
 

Contextbegeleiding 
Functie 
Begeleiding 

Omschrijving 
De breedsporige ondersteuning van de minderjarige en alle 
relevante betrokkenen uit zijn gezins- en opvoedingsmilieu en 
andere belangrijke levensdomeinen. 

Status 
Goedgekeurd 
Code 
BEGBJB04014 

1. Identificatie 

Voorziening 
MARTENS-SOTTEAU 

Sector 
Bijzondere Jeugdbijstand 

Toegankelijkheid 
Niet rechtstreeks  

Frequentie wekelijks 

Intensiteit 2 uur 

Duurtijd 6 maanden 

Reden voor overschrijving 
1.voornamelijk in te zetten in situaties met maatschappelijke noodzaak: de contextbegeleiding van 
AJW kenmerkt zich door het aanklampende karakter, zelfs in situaties waar de bereidheid tot 
medewerking van het cliëntsysteem minimaal is. De contextbegeleiding zal dan ook werken rond 
verhoging van de motivatie en acceptatie van de begeleiding. Daarnaast is contextbegeleiding van 
AJW niet vrijblijvend: vaak is de acceptatie ervan een voorwaarde om meer ingrijpende hulpverlening 
(die NRTH is) af te wenden. 2. schaarste (cfr. wachtlijsten) en kostprijs van het aanbod vereisen een 
objectieve indicering: de aanklampendheid en niet-vrijblijvendheid (cfr. supra) eisen dat, indien 
cliëntcontacten niet kunnen doorgaan omdat men ‘voor een gesloten deur’ staat, snel nieuwe 
pogingen worden ondernomen om alsnog een contact te laten doorgaan. Dit heeft een invloed op de 
kostprijs en is mee oorzaak is van ongelijke financiering tussen sectoren. 3. deze typemodule is vaak 
gekoppeld aan een verblijfsmodule, die altijd NRTH is. Uitgangspunt van het modulaire kader van 
AJW is dat voor elke jongere een contextbegeleiding loopt en daarnaast, indien noodzakelijk, andere 
modules zoals verblijf en dagbegeleiding, die altijd NRTH zijn. Omgekeerd is het zo dat voor elke 
jongere waar een verblijfs- of dagbegeleidingsmodule (NRTH) is geactiveerd er ook een 
contextbegeleidingsmodule actief moet zijn. Vaak is de koppeling van een contextbegeleidingsmodule 
aan deze modules dan ook onlosmakelijk. 4. de inhoudelijke keuze om de duur van de modules van 
AJW op 6 maanden te zetten gekoppeld aan permanente vraagverheldering: hoewel de gemiddelde 
termijn van een huidige thuisbegeleiding (maar ook van de contextbegeleiding gekoppeld aan verblijf) 
meer dan een jaar bedraagt, werd op basis van de ervaringen met het MFC-experiment gekozen voor 



een kortere duur van de typemodules contextbegeleiding om er voor te zorgen dat de hulpverlening 
op regelmatige basis geëvalueerd en bijgestuurd wordt. 
Minimum leeftijd 
0 Maanden 
Maximum leeftijd 
17 Jaar 
Soort hulp 
mobiel 

Gerechtelijk 
mogelijk 



2. Inhoud 

Acties 

Hulpverleningstraject 
coördineren 

Het opvolgen en evalueren van het hulpverleningstraject van de 
cliënt zodat er afstemming, samenhang en continuïteit is en de 
cliënt steeds de gepaste hulp krijgt. 

Vaardigheden trainen De minderjarige vaardigheden aanleren. 

Intakegesprek organiseren - 

Zelfstandigheid trainen 

De minderjarige (en zijn context) vaardigheden aanleren, 
ondersteunen, stimuleren om op eigen benen te staan (bv. op 
sociaal, administratief, financieel, emotioneel, communicatief, 
relationeel gebied). 

Nazorg bieden 
Afspraken maken tussen de cliënt en hulpverlener(s) over de 
opvolging na een afgesloten hulpverlening of beschikbaar blijven 
voor de cliënt. 

Informeren van de cliënt en zijn 
context - 

Integraal werken 

Aanbod waarbij gelijktijdig gewerkt aan problemen die voorkomen 
op meerdere levensdomeinen (bv. werk, gezondheid, wonen, 
onderwijs, inkomen, sociale administratie, verblijfsstatuut, relaties, 
vrije tijd). 

Psychosociale begeleiding 
aanbieden 

De cliënt begeleiden in het verkennen van zijn moeilijkheden en 
mogelijkheden op één of meer levensgebieden zodat hij zelf tot 
een beter inzicht in en hanteren van zijn situatie komt. Opmerking: 
in het geval van pleegzorg kan dit betrekking hebben op de 
pleegkinderen of -gasten, de pleegzorgers en pleeggezinnen en 
gezinnen. 

Permanente vraagverheldering 
organiseren 

Op regelmatige basis nagaan of de aangeboden hulp nog steeds 
aansluit bij de hulpvraag en de noden van de betrokken personen. 
Als de vraagverheldering resulteert in de behoefte aan een 
wijziging van het hulpaanbod wordt na overleg met alle 
betrokkenen, het hulpaanbod bijgesteld. 

