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Beste lezers,

Een jaar is ondertussen alweer voorbijgevlogen. 
De hoogste tijd dus voor wat nieuwsjes vanuit 
het werkveld.

Om te beginnen wil ik jullie alvast nog eens heel 
erg danken voor elke vorm van ondersteuning 
die wij het voorbije jaar hebben gekregen.
Het is immers mede dankzij die steun, dat wij er 
elke dag volop tegen aan kunnen blijven gaan.
Wij hopen dan ook dat ieder van u onze 
organisatie ook dit jaar even genegen blijft.

Het jaar 2019 was, zoals de voorgaande jaren, 
weerom een erg turbulent en druk jaar voor 
de ganse sector. Niet in het minst omdat de 
doorgevoerde besparingsmaatregelen de sector 
ditmaal toch ook wel echt erg raakten. Alle 
voorzieningen zien hun budgetten slinken, 
terwijl de overheden net steeds meer vragen 
stellen aan de organisaties om zich in orde 
te stellen met allerlei extra regelgeving. Niet 
evident om alles gemanaged te blijven krijgen.
Bovendien merken we de laatste jaren toch 
ook meer en meer dat de ‘rugzak’ die de 
jongeren moeten meezeulen, niet alleen voor 
hen bijzonder zwaar is, maar ook steeds meer 
weegt op de zwaarte van de te lopen trajecten. 
Jongeren kunnen vaak niet terecht op die plaats 
waar ze effectief geholpen kunnen worden, 
wat onvermijdelijk lijdt tot escalerende stress 
situaties, waarbij fysisch en verbaal geweld 
tot de ‘normaal’ behoort. Deze agressie weegt 
op de draagkracht van begeleiders, waarbij 
werkgerelateerde uitval niet uitblijft, zodat de 
stabiliteit van teams in het gedrang komt, wat 
dan weer extra weegt op de groepsdynamieken 
en we regelmatig in een vorm van negatieve 
vicieuze cirkel belanden. Geen gezonde basis 
om een degelijke werking te blijven neerzetten.

Het is dus ook voor de teamverantwoordelijken 
continu hard werken om hun mensen 
gemotiveerd te houden en hen te coachen om 
deze negatieve spiraal om te buigen. 
Ons respect voor de veerkracht van al onze 
medewerkers is dan ook bijzonder groot.  

Maar, het moet ook gezegd dat de overheid 
heel erg constructief meedenkt om oplossingen 
te zoeken, door onder andere een hele resem 
aan uitdagingen en mogelijkheden te lanceren, 
in functie van het flexibeler maken van de 
hulpverlening. 
In regel een heel erg goede zaak voor alle 
trajecten die we met de jongeren willen lopen, 
want daardoor kunnen we meer op maat van de 
individuele hulpvragen werken.
Maar, en spijtig genoeg is die er ook nu, zitten 
we nog altijd in besparingstijd en spelen de 
genomen maatregelen hun duidelijke rol. Er 
wordt weliswaar relatief veel geld in de sector 
gepompt, maar de nood is zo hoog en het aantal 
gegadigden zo groot, dat er uiteindelijk met 
niet zoveel aan extra’s moet gewerkt worden en 
de organisaties zelf meestal creatief op zoek 
moeten gaan om zo budget neutraal mogelijk, 
extra en gepaste  hulpverlening te kunnen 
organiseren.   

We waren net goed op weg, toen Corona ons 
pad kruiste en vandaag bijna gans de wereld 
lam legt.
Bijzonder beangstigend toch als we al die 
berichten horen.
Een les ook in nederigheid, want weer een 
stevig bewijs dat ondanks alle wetenschap en 
kennis, wij ‘moeder natuur’ ernstig moeten 
blijven nemen en afhankelijk blijven van de 
grillen ervan.
Voor de werking lang niet ideaal, want een 
serieuze rem op de individuele trajecten.
Laat ons hopen dat, door met z’n allen de 
opgelegde maatregelen strikt op te volgen, 
wij op relatief korte termijn terug kunnen 
overschakelen naar het ‘normale’ leven en ‘de 
ordes van de dag’ opnieuw kunnen laten primeren 
en onze jongeren kunnen ondersteunen in hun 
zoektocht. 

Hou het vooral veilig en gezond op dit moment.
Tot binnenkort. 
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Module crisishulp

Huize Levensruimte werd, naast de modules 
die hier al eerder werden voorgesteld (Verblijf, 
Contextbegeleiding, Contextbegeleiding 
Autonoom Wonen) ook  erkend door de 
overheid voor de module CRISISHULPCRISISHULP. Het 
is de deelwerking TeCeR die deze crisishulp 
aanbiedt (TThuisbegeleiding, CCrisishulp, 
RResidentiële begeleiding). Ik ging met enkele 
vragen rond die crisishulp aankloppen bij Anja, 
teamverantwoordelijke van TeCeR.

