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 Licht mobiele begeleiding
o Kort
o Lang
 Ambulante training
o Triple p (level 4 en 5)
o Individueel of groep

 Ambulante opvang
 Licht mobiele begeleiding
o Kort
o Lang
 Ambulante training
o van ouders en kinderen in de leefgroep
o Triple P (level 4 en level 5, individueel of in groep)

 Ambulante training van ouders en kinderen in de leefgroep

 Residentieel
o Zeer korte opvang
o Lange opvang perspectiefzoekend
o Lange opvang perspectiefbiedend
 Ambulante opvang
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“Opvoeden is niet altijd even gemakkelijk,
wij kunnen u daarbij helpen!”
Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)
bieden mobiele, ambulante en residentiële (dag- en nacht)
begeleidingsprogramma’s aan ouders met jonge kinderen.
Samen met een begeleider zoek je als ouder(s) de training of
begeleidingsvorm uit die voor jouw situatie het meest
geschikt is. Begeleiding vindt plaats bij je thuis of in een
centrum. Dit kan individueel of in groep samen met andere
ouders.
Wie kan er terecht in een CKG?
Gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar (zolang ze
basisonderwijs volgen, met bijzondere aandacht voor 0 - 6
jarigen):
 in al hun diversiteit (ras, stand, godsdienst, herkomst,…)
 die een hulpvraag stellen
 omdat het opvoedingsgebeuren voor ouder en/ of kind
vastloopt of dreigt vast te lopen en waarvoor met een
tijdelijk hulpaanbod voldoende perspectief is op
verandering

Het CKG wordt erkend en gesubsidieerd door

Voor wie?
Je hebt vragen over de opvoeding van je kinderen: vragen over hun
ontwikkeling, hun gedrag of het dagelijks omgaan met elkaar. Je kind is
tussen 0 en 12 jaar.

Wat?
Gedurende maximaal 3 maanden bieden we begeleiding bij je thuis. Deze
begeleiding is gratis.

Hoe?
Een gezinsbegeleider komt wekelijks 1 tot 1,5 uur bij je thuis. Samen zoeken
we naar antwoorden en oplossingen. Hierbij ondersteunen wij jou als ouder,
zonder het van je over te nemen. Alle gezinsleden worden betrokken in de
begeleiding.
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De ingekleurde afdelingen bieden deze module aan.

Voorbeeld licht mobiele begeleiding kort:
“Mieke, mama van de 3-jarige Bram, zit met haar
handen in het haar. Elke avond moet ze het
gevecht aangaan met haar kleuter om hem tijdig
in bed te krijgen. Wat ze ook doet, telkens vindt
Bram weer een manier om de tijd te rekken.”

Voor wie?
Je hebt vragen over de opvoeding van je kind: vragen over zijn/haar
ontwikkeling, gedrag of het dagelijks omgaan met elkaar. Je kind is tussen 0
en 12 jaar.

Wat?
Gedurende maximaal 1 jaar bieden we begeleiding bij je thuis. Deze
begeleiding is gratis.

Hoe?
Een gezinsbegeleider komt wekelijks 1 tot 1,5 uur bij je thuis. Samen zoeken
we naar antwoorden en oplossingen. Hierbij ondersteunen wij jou als ouder,
zonder het van je over te nemen. Alle gezinsleden worden betrokken in de
begeleiding.
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De ingekleurde afdelingen bieden deze module aan.
aan.

Voorbeeld licht mobiel begeleiding lang:
“Stijn is een jongen van 8 jaar. Zijn ouders weten
zich geen raad meer met zijn drukke en soms zelfs
agressieve gedrag. Op school krijgen ze te horen
dat Stijn een aangename jongen is. Ze beginnen
het gevoel te krijgen dat er iets is dat binnen hun
gezin misloopt, maar wat? En het belangrijkste,
wat kunnen ze eraan doen om terug een leuke
sfeer in huis te creëren?”

Voor wie?
Je hebt kinderen tussen 2 en 12 jaar en wil in een training positieve
opvoedingsvaardigheden leren.

Wat?
In de Triple P oudertraining leer je vaardigheden om gepast te reageren op
het gedrag van je kinderen en ook je kinderen hierbij te motiveren. Zo kan
opvoeden opnieuw leuk en aangenaam worden. De training kost 15€ per
gezin.

Hoe?
Je kan dit programma volgen in kleine groep of individueel. Tijdens de
groepstraining krijg je de kans om eigen ervaringen te delen met andere
ouders, wordt informatie gedeeld en worden vaardigheden getraind. Tijdens
het individuele programma komt een trainer bij je
thuis of kom je naar het centrum.
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De ingekleurde afdelingen bieden deze module aan.

