
De begeleiding duurt zes maanden, is 
verlengbaar en heeft een gemiddelde 
intensiteit van één uur per week.  
De begeleiding kan enkel aange-
vraagd worden met goedkeuring van 
de toegangspoort (A-doc). 

    

InstroomprocedureInstroomprocedureInstroomprocedureInstroomprocedure    
Een gezin kan zelf telefonisch aanmel-
den tijdens de kantooruren of aange-
meld worden door een  hulpverlener.  
Indien aangemeld door een hulpverle-
ner vragen we dat de ouders de aan-
melding binnen de twee weken telefo-
nisch bevestigen.  
Gezinnen aangemeld door een ge-
mandateerde voorziening ( OCJ of 
VK), de Sociale dienst Jeugdrechtbank 
of via de toegangspoort (een A-
document), moeten de aanmelding 
niet bevestigen. Ze komen recht-
streeks op de wachtlijst. 
 
Het instroomteam bespreekt de aan-
melding en informeert het gezin of 
onze dienst een antwoord kan bieden 
op de vraag.   
Als de begeleiding kan starten, nemen 
we contact op met de ouders of de 
verwijzer.  

VIZIER - Contextbegeleiding 

Collegelaan 6 

2140 Borgerhout 

tel: 03/235.31.11  
fax: 03/235.03.89  
e-mail: vizier@olo.be 
 

De module heeft een gemiddelde in-
tensiteit van 3 uur per week, kan niet 
verlengd worden en kan enkel aange-
boden worden met goedkeuring van 
de toegangspoort (A-doc). 
 
 
Contextbegeleiding in functie van auto-Contextbegeleiding in functie van auto-Contextbegeleiding in functie van auto-Contextbegeleiding in functie van auto-
noom wonen:noom wonen:noom wonen:noom wonen:    

 
Deze module is er voor jongeren uit 
gezinnen waarmee we al in een ande-
re module hebben gewerkt, en die 
willen doorgroeien naar zelfstandig 
wonen. Samen met de jongere en 
zijn netwerk bereiden we deze stap 
voor.  
 
De begeleiding is op maat en richt 
zich op alle terreinen waarmee je ge-
confronteerd wordt als je alleen wilt 
wonen (Bv. leefloon aanvragen, wo-
ning zoeken, verhuis regelen, bud-
gettering, organisatie van het huis-
houden, dagbesteding,…).  
 
We maken een toekomstboek: hierin 
komt het stappenplan en de concrete 
afspraken die de jongere samen met 
de begeleider doorheen de begelei-
ding maakt.  
 
 

 
Vizier biedt gratis contextbegeleiding 
aan in gezinnen met kinderen van 0 tot 
18 jaar. Vizier voorziet hulp op maat, in 
verschillende modules. 
De dienst is erkend door het Agent-
schap Jongerenwelzijn.   
 
 
 
 
Verantwoordelijke: Eva Cornelis 
 
Inhoudelijk verantwoordelijken:  

Katleen Seps - Sara Maquoi 
 
Directeur mobiele diensten:  

Chantal Van Overvelt  
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BegeleidingscriteriaBegeleidingscriteriaBegeleidingscriteriaBegeleidingscriteria    
+ Ouders of een verwijzer (bv. het 

CLB, het OCJ, de jeugdrechtbank) 

maken zich zorgen over de opvoe-

dingssituatie thuis en/of over de kin-

deren.  

 

+ Ouders en kinderen willen samen 

als gezin verder en vragen hierbij on-

dersteuning en begeleiding.  

 

+ Ouders hebben vragen over de op-

voeding en/of kinderen willen kunnen 

praten over wat goed en wat moeilijk 

gaat.  

 

De gezinnen wonen in het arrondisse-

ment Antwerpen.  

    

WerkingWerkingWerkingWerking 

We bieden verschillende vormen van 

contextbegeleiding (=begeleidings-

modules) aan.  

We spreken samen af welke module 

het meest geschikt is.  

 

Breedsporige contextbegeleiding en Breedsporige contextbegeleiding en Breedsporige contextbegeleiding en Breedsporige contextbegeleiding en 

laagintensieve ondersteuningsmodule:laagintensieve ondersteuningsmodule:laagintensieve ondersteuningsmodule:laagintensieve ondersteuningsmodule:    
 

Na het startgesprek plant de context-
begeleider gesprekken met het gezin, 
meestal aan huis. In de eerste fase  

van 4 weken krijgen we zicht op wat 

goed gaat en op datgene waar ieder-

een zich zorgen over maken.  

 

We zoeken naar wat iedereen wil doen 

om het samenleven weer mogelijk te 

maken. Indien een verwijzer (OCJ, 

VK, JRB) betrokken is, wordt ook zijn 

opdracht in de begeleiding meegeno-

men.  

 

Na 4 weken maakt de begeleider een 

verslag op dat we IDO ( individuele 

dienstverleningsovereenkomst) noe-

men. Hierin staat welke begeleidings-

module is gekozen en aan welke doel-

stellingen we zullen werken.  

 

De veiligheid en de ontwikkeling van 

de kinderen staan centraal in de con-

textbegeleiding. Om die bevorderen 

zijn er zijn heel wat soorten doelen 

waaraan we kunnen werken : 

 
 
+ onderlinge communicatie 

+ opvoedingsvragen 

+ ondersteuning bij praktische en 
administratieve vragen 

+ uitbouwen van een sociaal netwerk 

+ omgaan met emoties 

+ versterken van vaardigheden 

 

VIZIER VIZIER VIZIER VIZIER ––––    CONTEXTBEGELEIDINGCONTEXTBEGELEIDINGCONTEXTBEGELEIDINGCONTEXTBEGELEIDING    

 
De breedsporige module loopt één 

jaar, kan verlengd worden en heeft een 

gemiddelde intensiteit van twee uur per 

week. 

 

De laagintensieve ondersteunings-

module duurt zes maanden, kan ver-

lengd worden en heeft een gemiddelde 

intensiteit van één uur per week. 

 

Minstens elke zes maanden wordt de 

begeleiding geëvalueerd en bespreken 

we of de begeleiding stopt, verlengd 

wordt of overgaat naar een andere mo-

dule. 

 

Deze modules zijn rechtstreeks toegan-

kelijk.  

 

 

Kortdurende intensieve module:Kortdurende intensieve module:Kortdurende intensieve module:Kortdurende intensieve module:    
 

Een jongerenbegeleider en een ouder-

begeleider bieden een intensief traject 

van zes maanden aan.  

 

Er zijn geregeld gezinsgesprekken in 

aanwezigheid van de gezinsleden en 

beide begeleiders.  

 

In de begeleiding proberen we de spi-

raal van steeds terugkerende escalaties 

tussen ouders en jongeren te doorbre-

ken.  

 

Met de ouders zoeken we hoe ze op 

een geweldloze manier kunnen duide-

lijk maken wat ze belangrijk vinden en 

hoe ze aanwezig kunnen blijven in het 

leven van hun kind.  

 

De jongere (+12 jaar) gaat met zijn 

begeleider een traject aan om zijn soci-

ale vaardigheden te versterken. 

 


