
Rechten van de minderjarige 
 

Kinderen, jongeren en ouders 

hebben rechten bij een begelei-

ding. Van je begeleider krijg je 

folders die uitleggen wat je rech-

ten zijn: 

Voor kinderen jongeren -12 jaar: 

‘Mijn rechten in de jeugdhulp’. 

Voor jongeren + 12 jaar: 

’t Zitemzo… in de integrale jeugd-

hulp’. 

 

 

De JO-lijn 

 

Je kan bellen naar de JO-lijn op het gra-

tis nummer 0800 900 33. 

Je kunt er terecht met al 

je vragen en klachten 

over Bijzondere Jeugd-

zorg.  

 

 

Awel 

 

Kinderen en jongeren kunnen Awel ano-

niem contacteren: 

Tel: 102  

E-mail:  

brievenbus@awel.be  

Website: 

www.awel.be  

                   NUTTIG  
  

 

Begeleiders: 

Annelies Van Den Fonteyne 

 annelies@stuwlier.be 

 gsm: 0490/57.25.03  

Ine De Smedt 

 ine@stuwlier.be 

 gsm: 0491/37.82.61  

Sille Goeyvaerts 

 sille@stuwlier.be 

 gsm: 0491/37.82.59  

Pieter Mertens 

 pieter@stuwlier.be 

 gsm: 0491/37.82.56  

 

Teamverantwoordelijke: 

Johan Emons 

 johan@stuwlier.be 

 gsm: 0491/37.82.65  

 

Pedagogisch Verantwoordelijke: 

Sofie Blom 

 sofie@stuwlier.be 

 gsm: 0490/57.25.02 

 

Directeur: 

Luc De Win 

 luc@stuwlier.be 

 gsm: 0498/35.88.04 

 

Adres: 

Ouderijstraat 4, 2500 Lier 

tel: 03/488.01.37  

 

VZW Werk van Don Bosco 

 

Contextbegeleiding 



We begeleiden gezinnen die steun 

nodig hebben bij de opvoeding of de 

ontwikkeling van kinderen.  

Je begeleider komt bij jullie thuis. Sa-

men met je begeleider zoeken jullie 

naar oplossingen voor zaken die jullie 

willen veranderen binnen jullie gezin. 

We werken vooral aan de opvoeding 

van de kinderen, maar soms ook rond 

andere thema’s. Hiervoor kunnen we 

samenwerken met andere diensten, 

enkel als jullie akkoord zijn. 

Een begeleider komt minimaal één 

maal per week 

op bezoek. Je 

b e g e l e i d e r 

praat met heel 

het gezin, of 

met een ouder 

of kind alleen. 

 

EEN BEGELEIDING 

Een hulpverlener, de consulent van 

het ondersteuningscentrum of van de 

Jeugdrechtbank belt naar ons. De 

hulpverlener of  consulent geeft uitleg 

over jullie situatie en we plannen een 

eerste gesprek bij jullie thuis. Bij het 

eerste gesprek komen je begeleider, 

de pedagogisch verantwoordelijke en 

de consulent  of jullie hulpverlener 

mee.  

ONZE WERKING 

Wij luisteren naar je verhaal. Tevens geven 

we informatie over onze dienst en het ver-

loop van de  begeleiding. Tenslotte 

maakt je begeleider met jullie afspraken 

en overlopen we je gegevens. 

Tijdens de eerste huisbezoeken gaan we 

op zoek naar jullie krachten en stellen we 

samen doelen op die jullie 

willen bereiken. Deze doelen 

worden samengelegd met de 

doelen van de  consulent. of 

jullie hulpverlener  Jullie bege-

leider zet deze in een hande-

lingsplan.  

Tijdens de volgende huisbezoeken werken 

we samen aan deze doelen om het thuis 

aangenamer te maken. We oefenen wat 

er moeilijk gaat en zoeken hoe we het 

leefbaar kunnen maken. Je begeleider 

kijkt naar wat er goed gaat en wat ieder-

een goed kan. 

Na 6 maanden volgt een eerste evaluatie 

en kijken we hoe ver we 

staan. We maken dan sa-

men een evolutieverslag. Dit 

bespreken we eventueel 

met de consulent: wat gaat 

al goed en wat willen jullie 

nog veranderen?  

 

Je begeleider noteert de nieuwe doelen 

in een bijsturing van het handelingsplan. 

Als alle doelen bereikt zijn en er zijn geen 

nieuwe doelen meer, dan stopt de bege-

leiding. We maken samen een eindver-

slag.  

 

 

. 

PRIVACY 
 

Alles wat jullie bespreken met je bege-

leider valt onder het beroepsgeheim. 

Dit wil zeggen dat je begeleider dit te-

gen niemand mag vertellen, tenzij hij 

toestemming van jullie krijgt. Let wel op: 

als je begeleider denkt dat iemand in 

gevaar is, moet hij dit melden aan de 

consulent nadat hij dit met jullie heeft 

besproken. Jullie begeleider bespreekt 

jullie gezin ook met andere begeleiders. 

Alles wat we met jullie bespreken wordt 

genoteerd en bijgehouden in je dossier. 

Indien je wil kan je aan je begeleider 

vragen om dit te mogen lezen. 

 

KLACHTEN  

Wanneer je niet tevreden bent over je 

begeleiding, dan kan je dit altijd even 

bespreken met je begeleider. Als dat 

niet lukt, kan je terecht bij de teamver-

antwoordelijke. Je kan ook een formu-

lier vragen en de klacht opschrijven.  


