De LUWTE
beschutte plaats - beschutting - windvrije plaats
windstille plaats - schaduwkant
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Beste mevrouw, mijnheer
Uw zoon of dochter zal een tijdje door ons begeleid worden. Daarom willen wij u graag de werking van OOOC
De Luwte voorstellen.
De Luwte is een onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum (OOOC) erkend en gesubsidieerd door het Vlaams
Agentschap Jongerenwelzijn. Jongeren tussen 12 en 18 jaar die in de knoop liggen met zichzelf, met hun
familie, op school, in de voorziening waar ze verblijven, … kunnen een tijdje bij ons terecht. Samen met jou
en met je zoon of dochter willen we jullie opnieuw op weg helpen. We gaan samen op zoek naar waarom
bepaalde zaken verkeerd lopen en formuleren een voorstel tot oplossing of verdere hulp. Afhankelijk van de
vraag nemen we hiervoor twee of vier maanden tijd.
De begeleiding die wij bieden kan verschillende vormen aannemen. Het is de verwijzer die samen met ons
bepaalt welke werkvorm we hanteren. Het kan dat uw kind bij ons blijft overnachten en van hieruit zijn
dagelijkse activiteiten voort zet. Het kan ook dat uw zoon of dochter begeleid wordt door ons overdag, maar
wel thuis overnacht. Wij kunnen ook bij jullie aan huis komen. In elk geval willen we wat er nog goed loopt
zoveel mogelijk behouden.
In deze brochure vind je meer informatie over hoe wij werken en wat er van jou en jouw kind verwacht wordt
tijdens de begeleiding door De Luwte.
Bij vragen kan je ons steeds contacteren. Wij hopen van harte jullie te kunnen helpen.
Met vriendelijke groet,
Filip Coussée,
namens het team van OOOC De Luwte.
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1. Onze visie
De Luwte is een initiatief van vzw De Broeders van Liefde. We streven naar respect voor elkaars mening en
gevoelens, vertrouwen en openheid naar elkaar en het opnemen van verantwoordelijkheid. In ons dagelijks
werk met jongeren, ouders en collega’s houden we ons aan deze basiswaarden. We richten ons naar jullie als
gelijkwaardige partners. Wij beschouwen een minderjarige van 12 als handelingsbekwaam, tenzij de
consulent of jeugdrechter dit anders bepaalt. Een handelingsbekwame minderjarige kan volledig aanspraak
maken op zijn rechten als minderjarige, maar wordt ook verwacht om de nodige verantwoordelijkheden op te
nemen.
2. Wat houdt begeleiding door De Luwte in en wat is de bedoeling?
Onze begeleiding situeert zich op verschillende domeinen. We hebben aandacht voor de situatie thuis, de
individuele vragen van ouders en kinderen, het functioneren op school en de vrijetijdsbesteding. Er zullen
activiteiten en gesprekken zijn met jouw zoon of dochter, maar we willen ook met de omgeving aan de slag.
Er zal dan ook regelmatig een gesprek met jullie plaatsvinden. We luisteren ook naar andere betrokkenen
(school en verwijzer bijvoorbeeld).
Het is onze opdracht een concreet advies te formuleren op de vragen die ons gesteld worden door de
verwijzer, ouders en kinderen. Wij trachten het probleem in kaart te brengen, te verhelderen en de richting
aan te geven van een eventuele oplossing of verdere hulp. We proberen de krachten te bundelen en te
motiveren. Onze begeleiding is oriënterend van aard. Ze is per definitie kort en tijdelijk. We kunnen een
aanzet tot oplossing geven, maar de verdere weg zal door jullie moeten bewandeld worden, met
ondersteuning waar nodig.
3. Verloop van de begeleidingsperiode.

- intakegesprek: Bij de start van een begeleiding is er een eerste gesprek. Daarin luisteren we naar hoe jullie