Activeren van de context - 



Individuele 
begeleidingsgesprekken - 

Veiligheid installeren en bewaken Installeren en bewaken van de veiligheid van elk gezinslid met 
expliciete aandacht voor de veiligheid van het kind. 

Gezins- en contextgesprekken - 

Bemiddelen en overleggen - 

Dag- en/of vrijetijdsbesteding 
stimuleren of ondersteunen 

De minderjarige aanmoedigen tot een schoolvervangende 
activiteit en/of een zinvolle vrijetijdsactiviteit gericht op 
zelfontplooiing en ontspanning. 

Op gang brengen van 
veranderingsprocessen - 

stimuleren van de eigen krachten 
de jongere en zijn context stimuleren om de nog aanwezige 
krachten aan te wenden en hen aansporen om zelf oplossingen 
voor de problemen aan te reiken. 

Schools functioneren bevorderen - 

Planmatig werken 

Vertalen van de hulpverleningsnoden van een cliënt naar een 
samenhangend en gepast hulpverleningsaanbod en/of 
hulpverleningstraject (via bv. een handelingsplan, zorgplan, 
begeleidingsplan, behandelplan). 

Opmaken van 
doelstellingenplannen, 
handelingsplannen, 
evaluatieverslagen,eindverslagen 
en de cliënt en zijn context hierbij 
betrekken 

- 

Stress verlagend werken Spanningen en zwaar emotioneel geladen situaties ontmijnen ter 
voorkoming van verdere escalatie of crisissituaties. 

Opvoedingsvaardigheden trainen - 

Indicaties 

 Contra-indicaties 

 Organisatorische randvoorwaarden 



leeftijdsgrens Indien deze module gekoppeld is aan een verblijfsmodule, kan 
deze worden ingezet tot de leeftijd van 21 jaar 

niet combineerbaarheid 

- contextbegeleiding zonder verblijf, kamertraining of 
dagbegeleiding in groep kan slechts één maal ingezet worden per 
gezin- contextbegeleiding waaraan geen verblijf, kamertraining of 
dagbegeleiding in groep gekoppeld is kan niet gecombineerd 
worden met contextbegeleiding die gekoppeld is aan 
dagbegeleiding 

Combinaties 
Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 

3. Info MARTENS-SOTTEAU  

Contactinfo 

Adres Meerhoutstraat 49 
9041 Gent 

Telefoon 09/255.90.10 

Fax 09/251.52.08 

Mail post@martens-sotteau.be 

Website www.martens-sotteau.be 

Contactpersoon 
Maertens Filip  

filip.maertens@martens-sotteau.be  

4. Locaties 

BEGELEIDINGSTEHUIS MARTENS-SOTTEAU 

Adres Meerhoutstraat 49 
9041 Gent 



Telefoon 09/255.90.10 

Fax 09/251.52.08 

Mail begeleidingstehuis@martens-sotteau.be 

Website www.martens-sotteau.be/afdelingen/begeleidingstehuis 

Contactpersoon 
 

DAGCENTRUM LETHA 

Adres Willem Blanckestraat 29 
9050 Gent 

Telefoon 09/231.90.21 

Fax 09/255.90.10 

Mail letha@martens-sotteau.be 

Website www.martens-sotteau.be/afdelingen/letha 

Contactpersoon 
Vyncke Luc  

luc.vyncke@martens-sotteau.be  

DAGCENTRUM DE PEDAAL 

Adres Pijndersstraat 30 
9000 Gent 

Telefoon 09/233.66.13 

Fax 09/251.52.08 

Mail depedaal@martens-sotteau.be 

Website www.martens-sotteau.be/afdelingen/pedaal 



Contactpersoon 
Debusschere Rika  

rika.debusschere@martens-sotteau.be  

SIGMA THUISBEGELEIDING 

Adres Meerhoutstraat 49 
9041 Gent 

Telefoon 09/255.90.17 

Fax 09/251.52.08 

Mail sigma@martens-sotteau.be 

Website www.martens-sotteau.be/afdelingen/sigma 

Contactpersoon 
Vierstraete Leen  

leen.vierstraete@martens-sotteau.be  

5. Info pagina's 

Links 

meer info over 
contextbegeleiding http://www.martens-sotteau.be 

Fiches 

 

werkingsgebied contextmodules 

Ons werkingsbied is het bestuurlijk arrondissement Gent-Eeklo. 

Verwijzingen vanuit de aanpalende arrondissementen zijn ook 

mogelijk.  

De afstand tussen voorziening en context dient haalbaar en 

verantwoord te zijn.  

 
-3124489335722

	  



 

Dagbegeleiding in groep 
Functie 
Begeleiding 

Omschrijving 

De breedsporige ondersteuning van de minderjarige gedurende 
een bepaald deel van de dag in een aangepaste omgeving. De 
ondersteuning omvat verschillende componenten 
(schoolwerkbegeleiding, groepswerking, training), en loopt zowel in 
school- als vakantieperiodes. 