Voorbeeld Triple P level 4:
“Seppe ( 7 jaar) is volgens zijn ouders erg druk
thuis. Hij luistert niet en lijkt hen vaak uit te dagen.
Dit zorgt voor veel conflicten thuis, ook zijn zus
lijdt hieronder. De ouders weten zich geen raad
hoe hiermee om te gaan.”

Voor wie?
Je hebt kinderen tussen 2 en 12 jaar, en je volgde reeds de Triple P level 4 (in
groep of individueel).

Wat?
Triple P level 5 is ingedeeld in verschillende modules, namelijk ‘omgaan met
stress’, ‘oefensessies’ en ‘partnersteun’. Elke module neemt een 3-tal sessies
in beslag. Je kan zelf kiezen of je 1, 2 of 3 modules volgt. De training is gratis.

Hoe?
Voor de Triple P level 5 komt een trainer bij je thuis of kom je naar het
centrum. De sessies van 1 tot 1,5 uur vinden wekelijks plaats.
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De ingekleurde afdelingen bieden deze module aan.

Voorbeelden Triple P level 5:
“Tom en Sara volgden reeds Triple P level 4. Maar
Sara voelt zich niet altijd gesteund door Tom, en ze
staan niet altijd op dezelfde lijn. Ze willen meer
‘samen opvoeden’.”
“ Sandra volgde reeds Triple P level 4. Ze merkt
echter dat wanneer ze onder stress staat, ze er
niet in slaagt om rustig te blijven met haar
zoontje. Ze wil beter leren omgaan met stress en
negatieve gedachten.”
“Erik en Karin volgden reeds Triple P level 4. Ze
slagen er al goed in om de strategieën toe te
passen, maar het eetmoment met hun 3 kinderen
loopt nog moeilijk. Ze willen hier graag nog wat
ondersteuning in.”

Voor wie?
Je hebt vragen over voeding, slapen, verzorging, ontwikkeling van je kind. Je
ervaart moeilijkheden met het stellen van grenzen. Je kind komt moeilijk tot
spel. Je maakt je zorgen over de band tussen jou en je kind.

Wat?
Voor een ambulante training kom je 1 tot 3 keer per week naar ons centrum.
De training bestaat uit individuele gesprekken en oefenmomenten in de
leefgroep. We werken samen aan het versterken van de band met je kind en
het versterken van je vaardigheden als ouder. Deze training is gratis.

Hoe?
Je komt samen met je kind minimaal 1 keer per week naar ons centrum. De
training bestaat uit individuele gesprekken en oefenmomenten in de
leefgroep. We werken samen aan het versterken van je vaardigheden als
ouder.
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De ingekleurde afdelingen bieden deze module aan.

Voorbeelden ambulante training:
“Robby, het zoontje van Monique is 1 maand en
verblijft overdag in het CKG. Monique is wat
onzeker over hoe ze de verzorging van Robby moet
aanpakken. Samen met haar gezinsbegeleidster
geeft ze Robby een badje en bereidt ze het papje
voor hem.”
“Silke is 4 jaar. Ze verblijft een tijdje in de
leefgroep omdat ze thuis niet wil luisteren naar
haar mama. Op de leefgroep krijgt mama de kans
om in een veilige omgeving het geven van grenzen
in te oefenen.”

Voor wie?
Je hebt vragen over de opvoeding van je baby of peuter: vragen over zijn/
haar ontwikkeling, gedrag of het dagelijks omgaan met elkaar. Bovendien valt
de dagelijkse zorg voor je kind je momenteel zwaar.

Wat?
Je kind komt 3 tot 5 dagen per week naar de baby- of peutergroep. De
ambulante opvang duurt maximaal 3 tot 6 maanden. Je betaalt een dagprijs
van 2 euro.

Hoe?
In de opvang wordt met je kind gewerkt rond specifieke thema’s zoals
grenzen en regels, ontwikkelingsstimulering, eetmoeilijkheden,…
Samen zoeken we naar antwoorden en oplossingen voor je vragen. Hierbij
ondersteunen we jou als ouder, zonder het van je over te nemen. Dit kan in
een ambulante training en/ of mobiele begeleiding.
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De ingekleurde afdelingen bieden deze module aan.

Voorbeeld ambulante opvang
“Vorige week is de moeder van Sien overleden.
Sien ziet het even niet meer zitten en elke dag
moet ze voor de opvoeding van Ben, haar 1-jarig
zoontje instaan. Ze heeft nood aan opvang tijdens
de dag, zodat ze tijd heeft om haar verdriet een
plaats te geven en een aantal administratieve
zaken kan afhandelen die te maken hebben met
het plotse overlijden van haar moeder.”