Op de website lees ik dat jullie zowel Op de website lees ik dat jullie zowel 
crisisbegeleiding als crisisopvang doen. Kan crisisbegeleiding als crisisopvang doen. Kan 
je beiden verduidelijken?je beiden verduidelijken?
CrisisbegeleidingCrisisbegeleiding doen we alleen bij gezinnen 
die we binnen onze module Contextbegeleiding 
al in begeleiding hebben. De crisisbegeleiding 
wordt dan toegespitst op het dé-escaleren van 
de crisissituatie in het gezin. Dat betekent 
dat de frequentie van de huisbezoeken door 
de contextbegeleider gedurende 1 tot 2 weken 
opgedreven wordt. 
Indien tijdens die crisisbegeleiding de 
noodzaak zich voordoet om de jongere tijdelijk 
uit het gezin te halen, zal de jongere pas in 
laatste instantie in onze leefgroep opgenomen 
worden. Eerst wordt namelijk gekeken of de 
crisisopvang kan gerealiseerd worden in de 
eigen context (familie, vrienden,…). 

CrisisopvangCrisisopvang in onze leefgroep is in de eerste 
plaats ‘bed, bad en brood’ aanbieden in een 
veilige omgeving. Én een luisterend oor, de 
jongere moet ergens terecht kunnen met zijn 
verhaal. 
Elke crisisopvang begint met 7 dagen, en is, 
indien nodig, verlengbaar met 7 dagen. De 
jongere blijft zijn dagelijkse activiteiten verder 
zetten zoals voordien. Indien mogelijk gaat hij 
of zij verder naar de school waar hij of zij naar 
toe ging vóór de crisisopvang, zo niet neemt 
de jongere deel aan de dagopvang van de 
voorziening.
Er kunnen zich 3 verschillende situaties 
voordoen binnen de crisisopvang:
1. Het kan gaan om een jongere die nog niet 
begeleid wordt door onze voorziening en 
aangemeld worden door het crisismeldpunt (*).
2. Ofwel gaat het om een jongere wiens gezin 
door ons begeleid wordt binnen onze module 
contextbegeleiding.
3. Of het gaat om een jongere vanuit een 
andere voorziening waar zijn begeleiding op 
dat moment moeilijk loopt en men wil even 
wat afstand inbouwen. Hier spreken we dan 
van een time-out.
Wanneer de jongere in crisisopvang werd 
aangemeld vanuit het crisismeldpunt  gebeurt 
de crisisbegeleiding van jongere en gezin niet 
door ons, maar door een andere instantie 
(crisishulp aan huis, CAW, consulent,…).



Voor hoeveel jongeren / gezinnen mogen jullie Voor hoeveel jongeren / gezinnen mogen jullie 
crisisopvang doen?crisisopvang doen?
Er zijn 2 bedden die altijd open staan en 
voorzien zijn voor crisisopvang. 

Via welke weg komt een gezin of een jongere Via welke weg komt een gezin of een jongere 
in een crisissituatie bij jullie terecht?in een crisissituatie bij jullie terecht?
Gezinnen die we reeds begeleiden binnen de 
module Contextbegeleiding worden aangemeld 
door ons team van contextbegeleiders. 
Andere gezinnen worden aangemeld door het 
crisismeldpunt Vlaams Brabant. Daar kunnen 
de gezinnen zelf zich aanmelden, maar ook 
andere hulpverleners die met het gezin bezig 
zijn, kunnen aanmelden, zoals de huisdokter, 
het CLB,…
Jongeren uit een andere voorziening worden 
aangemeld door de voorziening waar ze 
verblijven.

Om welke type jongeren en gezinnen gaat Om welke type jongeren en gezinnen gaat 
het? het? 
Bij een aanmelding vanuit onze 
contextbegeleiding gaat het om gezinnen 
waar al (lang) hulpverlening bezig is en waar 
op een bepaald moment een probleemsituatie 
ontstaat die ze niet meer in een gezamenlijke 
ruimte kunnen oplossen. Afstand is nodig om 
anders naar de situatie te kunnen kijken en er 
mee om te gaan. 
De andere gezinnen zijn vooral gezinnen waar 
nog nooit hulpverlening geweest is. 
Sommige van die gezinnen zijn lang uit 
het vizier van de hulpverlening gebleven en 
plots worden ze overspoeld door heel wat 
problemen op korte tijd die ze als gezin niet 
alleen opgelost krijgen.
Andere gezinnen zijn al heel lang aan het 
wachten op hulpverlening.
Onveiligheid voor het kind of de jongere in 
het gezin is een gemeenschappelijke factor 
bij al de gezinnen waar crisishulp gebeurt. 
Grotendeels zijn het ook gezinnen met een 
beperkt netwerk.
Als de onveiligheid zo groot is wordt ook het 
parket ingeschakeld en dan spreken we van 
een situatie van hoogdringendheid waarin 
de jeugdrechter mee het gezin verder zal 
opvolgen.