Status 
Goedgekeurd 
Code 
BEGBJB08004 

1. Identificatie 

Voorziening 
MARTENS-SOTTEAU 

Sector 
Bijzondere Jeugdbijstand 

Toegankelijkheid 
Niet rechtstreeks  

Frequentie werkdagen 

Intensiteit 4 uur 

Duurtijd 6 maanden 

Minimum leeftijd 
5 Jaar 
Maximum leeftijd 
17 Jaar 
Soort hulp 
ambulant 

Gerechtelijk 
mogelijk 



2. Inhoud 

Acties 

Leefgroepwerking aanbieden Verblijf in een milieu dat het gezinsleven (tijdelijk) vervangt. 

Zelfstandigheid trainen 

De minderjarige (en zijn context) vaardigheden aanleren, 
ondersteunen, stimuleren om op eigen benen te staan (bv. op 
sociaal, administratief, financieel, emotioneel, communicatief, 
relationeel gebied). 

Planmatig werken 

Vertalen van de hulpverleningsnoden van een cliënt naar een 
samenhangend en gepast hulpverleningsaanbod en/of 
hulpverleningstraject (via bv. een handelingsplan, zorgplan, 
begeleidingsplan, behandelplan). 

Vaardigheden trainen De minderjarige vaardigheden aanleren. 

Integraal werken 

Aanbod waarbij gelijktijdig gewerkt aan problemen die voorkomen 
op meerdere levensdomeinen (bv. werk, gezondheid, wonen, 
onderwijs, inkomen, sociale administratie, verblijfsstatuut, relaties, 
vrije tijd). 

Stress verlagend werken Spanningen en zwaar emotioneel geladen situaties ontmijnen ter 
voorkoming van verdere escalatie of crisissituaties. 

Hulpverleningstraject 
coördineren 

Het opvolgen en evalueren van het hulpverleningstraject van de 
cliënt zodat er afstemming, samenhang en continuïteit is en de 
cliënt steeds de gepaste hulp krijgt. 

Informeren van de cliënt en zijn 
context - 

stimuleren van de eigen krachten 
de jongere en zijn context stimuleren om de nog aanwezige 
krachten aan te wenden en hen aansporen om zelf oplossingen 
voor de problemen aan te reiken. 

Begeleiden van de groep en 
groepsprocessen - 

Schools functioneren bevorderen - 

Nazorg bieden Afspraken maken tussen de cliënt en hulpverlener(s) over de 
opvolging na een afgesloten hulpverlening of beschikbaar blijven 



voor de cliënt. 

Permanente vraagverheldering 
organiseren 

Op regelmatige basis nagaan of de aangeboden hulp nog steeds 
aansluit bij de hulpvraag en de noden van de betrokken personen. 
Als de vraagverheldering resulteert in de behoefte aan een 
wijziging van het hulpaanbod wordt na overleg met alle 
betrokkenen, het hulpaanbod bijgesteld. 

Aangepaste accomodatie 
voorzien 

De infrastructuur is functioneel, veilig en aangepast aan de 
doelgroep 

Voorzien in lichamelijke 
basisbehoeften en -verzorging - 

Aanbieden van een leefklimaat 
dat afgestemd is op het 
doelpubliek 

- 

Dag- en/of vrijetijdsbesteding 
stimuleren of ondersteunen 

De minderjarige aanmoedigen tot een schoolvervangende 
activiteit en/of een zinvolle vrijetijdsactiviteit gericht op 
zelfontplooiing en ontspanning. 

Intakegesprek organiseren - 

Individuele 
begeleidingsgesprekken - 

Psychosociale begeleiding 
aanbieden 

De cliënt begeleiden in het verkennen van zijn moeilijkheden en 
mogelijkheden op één of meer levensgebieden zodat hij zelf tot 
een beter inzicht in en hanteren van zijn situatie komt. Opmerking: 
in het geval van pleegzorg kan dit betrekking hebben op de 
pleegkinderen of -gasten, de pleegzorgers en pleeggezinnen en 
gezinnen. 

Opmaken van 
doelstellingenplannen, 
handelingsplannen, 
evaluatieverslagen,eindverslagen 
en de cliënt en zijn context hierbij 
betrekken 

- 

Indicaties 

 Contra-indicaties 

(Acute) psychiatrische - 



problematiek 

Verslavingsproblematiek - 

Organisatorische randvoorwaarden 
Combinaties 

moet met Contextbegeleiding 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 