Voor wie?
De opvoeding van je kind valt je zwaar. Een tijdelijke opvang van je kind en
begeleiding van je gezin zou de nodige rust kunnen bieden om terug zelf de
opvoeding op te nemen.

Wat?
We begeleiden je kind tijdens zijn verblijf in de leefgroep en zoeken samen
met jou naar oplossingen en antwoorden om zo terug voldoende draagkracht
binnen je gezin te brengen. De maximale verblijfsduur is 6 weken, mogelijks 1
keer te herhalen. Je betaalt een dagprijs van 4 euro.

Hoe?
Kinderen die in kortverblijf worden opgevangen, kunnen terecht op de baby–
en peutergroep (0 - 2,5 jaar) of op de gezinsgroep (0 - 12 jaar). Broers en
zussen proberen we in dezelfde groep op te vangen. Een team van
opvoedsters staat in voor de dagelijkse zorg en begeleiding van je kind. Een
gezinsbegeleider zoekt samen met jou naar geschikte antwoorden en
oplossingen binnen een mobiele begeleiding of ambulante training.
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De ingekleurde afdelingen bieden deze module aan.

Voorbeeld dag- en nachtopvang zeer kort:
“ Je voelt je op, doodmoe. En toch moet je elke
ochtend weer het bed uit om een hele dag in je
eentje voor je zoontje Lars van 6 maanden te
zorgen. Een rustperiode zou je de nodige energie
kunnen geven om er terug bovenop te komen.
Maar waar moet Lars dan naartoe? Familie of
vrienden kunnen de opvang niet organiseren en bij
de kribbe is er momenteel nog geen plaats. Wie
kan er opvang bieden?”

Voor wie?
De opvoeding van je kind valt je zwaar. Opvang van je kind en begeleiding
van je gezin zou de nodige rust kunnen bieden. De periode waarin je
ondersteuning behoeft, overschrijdt de termijn van 3 maanden. Dan kan je
terecht in onze lange dag- en nachtopvang, dewelke niet-rechtstreeks
toegankelijk is. Dit wil zeggen dat er een goedkeuring van de Toegangspoort
nodig is.

Wat?
Perspectief zoekend: Je kind kan gedurende maximum 1 jaar in ons CKG
verblijven. We begeleiden je kind tijdens zijn verblijf in de leefgroep en
zoeken samen met jou naar oplossingen en antwoorden om zo terug
voldoende draagkracht binnen je gezin te brengen.
Perspectief biedend: Indien je kind jonger is dan 5 jaar, kan het tot de leeftijd
van 6 jaar in het CKG verblijven. Als je kind 5 jaar of ouder is, kan het
maximum 1 jaar worden opgevangen. Je kind wordt begeleid tijdens zijn
verblijf in de leefgroep en we ondersteunen jou in de periode dat je kind in
het CKG wordt opgevangen.

Hoe?
Kinderen die in langverblijf worden opgevangen, kunnen terecht op de baby–
en peutergroep (0 - 2,5 jaar) of op 1 van de 2
gezinsgroepen (0 - 12 jaar). Broers en zussen proberen
we in dezelfde groep op te vangen. Een team van
opvoedsters staat in voor de
dagelijkse zorg en begeleiding van je
CKG
kind. Een
Kinderland
gezinsbegeleider
ondersteunt jou
tijdens de
opvangperiode van
je kind.
De ingekleurde afdelingen bieden deze module aan.

Voorbeeld dag- en nachtopvang lang:
“Moeder verblijft met haar twee kinderen
gedurende een aantal maanden in een Centrum
voor Integrale Gezinszorg. Begeleiders daar maken
zich zorgen over de manier waarop moeder de
opvoeding opneemt. Haar dochtertje van 1.5 jaar
krijgt regelmatig een tik omdat zij niet netjes eet.
De oudste jongen, van 7 jaar, neemt veel van de
zorg voor zijn zusje op zich. Ook hij krijgt te maken
met fysiek en verbaal geweld. Het geven van
complimentjes of zeggen wat één van de kinderen
goed doet, lukt moeder moeilijk. De begeleiders
van het gezin hebben met moeder hun zorgen
besproken en moeder is bereid om aan haar eigen
probleem te werken. In tussentijd vragen moeder
en begeleiders opvang voor de kinderen in het
CKG. Er wordt voorzien dat een lange opname
nodig is.”

