschaal

_

Verwarming

_

TV

_

Wijnrek

_

Verlichting

_

TV kastje

_

Schoenkastje

_

Dekens/donsdeken _

Radio

_

Paraplubak

_

Lakens

Wekkerradio

_

Bijzettafeltjes

_

Kapstok

_

Bureau

_

Slaapkamer

_

Bloempotten

_

Klok

_

Vazen

_
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Bijlagen
Gereedschap – tuingerief
Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

_

Hamer

_

Zaag

_

Gereedschapskistje

_

Tang

_

Boormachine

_

Nagelrekje

_

Schroevendraaiers

_

Rolmeter

_

Beitels

_

Verlengkabel

_

Steeksleutels

_

IJzerzaag

_

Stekkerdoos

_

Verstelbare tang

_

Soldeerbout

_

Zaklamp

_

Schop

_

Elektriciteitstang

_

Gieter

_

Hark

_

Doorslag

_

Engelse sleutel

_

Moersleutels

_

Breekmes

_

Riek

_

Kruiwagen

_

Spade

_

Hark

_

Tuinschaar

_

Grasmaaier

_

Schoffel

_

Insecticidenspuit

_

Crawl
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Bijlagen
Allerlei

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

_

Schrijfgerief

_

Telefoonboek

_

Fototoestel

_

Duimspijkers

_

Paraplu

_

Koptelefoon

_

Briefomslagen

_

Rugzak / koffer

_

Postzegels

_

Computer

_

Briefpapier

_

Telefoon / GSM

_

Perforator

_

Nietjesmachine
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