3. Info MARTENS-SOTTEAU  

Contactinfo 

Adres Meerhoutstraat 49 
9041 Gent 

Telefoon 09/255.90.10 

Fax 09/251.52.08 

Mail post@martens-sotteau.be 

Website www.martens-sotteau.be 

Contactpersoon 
Maertens Filip  

filip.maertens@martens-sotteau.be  

4. Locaties 

DAGCENTRUM LETHA 

Adres Willem Blanckestraat 29 
9050 Gent 



Telefoon 09/231.90.21 

Fax 09/255.90.10 

Mail letha@martens-sotteau.be 

Website www.martens-sotteau.be/afdelingen/letha 

Contactpersoon 
Vyncke Luc  

luc.vyncke@martens-sotteau.be  

DAGCENTRUM DE PEDAAL 

Adres Pijndersstraat 30 
9000 Gent 

Telefoon 09/233.66.13 

Fax 09/251.52.08 

Mail depedaal@martens-sotteau.be 

Website www.martens-sotteau.be/afdelingen/pedaal 

Contactpersoon 
Debusschere Rika  

rika.debusschere@martens-sotteau.be  

5. Info pagina's 

Links 

meer info over dagbegeleiding 
in groep http://www.martens-sotteau.be 

Fiches 

 

Letha richt zich tot lagere schoolkinderen - De Pedaal tot 
pubers en adolescenten 



-- 

 

werkingsgebied module dagbegeleiding in groep 

Ons werkingsbied is het bestuurlijk arrondissement Gent-Eeklo. In 

tweede instantie zijn ook verwijzingen vanuit de aanpalende 

arrondissementen mogelijk.  

Het kind of de jongere dient dagelijks -al dan niet onder 

begeleiding- naar het dagcentrum te komen. Dit moet haalbaar zijn. 

Er is geen vervoer vanuit de voorziening voorzien.  

 
-8522387585356

	  



 

Verblijf voor minderjarigen [hoge frequentie] 
Functie 
Verblijf 

Omschrijving 
een aangepaste woon- en leefomgeving onder toezicht en 
begeleiding van een hulpverlener, het zwaartepunt van 
overnachtingen ligt in de voorziening. 

Status 
Goedgekeurd 
Code 
VBFBJB04011 

1. Identificatie 

Voorziening 
MARTENS-SOTTEAU 

Sector 
Bijzondere Jeugdbijstand 

Toegankelijkheid 
Niet rechtstreeks  

Frequentie volledige week 

Intensiteit 24 uur (dag en nacht) 

Duurtijd 6 maanden 

Minimum leeftijd 
2 Jaar 
Maximum leeftijd 
19 Jaar 
Soort hulp 
residentieel 

Gerechtelijk 
mogelijk 



2. Inhoud 

Acties 

Zelfstandigheid trainen 

De minderjarige (en zijn context) vaardigheden aanleren, 
ondersteunen, stimuleren om op eigen benen te staan (bv. op 
sociaal, administratief, financieel, emotioneel, communicatief, 
relationeel gebied). 

Planmatig werken 

Vertalen van de hulpverleningsnoden van een cliënt naar een 
samenhangend en gepast hulpverleningsaanbod en/of 
hulpverleningstraject (via bv. een handelingsplan, zorgplan, 
begeleidingsplan, behandelplan). 

Dag- en/of vrijetijdsbesteding 
stimuleren of ondersteunen 

De minderjarige aanmoedigen tot een schoolvervangende 
activiteit en/of een zinvolle vrijetijdsactiviteit gericht op 
zelfontplooiing en ontspanning. 

Voorzien in lichamelijke 
basisbehoeften en -verzorging - 

Vaardigheden trainen De minderjarige vaardigheden aanleren. 

Permanente beschikbaarheid 
Het personeel is continu beschikbaar om, afhankelijk van de 
noden, begeleidend, verzorgend, ondersteunend of controlerend 
op te treden. 

Bed-bad-brood aanbieden Een dak boven het hoofd, voedsel en lichamelijke 
verzorgingsmogelijkheden aanbieden 

Leefgroepwerking aanbieden Verblijf in een milieu dat het gezinsleven (tijdelijk) vervangt. 

Informeren van de cliënt en zijn 
context - 

Integraal werken 

Aanbod waarbij gelijktijdig gewerkt aan problemen die voorkomen 
op meerdere levensdomeinen (bv. werk, gezondheid, wonen, 
onderwijs, inkomen, sociale administratie, verblijfsstatuut, relaties, 
vrije tijd). 

Stress verlagend werken Spanningen en zwaar emotioneel geladen situaties ontmijnen ter 
voorkoming van verdere escalatie of crisissituaties. 

Permanente vraagverheldering Op regelmatige basis nagaan of de aangeboden hulp nog steeds 



organiseren aansluit bij de hulpvraag en de noden van de betrokken personen. 
Als de vraagverheldering resulteert in de behoefte aan een 
wijziging van het hulpaanbod wordt na overleg met alle 
betrokkenen, het hulpaanbod bijgesteld. 

stimuleren van de eigen krachten 
de jongere en zijn context stimuleren om de nog aanwezige 
krachten aan te wenden en hen aansporen om zelf oplossingen 
voor de problemen aan te reiken. 

Psychosociale begeleiding 
aanbieden 

De cliënt begeleiden in het verkennen van zijn moeilijkheden en 
mogelijkheden op één of meer levensgebieden zodat hij zelf tot 
een beter inzicht in en hanteren van zijn situatie komt. Opmerking: 
in het geval van pleegzorg kan dit betrekking hebben op de 
pleegkinderen of -gasten, de pleegzorgers en pleeggezinnen en 
gezinnen. 