Wanneer noemen jullie een crisisbegeleiding Wanneer noemen jullie een crisisbegeleiding 
of crisisopvang geslaagd? Hoe is de situatie of crisisopvang geslaagd? Hoe is de situatie 
van de jongere/ het gezin wanneer de van de jongere/ het gezin wanneer de 
begeleiding /opvang wordt afgesloten?begeleiding /opvang wordt afgesloten?
Geslaagd is de begeleiding of de opvang als 

we er toe komen dat de jongere en het gezin 
samen verder kunnen. Geslaagd is ook als ze 
verder geholpen kunnen worden met geschikte 
hulpverlening.
Echter, in heel wat situaties komen ze voor 
geschikte hulpverlening noodgedwongen 
op een wachtlijst terecht en wordt de 
tijd overbrugd. Zo kunnen jongeren 
vaak achtereenvolgens terechtkomen in 
verschillende hulpverleningssituaties vooraleer 
de geschikte hulpverlening kan starten.
Dat gegeven vinden de hulpverleners binnen 
Huize Levensruimte het zwaarste om mee om 
te gaan, namelijk dat jongeren na de opvang 
vaak niet de geschikte hulpverlening krijgen 
waar ze toch wel recht op hebben.

Jullie leefgroep doet niet alleen crisisopvang. Jullie leefgroep doet niet alleen crisisopvang. 
Er verblijven in de leefgroep ook andere Er verblijven in de leefgroep ook andere 
jongeren die er langduriger aanwezig zijn. Hoe jongeren die er langduriger aanwezig zijn. Hoe 
kan dit samengaan? kan dit samengaan? 
Dat gaat goed. We hebben een team dat heel 
graag crisisopvang doet. En dikwijls is de kijk 
van een team op een situatie heel besmettelijk 
voor jongeren die ze begeleiden.
De crisisopvang is een gedeelde opdracht van 
een team én de jongeren in de leefgroep die 
ze begeleiden.  
Begeleiders respecteren de jongere in 
crisisopvang in zijn eigenheid, met zijn 
eigen achtergrond. Ze geven de jongere de 
nodige ruimte, ze zijn aanwezig, stellen zich 
beschikbaar op maar forceren niets. 
We zien meestal de jongere tot rust komen in 
de groep. We kunnen dikwijls de opvang heel 
positief afsluiten in die zin dat die opvang in 
de beleving van de jongere hem de nodige rust 
en erkenning voor wie hij is, heeft gegeven: 
er kunnen zijn, niet veroordeeld worden, mee 
de gewone dingen van alledag doen. Hij wordt 
meegenomen in de gewone dagstructuur en 
dagritme.
En het is steeds opnieuw, bij elke jongere, 
zoeken hoe we ‘bed, bad en brood’ kunnen 
geven op maat van de specifieke jongere.

(*): de jeugdhulp organiseert in iedere regio een 
centraal permanent crisismeldpunt: een team van 
jeugdhulpaanbieders dat een eerste inschatting 
maakt van de aangemelde crisissituaties en dat 
consult kan aanbieden aan de personen die een 
crisissituatie aanmelden. Een crisissituatie kan 
er aangemeld worden door jeugdhulpaanbieders, 
jeugdmagistraten en door de jongere, zijn gezin of 
andere opvoedingsverantwoordelijken.



Ondanks de grote overheidsinspanningen om de financiering van de sector op niveau te krijgen, merken we dat toch niet alle kosten, inherent aan de begeleiding 

van jongeren, in de groei naar hun eigen zelfstandigheid, gedekt kunnen worden. Om die leemte op te vullen, kunnen we gelukkig rekenen op de steun van vele 

sympathisanten. Ook U kunt ons steunen door storting op rekeningnummer BE84 8600 0277 2259 van Huize Levensruimte. Voor elke gift vanaf € 40 wordt een 

fiscaal attest uitgereikt. Uw persoonlijke gegevens worden conform de geldende wet op de privacy bewaard..

AGENDA
Noteer alvast in jullie agenda:

PASTA BASTA , het jaarlijkse pasta festijn dat gepland was op zaterdag 25 
april,  werd geannuleerd, daar het veel te onzeker/niet realistisch is dat we 

dan zoveel mensen bij mekaar mogen brengen. 

OLDTIMER HAPPENING blijft voorlopig gepland op zondag 27 september 
2020 en gaat door rond het Buurthuis en de kerk van Veerle-Heide 

(Laakdal).

CULTURELE HAPPENING blijft voorlopig eveneens gepland op zaterdag 10 
oktober 2020 en gaat door in de Abdij van Averbode.

DANK

Tot slot toch nog eens een welgemeende DANK JE WELDANK JE WEL aan alle individuele personen die het voorbije 
jaar hun steun betuigden aan onze organisatie; aan alle serviceclubs die weer hun beste beentje 
voorzetten ten bate van hun Goede Doelen en aan éénieder, die in het kader van De Warmste week, 
een mooi initiatief te voordele van Huize Levensruimte organiseerde.


