Ben je hulpverlener … ?
Ken je een minderjarige (en zijn of haar gezin) die
volgens jou baat kan hebben bij een
dagcentrumbegeleiding?
Ben je verontrust over de ontwikkelingskansen van
een kind?
Woont het gezin in Gent-Zuid of in Groot-Gent … ?
Aarzel dan niet ons te contacteren.
We bekijken dan samen of een dagcentrum een
gepaste hulpverlening kan bieden.

Onze gegevens

DAGCENTRUM
DE TWIJG
Ebergiste De Deynestraat 4
9000 Gent
Tel: 09 - 220 42 75
www.twijg.be
Open van maandag tot vrijdag
van 9.00 uur tot 19.00 uur
Voor kinderen en jongeren
van 4 tot 18 jaar
Email: dagcentrum@twijg.be
nele.deroo@twijg.be

Erkend door Jongerenwelzijn

Jeugdhulp - Gent

2 modules
Dagbegeleiding in groep
De kinderen kunnen spelen in de groep en eten ook
samen een warme maaltijd. Er is dagelijkse
huiswerkbegeleiding. Via de momenten in de groep
leren de kinderen en jongeren waarden en normen
bij en leren ze omgaan met elkaar.
We hebben aandacht voor het rekening houden
met elkaar en het kunnen onderhandelen, voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling, voor individuele
werkpunten, … .
Door de dagbegeleiding in groep, na de schooltijd
en op vakantiedagen, zorgen we voor een tijdelijke
vermindering van de draaglast thuis.

Contextbegeleiding
De contextbegeleiding richt zich in grote mate op
een begeleiding van de ouders in hun ouderlijke
vaardigheden. We vertrekken vanuit de hulpvraag
van het gezin en van de minderjarige.
Naast het gezin krijgen de andere leefcontexten van
de minderjarige de nodige aandacht en eventueel
ondersteuning. Hierbij denken we aan de school, de
sportclub, de buurt, … Ook de individuele
begeleiding van de minderjarige krijgt hier een plek.

Dagbegeleiding én contextbegeleiding
Contextbegeleiding kan apart aangeboden worden,
maar de combinatie van dagbegeleiding én
contextbegeleiding is kenmerkend voor een
dagcentrumwerking.

dagcentrumwerking

‘Samen op pad’

Het dagcentrum De Twijg richt zich
tot gezinnen met kinderen en
jongeren in een bemoeilijkte of
verontrustende leefsituatie.
We maken de krachten in de
context terug zichtbaar
en spreken deze aan.
We gaan samen op pad
en proberen terug een evenwicht
te vinden in het gezin
samen met het gezin.

Rechtstreeks toegankelijk
Het dagcentrum is rechtstreeks toegankelijk.
Dit wil zeggen dat cliënten (ouders en
minderjarigen) en hulpverleners, … ons
rechtstreeks kunnen contacteren met vragen,
met aanmeldingen, … .
In een kennismakingsgesprek stellen we de
werking van het dagcentrum voor. We bekijken
samen de individuele hulpvraag en gaan na of
een begeleiding door ons dagcentrum een
gepast antwoord kan geven op de hulpvraag.
Als de hulpvraag past binnen de doelgroep van
de Bijzondere Jeugdbijstand en ons dagcentrum
dan wordt een intakegesprek gehouden en
start de intakeperiode van 45 dagen. Na de
ondertekening van het handelingsplan neemt
de begeleiding een doorstart.

De twee modules kunnen in verschillende
combinaties ingezet worden:
•

De dagcentrumcombinatie:
contextbegeleiding voor het hele gezin
én dagbegeleiding in groep voor een of
meer van de kinderen

•

Enkel contextbegeleiding voor het gezin.

•

Contextbegeleiding en een traject voor
een jongere en dagbegeleiding voor een
broer of zus.

Aarzel niet ons te contacteren