Begeleiden van de groep en 
groepsprocessen - 

Schools functioneren bevorderen - 

Evalueren van het verblijf na de 
eerste 45 dagen - 

Aangepaste accomodatie 
voorzien 

De infrastructuur is functioneel, veilig en aangepast aan de 
doelgroep 

Aanbieden van een leefklimaat 
dat afgestemd is op het 
doelpubliek 

- 

Individuele 
begeleidingsgesprekken - 

Opmaken van 
doelstellingenplannen, 
handelingsplannen, 
evaluatieverslagen,eindverslagen 
en de cliënt en zijn context hierbij 
betrekken 

- 

Hulpverleningstraject 
coördineren 

Het opvolgen en evalueren van het hulpverleningstraject van de 
cliënt zodat er afstemming, samenhang en continuïteit is en de 
cliënt steeds de gepaste hulp krijgt. 



Intakegesprek organiseren - 

Indicaties 

 Contra-indicaties 

Zwangerschap - 

Verslavingsproblematiek - 

(Acute) psychiatrische 
problematiek - 

Organisatorische randvoorwaarden 
Combinaties 

moet met Contextbegeleiding 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 

3. Info MARTENS-SOTTEAU  

Contactinfo 

Adres Meerhoutstraat 49 
9041 Gent 

Telefoon 09/255.90.10 

Fax 09/251.52.08 

Mail post@martens-sotteau.be 

Website www.martens-sotteau.be 

Contactpersoon 
Maertens Filip  

filip.maertens@martens-sotteau.be  



4. Locaties 

BEGELEIDINGSTEHUIS MARTENS-SOTTEAU 

Adres Meerhoutstraat 49 
9041 Gent 

Telefoon 09/255.90.10 

Fax 09/251.52.08 

Mail begeleidingstehuis@martens-sotteau.be 

Website www.martens-sotteau.be/afdelingen/begeleidingstehuis 

Contactpersoon 
 

5. Info pagina's 

Links 

meer info over verblijf in een 
leefgroep http://www.martens-sotteau.be 

Fiches 

 

Er zijn 3 leefgroepen . Huis 1 voor kleuters en lagere 
schoolkinderen. Huis 2 is een vertikale leefgroep. Huis 3 is een 
adolescentengroep. De 3 groepen zijn gemengd 
-  

 

werkingsgebied verblijfsmodule 

Ons werkingsgebied is in eerste instantie het bestuurlijk 

arrondissement Gent-Eeklo.  

Ook verwijzingen vanuit aanpalende arrondissementen zijn 

mogelijk. De bereikbaarheid van de voorziening voor de context is 

daarbij een belangrijk argument.  

 



59068483149433
	  



 

Kamertraining 
Functie 
Verblijf 

Omschrijving 
Een aangepaste individuele woon- en leefomgeving onder toezicht 
en begeleiding van een hulpverlener, met het oog op het trainen 
van zelfstandigheid. 

Status 
Goedgekeurd 
Code 
VBFBJB02008 

1. Identificatie 

Voorziening 
MARTENS-SOTTEAU 

Sector 
Bijzondere Jeugdbijstand 

Toegankelijkheid 
Niet rechtstreeks  

Frequentie volledige week 

Intensiteit 24 uur (dag en nacht) 

Duurtijd 6 maanden 

Minimum leeftijd 
16 Jaar 
Maximum leeftijd 
19 Jaar 
Soort hulp 
residentieel 

Gerechtelijk 
mogelijk 



2. Inhoud 

Acties 

Psychosociale begeleiding 
aanbieden 

De cliënt begeleiden in het verkennen van zijn moeilijkheden en 
mogelijkheden op één of meer levensgebieden zodat hij zelf tot 
een beter inzicht in en hanteren van zijn situatie komt. Opmerking: 
in het geval van pleegzorg kan dit betrekking hebben op de 
pleegkinderen of -gasten, de pleegzorgers en pleeggezinnen en 
gezinnen. 

Individuele 
begeleidingsgesprekken - 

Dag- en/of vrijetijdsbesteding 
stimuleren of ondersteunen 

De minderjarige aanmoedigen tot een schoolvervangende 
activiteit en/of een zinvolle vrijetijdsactiviteit gericht op 
zelfontplooiing en ontspanning. 

Opmaken van 
doelstellingenplannen, 
handelingsplannen, 
evaluatieverslagen,eindverslagen 
en de cliënt en zijn context hierbij 
betrekken 

- 

Planmatig werken 

Vertalen van de hulpverleningsnoden van een cliënt naar een 
samenhangend en gepast hulpverleningsaanbod en/of 
hulpverleningstraject (via bv. een handelingsplan, zorgplan, 
begeleidingsplan, behandelplan). 

Vaardigheden trainen De minderjarige vaardigheden aanleren. 

stimuleren van de eigen krachten 
de jongere en zijn context stimuleren om de nog aanwezige 
krachten aan te wenden en hen aansporen om zelf oplossingen 
voor de problemen aan te reiken. 

Schools functioneren bevorderen - 

Aanbieden van een leefklimaat 
dat afgestemd is op het 
doelpubliek 

- 

Informeren van de cliënt en zijn 
context - 



Permanente vraagverheldering 
organiseren 

Op regelmatige basis nagaan of de aangeboden hulp nog steeds 
aansluit bij de hulpvraag en de noden van de betrokken personen. 
Als de vraagverheldering resulteert in de behoefte aan een 
wijziging van het hulpaanbod wordt na overleg met alle 
betrokkenen, het hulpaanbod bijgesteld. 

Aangepaste accomodatie 
voorzien 

De infrastructuur is functioneel, veilig en aangepast aan de 
doelgroep 

Zelfstandigheid trainen 

De minderjarige (en zijn context) vaardigheden aanleren, 
ondersteunen, stimuleren om op eigen benen te staan (bv. op 
sociaal, administratief, financieel, emotioneel, communicatief, 
relationeel gebied). 

Op gang brengen van 
veranderingsprocessen - 

Hulpverleningstraject 
coördineren 

Het opvolgen en evalueren van het hulpverleningstraject van de 
cliënt zodat er afstemming, samenhang en continuïteit is en de 
cliënt steeds de gepaste hulp krijgt. 

Integraal werken 

Aanbod waarbij gelijktijdig gewerkt aan problemen die voorkomen 
op meerdere levensdomeinen (bv. werk, gezondheid, wonen, 
onderwijs, inkomen, sociale administratie, verblijfsstatuut, relaties, 
vrije tijd). 

Permanente beschikbaarheid 
Het personeel is continu beschikbaar om, afhankelijk van de 
noden, begeleidend, verzorgend, ondersteunend of controlerend 
op te treden. 

Stress verlagend werken Spanningen en zwaar emotioneel geladen situaties ontmijnen ter 
voorkoming van verdere escalatie of crisissituaties. 

Intakegesprek organiseren - 

Evalueren van het verblijf na de 
eerste 45 dagen - 

Indicaties 

 Contra-indicaties 

(Acute) psychiatrische 
problematiek - 



Zwangerschap - 

Verslavingsproblematiek - 

Organisatorische randvoorwaarden 
Combinaties 

moet met Contextbegeleiding 

Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 

3. Info MARTENS-SOTTEAU  

Contactinfo 

Adres Meerhoutstraat 49 
9041 Gent 

Telefoon 09/255.90.10 

Fax 09/251.52.08 

Mail post@martens-sotteau.be 

Website www.martens-sotteau.be 

Contactpersoon 
 

4. Locaties 

BEGELEIDINGSTEHUIS MARTENS-SOTTEAU 

Adres Meerhoutstraat 49 
9041 Gent 

Telefoon 09/255.90.10 



Fax 09/251.52.08 

Mail begeleidingstehuis@martens-sotteau.be 

Website www.martens-sotteau.be/afdelingen/begeleidingstehuis 

Contactpersoon 
 

5. Info pagina's 

Links 

meer info over kamertraining http://www.martens-sotteau.be 

Fiches 

 

werkingsgebied verblijfsmodule 

Ons werkingsgebied is in eerste instantie het bestuurlijk 

arrondissement Gent-Eeklo.  

Ook verwijzingen vanuit aanpalende arrondissementen zijn 

mogelijk. De bereikbaarheid van de voorziening voor de context is 

daarbij een belangrijk argument.  

 
-5155858912894

	  



 

Contextbegeleiding in functie van autonoom 
wonen 
Functie 
Begeleiding 

Omschrijving 

De breedsporige ondersteuning van de minderjarige en alle 
relevante betrokkenen uit zijn gezins- en opvoedingsmilieu en 
andere belangrijke levensdomeinen met de bedoeling de 
minderjarige voor te bereiden op en te begeleiden tijdens het 
zelfstandig wonen 

Status 
Goedgekeurd 
Code 
BEGBJB05010 

1. Identificatie 

Voorziening 
MARTENS-SOTTEAU 

Sector 
Bijzondere Jeugdbijstand 

Toegankelijkheid 
Niet rechtstreeks  

Frequentie wekelijks 

Intensiteit 1 uur 

Duurtijd 6 maanden 

Minimum leeftijd 
17 Jaar 
Maximum leeftijd 
20 Jaar 
Soort hulp 
mobiel 

Gerechtelijk 
mogelijk 



2. Inhoud 

Acties 

Activeren van de context - 

Individuele 
begeleidingsgesprekken - 

Nazorg bieden 
Afspraken maken tussen de cliënt en hulpverlener(s) over de 
opvolging na een afgesloten hulpverlening of beschikbaar blijven 
voor de cliënt. 

Permanente vraagverheldering 
organiseren 

Op regelmatige basis nagaan of de aangeboden hulp nog steeds 
aansluit bij de hulpvraag en de noden van de betrokken personen. 
Als de vraagverheldering resulteert in de behoefte aan een 
wijziging van het hulpaanbod wordt na overleg met alle 
betrokkenen, het hulpaanbod bijgesteld. 

Integraal werken 

Aanbod waarbij gelijktijdig gewerkt aan problemen die voorkomen 
op meerdere levensdomeinen (bv. werk, gezondheid, wonen, 
onderwijs, inkomen, sociale administratie, verblijfsstatuut, relaties, 
vrije tijd). 

Opmaken van 
doelstellingenplannen, 
handelingsplannen, 
evaluatieverslagen,eindverslagen 
en de cliënt en zijn context hierbij 
betrekken 

- 

Stress verlagend werken Spanningen en zwaar emotioneel geladen situaties ontmijnen ter 
voorkoming van verdere escalatie of crisissituaties. 

Gezins- en contextgesprekken - 

Vaardigheden trainen De minderjarige vaardigheden aanleren. 

Dag- en/of vrijetijdsbesteding 
stimuleren of ondersteunen 

De minderjarige aanmoedigen tot een schoolvervangende 
activiteit en/of een zinvolle vrijetijdsactiviteit gericht op 
zelfontplooiing en ontspanning. 

stimuleren van de eigen krachten de jongere en zijn context stimuleren om de nog aanwezige 
krachten aan te wenden en hen aansporen om zelf oplossingen 



voor de problemen aan te reiken. 

Psychosociale begeleiding 
aanbieden 

De cliënt begeleiden in het verkennen van zijn moeilijkheden en 
mogelijkheden op één of meer levensgebieden zodat hij zelf tot 
een beter inzicht in en hanteren van zijn situatie komt. Opmerking: 
in het geval van pleegzorg kan dit betrekking hebben op de 
pleegkinderen of -gasten, de pleegzorgers en pleeggezinnen en 
gezinnen. 

Hulpverleningstraject 
coördineren 

Het opvolgen en evalueren van het hulpverleningstraject van de 
cliënt zodat er afstemming, samenhang en continuïteit is en de 
cliënt steeds de gepaste hulp krijgt. 

Bemiddelen en overleggen - 

Intakegesprek organiseren - 

Op gang brengen van 
veranderingsprocessen - 

Schools functioneren bevorderen - 

Zelfstandigheid trainen 

De minderjarige (en zijn context) vaardigheden aanleren, 
ondersteunen, stimuleren om op eigen benen te staan (bv. op 
sociaal, administratief, financieel, emotioneel, communicatief, 
relationeel gebied). 

Informeren van de cliënt en zijn 
context - 

Planmatig werken 

Vertalen van de hulpverleningsnoden van een cliënt naar een 
samenhangend en gepast hulpverleningsaanbod en/of 
hulpverleningstraject (via bv. een handelingsplan, zorgplan, 
begeleidingsplan, behandelplan). 

Indicaties 

 Contra-indicaties 

Verslavingsproblematiek - 

(Acute) psychiatrische 
problematiek - 

Organisatorische randvoorwaarden 



Combinaties 
Probleemgebieden 

altijd Gezin en opvoeding 

3. Info MARTENS-SOTTEAU  

Contactinfo 

Adres Meerhoutstraat 49 
9041 Gent 

Telefoon 09/255.90.10 

Fax 09/251.52.08 

Mail post@martens-sotteau.be 

Website www.martens-sotteau.be 

Contactpersoon 
Maertens Filip  

filip.maertens@martens-sotteau.be  

4. Locaties 

BEGELEIDINGSTEHUIS MARTENS-SOTTEAU 

Adres Meerhoutstraat 49 
9041 Gent 

Telefoon 09/255.90.10 

Fax 09/251.52.08 

Mail begeleidingstehuis@martens-sotteau.be 

Website www.martens-sotteau.be/afdelingen/begeleidingstehuis 



Contactpersoon 
 

5. Info pagina's 

Links 

meer info over begeleid wonen 
(contextbegeleiding ifv 
autonoom wonen) 

http://www.martens-sotteau.be 

Fiches 

 

werkingsgebied contextmodules 

Ons werkingsbied is het bestuurlijk arrondissement Gent-Eeklo. 

Verwijzingen vanuit de aanpalende arrondissementen zijn ook 

mogelijk.  

De afstand tussen voorziening en context dient haalbaar en 

verantwoord te zijn.  

 
-8522429784958

	  



 

Crisisverblijf of time-out [kortdurend] 
Functie 
Verblijf 

Omschrijving 

Een aangepaste woon- en leefomgeving onder toezicht en 
begeleiding van een hulpverlener voor minderjarigen die tijdelijk en 
omwille van uiteenlopende redenen niet in hun oorspronkelijk 
milieu kunnen verblijven en waarbij de betrachting is om een 
terugkeer naar dit oorspronkelijk milieu te bewerkstelligen. 

Status 
Goedgekeurd 
Code 
VBFBJB01009 

1. Identificatie 

Voorziening 
MARTENS-SOTTEAU 

Sector 
Bijzondere Jeugdbijstand 

Toegankelijkheid 
Niet rechtstreeks  

Frequentie volledige week 

Intensiteit 24 uur (dag en nacht) 

Duurtijd 2 weken 

Minimum leeftijd 
2 Jaar 
Maximum leeftijd 
19 Jaar 
Soort hulp 
residentieel 

Gerechtelijk 
mogelijk 



2. Inhoud 

Acties 

Vaardigheden trainen De minderjarige vaardigheden aanleren. 

Leefgroepwerking aanbieden Verblijf in een milieu dat het gezinsleven (tijdelijk) vervangt. 

Schools functioneren 
bevorderen - 

Dag- en/of vrijetijdsbesteding 
stimuleren of ondersteunen 

De minderjarige aanmoedigen tot een schoolvervangende activiteit 
en/of een zinvolle vrijetijdsactiviteit gericht op zelfontplooiing en 
ontspanning. 

Bed-bad-brood aanbieden Een dak boven het hoofd, voedsel en lichamelijke 
verzorgingsmogelijkheden aanbieden 

Permanente vraagverheldering 
organiseren 

Op regelmatige basis nagaan of de aangeboden hulp nog steeds 
aansluit bij de hulpvraag en de noden van de betrokken personen. 
Als de vraagverheldering resulteert in de behoefte aan een 
wijziging van het hulpaanbod wordt na overleg met alle 
betrokkenen, het hulpaanbod bijgesteld. 

Informeren van de cliënt en zijn 
context - 

Begeleiden van de groep en 
groepsprocessen - 

Veiligheid installeren en 
bewaken 

Installeren en bewaken van de veiligheid van elk gezinslid met 
expliciete aandacht voor de veiligheid van het kind. 

Aangepaste accomodatie 
voorzien 

De infrastructuur is functioneel, veilig en aangepast aan de 
doelgroep 

Aanbieden van een leefklimaat 
dat afgestemd is op het 
doelpubliek 

- 

Stress verlagend werken Spanningen en zwaar emotioneel geladen situaties ontmijnen ter 
voorkoming van verdere escalatie of crisissituaties. 



Permanente beschikbaarheid 
Het personeel is continu beschikbaar om, afhankelijk van de 
noden, begeleidend, verzorgend, ondersteunend of controlerend 
op te treden. 

Planmatig werken 

Vertalen van de hulpverleningsnoden van een cliënt naar een 
samenhangend en gepast hulpverleningsaanbod en/of 
hulpverleningstraject (via bv. een handelingsplan, zorgplan, 
begeleidingsplan, behandelplan). 

Integraal werken 

Aanbod waarbij gelijktijdig gewerkt aan problemen die voorkomen 
op meerdere levensdomeinen (bv. werk, gezondheid, wonen, 
onderwijs, inkomen, sociale administratie, verblijfsstatuut, relaties, 
vrije tijd). 

Hulp bieden bij of voorzien in de 
lichamelijke basisbehoefte. 

Ondersteunen of voorzien van de cliënt in zijn lichamelijke 
basisbehoeften (verzorging, hygiëne,…). 

Individuele 
begeleidingsgesprekken - 

Psychosociale begeleiding 
aanbieden 

De cliënt begeleiden in het verkennen van zijn moeilijkheden en 
mogelijkheden op één of meer levensgebieden zodat hij zelf tot 
een beter inzicht in en hanteren van zijn situatie komt. Opmerking: 
in het geval van pleegzorg kan dit betrekking hebben op de 
pleegkinderen of -gasten, de pleegzorgers en pleeggezinnen en 
gezinnen. 

Aanbieden van bed, bad en 
brood - 

Indicaties 

 Contra-indicaties 

Verslavingsproblematiek - 

(Acute) psychiatrische 
problematiek - 

Organisatorische randvoorwaarden 
Combinaties 

moet met Contextbegeleiding 

Probleemgebieden 

 



3. Info MARTENS-SOTTEAU  

Contactinfo 

Adres Meerhoutstraat 49 
9041 Gent 

Telefoon 09/255.90.10 

Fax 09/251.52.08 

Mail post@martens-sotteau.be 

Website www.martens-sotteau.be 

Contactpersoon 
Maertens Filip  

filip.maertens@martens-sotteau.be  

4. Locaties 

BEGELEIDINGSTEHUIS MARTENS-SOTTEAU 

Adres Meerhoutstraat 49 
9041 Gent 

Telefoon 09/255.90.10 

Fax 09/251.52.08 

Mail begeleidingstehuis@martens-sotteau.be 

Website www.martens-sotteau.be/afdelingen/begeleidingstehuis 

Contactpersoon 
 

5. Info pagina's 

Links 



Fiches 

 

meer info over crisisverblijf; time-out 

Deze module is voorbehouden voor kinderen en jongeren die reeds 

een ambulant of mobiel traject lopen binnen de organisatie. 

Over het concrete aanbod vindt U meer info bij de verblijfsmodule 

op  

www.martens-sotteau.be 

 

werkingsgebied verblijfsmodule 

Ons werkingsgebied is in eerste instantie het bestuurlijk 

arrondissement Gent-Eeklo.  

Ook verwijzingen vanuit aanpalende arrondissementen zijn 

mogelijk. De bereikbaarheid van de voorziening voor de context is 

daarbij een belangrijk argument.  

 
-8536829528411
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