het probleem ervaren. We luisteren naar ieders vragen en verwachtingen. De begeleiding start doorgaans op
dezelfde dag.
- teambespreking en begeleidingsperiode: We bespreken in team hoe we de begeleiding zullen vorm geven
en brengen de ouders en de jongere hiervan stelselmatig op de hoogte. Deze besprekingen heten IHP
(Individueel Handelingsplan) besprekingen. Vanaf de tweede week beginnen we aan de afgesproken
doelstellingen te werken, met de jongere en met zijn of haar omgeving. Naar het einde van de eerste maand
plannen we een tussentijds overleg met het ganse team.
- eindoverleg en adviesbespreking: Twee weken vóór het einde van de begeleiding houden we een intern
eindoverleg met het team. Het advies dat hieruit voortkomt, wordt vervolgens besproken met de consulent,
de ouders en de jongere in een adviesbespreking. Tijdens deze laatste begeleidingsperiode trachten we de
eerste stappen van het advies met de jongere en de ouders voor te bereiden en op te volgen.
Deze tijdslijn is indicatief. Vaak blijkt het nodig, ook op aangeven van de verwijzer en van jullie zelf, om de
begeleidingstermijn op te trekken naar vier maanden.
De tussentijdse IHP besprekingen, het eindoverleg en de adviesbespreking gaan telkens door in de Luwte. De
interne, tussentijdse besprekingen en het eindoverleg worden gevoerd met het kernteam (verantwoordelijke,
psycholoog, maatschappelijk werker en de IB, dat is de individuele begeleider van de jongere). De jongere
kan hier bij aansluiten. De ouders worden op de hoogte gebracht. Van bij de start van de begeleiding worden
de data van besprekingen gepland, zodat iedere betrokkene tijdig verwittigd kan worden.
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Onze medewerkers.
Het team bestaat uit :
 6 begeleiders,
 1 nachtbegeleider,
 1 hoofdbegeleidster,
 twee contextbegeleiders,
 een psycholoog,
 de verantwoordelijke
De begeleiders staan in voor de dagdagelijkse opvang en begeleiding in de leefgroep. Zij zorgen voor een
goed verloop van de dag en de praktische organisatie. Ze nemen ook de studiebegeleiding van de jongeren
op, gaan met jongeren op stap, leggen contacten met hun context en bieden vormingsactiviteiten aan. De
nachtbegeleider staat in voor het toezicht en de rust tijdens de nacht. De begeleiders worden ondersteund
door twee of drie stagiairs.
De contextbegeleidsters verzorgen de contacten met de ouders en andere belangrijke figuren in de
omgeving van jongere. De opdracht van de psycholoog is diagnostisch, en gaat gepaard met verkennende
individueel therapeutische interventies. Soms wordt er ook beroep gedaan op externe deskundigheid van
bijvoorbeeld een kinderpsychiater. De psycholoog onderhoudt ook de contacten met de school.
We beschikken ook over twee administratieve en logistieke medewerkers.
Wie is wie?
Er werken heel wat mensen in De Luwte.
Om het je wat makkelijker te maken stellen we ons hieronder voor:
Filip is de verantwoordelijke van De Luwte. Hij is aanwezig op de
besprekingen over jullie. Met klachten kun je ook bij hem terecht.

Fien is psychologe
Ann Sofie

Rilana

Sara

Rilana en Sara zijn de contextbegeleiders
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Eveline is hoofdbegeleidster. Zij regelt samen met de begeleiders
het dagelijks leven in de Luwte. Ze werkt gedeeltelijk in de leefgroep.

De begeleiders

Kwang

Delphine

Sarah

Lindsey

Fabien
nachtbegeleider

Saskia
Onderhoud
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Tim

Michelle
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Administratief
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4. Ons huis in Slypskapelle
Elke jongere heeft een eigen kamer. Er zijn twee douches en enkele toiletten voor gemeenschappelijk
gebruik. De leefruimte is er voor iedereen. Jongeren kunnen er een gezelschapsspel spelen, televisie kijken,
computerspelletjes spelen, … We trachten er zoveel mogelijk een huiselijke sfeer te creëren.
Er is een eetruimte en een keuken waar zelf kan gekookt worden. ’s Middags wordt een broodjeslunch
voorzien gezien de meeste jongeren naar school gaan. ’s Avonds wordt er een warme maaltijd voorzien.
In het huis heeft iedereen een individuele kamer met lavabo. De nachtbegeleider beschikt ook over een
‘inslaapkamer’. Verder zijn er een aantal gespreks- of vergaderruimtes. Buiten is een terras, tuin en
fietsenstalling. Een bijgebouwtje gebruiken we als atelierruimte, waar iedere voormiddag vorming doorgaat.
Op bepaalde tijdstippen kunnen we gebruik maken van de sportvelden en de sporthal van OC Sint-Idesbald of
van Ten Bunderen.
5. De leefgroep
We kunnen maximum 11 jongeren begeleiden, waarvan 8 in de leefgroep en 3 mobiel, zowel jongens als
meisjes, tussen 12 en 18 jaar. In de groep bieden de opvoeders een duidelijke structuur en zorgen dat de
regels nageleefd worden.
De eerste dag van de begeleiding gaat een jongere nog niet onmiddellijk naar school. Hij/zij krijgt na het
intakegesprek een rondleiding in het huis en heeft dan de mogelijkheid om zijn/haar kamer in te richten en
kennis te maken met de begeleiding en de werking van De Luwte. Praktische zaken worden geregeld
(bijvoorbeeld vervoer van en naar school, doktersconsult, …). Ten laatste op dag drie verwachten wij dat de
jongere naar school gaat. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt er een schoolvervangend programma
voorzien. Het is ook mogelijk dat niet schoolgaande jongeren hun dag doorbrengen bij een zorgboer.
Het dagprogramma tijdens de schooldagen ziet er ongeveer als volgt uit:
06u00- 08u00:
08u30-09u00:
09u00-12u00:
12u00-13u15:
13u15-17u00:
17u00-18u00:
18u00-19u00:
19u00-20u00:
20u00-22u00:
22u:

opstaan, wassen en ontbijten voor schoollopers en jongeren met andere
externe dagbesteding (Groep Intro, zorgboer)
niet schoollopers staan op
school/atelierwerking/groep Intro/zorgboer
lunch, eventueel in De Luwte
school of middagprogramma met de begeleiders
vieruurtje, vrije tijd, gespreksmomenten
avondmaal, taken, mogelijkheid tot douche, …
kamermoment, studie
individuele gesprekken, vrije tijd, activiteit, TV…
bedtijd voor alle jongeren

Indien de jongere tijdens de vakantie bij ons verblijft, dan is het dagprogramma wat anders ingevuld. ’s
Ochtends is er vaak een huishoudelijke of atelier-activiteit voorzien, in de namiddag is er ruimte voor
ontspanning. Ook op vlak van vrije tijd trachten we zo weinig mogelijk het gewone leven van de jongere te
verstoren. Indien haalbaar kan de jongere naar sportclub, muziekschool of jeugdbeweging.
Het eerste weekend blijven de jongeren in de Luwte. Vanaf het tweede weekend kunnen ze momenten thuis
doorbrengen. Deze momenten worden met de contextbegeleider afgesproken en variëren in duur naar gelang
de situatie thuis. Jongeren kunnen hier geen twee maanden verblijven zonder contacten met thuis.
6. De school en het CLB
De jongere blijft bij voorkeur naar school gaan. De begeleiders volgen ’s avonds de lessen en taken op van de
jongeren. De psycholoog maakt ook afspraken met de school van de jongere en medewerkers van het CLB.
Indien het niet mogelijk is om naar school te gaan, dan zorgen we voor een vervangend zinvol programma.
Er is ook de mogelijkheid om de dag door te brengen bij een zorgboer.
7. Medische gegevens
Elke jongere ondergaat een medisch onderzoek. Wij werken hiervoor samen met onze vaste huisarts in
Slypskapelle. We vragen daarvoor jouw toestemming bij de intake. Wij vragen bij aanvang van de begeleiding
ook naar een aantal klevertjes van de mutualiteit . De medische kosten worden door De Luwte betaald. Het is
daarom belangrijk dat de mutualiteitsgegevens van de jongere in orde zijn nog voor de begeleiding van start
gaat. Indien er problemen zijn met de mutualiteit moet je dat zeker melden.
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8. Dossier
Elke jongere die bij ons verblijft, heeft een eigen dossier. Hierin bewaren wij alle gegevens met betrekking tot
de begeleiding. De jongere heeft recht op inzage in het eigen dossier. De manier waarop is bepaald door het
decreet van de rechtspositie van de minderjarige. Op het einde van de begeleiding schrijven wij een
eindverslag. Dit verslag wordt aan de verwijzer bezorgd en met jullie besproken.
9. Financiële bijdrage
De financiële bijdrage van de ouders wordt besproken met de verwijzer. De bijdrage is gekoppeld aan de
kinderbijslag. Doorgaans wordt er 2/3de van het kindergeld afgehouden als jouw kind residentieel bij ons
verblijft. De resterende 1/3de gaat naar de rechthebbende ouder. Het kan zijn dat de jeugdrechter beslist om
die resterende 1/3de te storten op een spaarrekening van jouw kind. Dat gebeurt doorgaans bij kinderen die
voor langere tijd geplaatst zijn. De jongere kan bij zijn meerderjarigheid dan zelf beschikken over die centen.
Jullie bijdrage gaat naar het Agentschap Jongerenwelzijn dat alle voorzieningen subsidieert. Wij staan in voor
kost en inwoon, pedagogische begeleiding, activiteiten, noodzakelijke medische kosten, vervoerskosten …
Schoolgerief en schoolkosten, kledij, toiletproducten,... worden doorgaans niet door De Luwte betaald, gezien
dit zaken zijn die ook na het verblijf bruikbaar blijven. Aarzel niet om ons te contacteren bij financiële
moeilijkheden.
Jongeren krijgen een eigen kamersleutel. Bij verlies van de sleutel wordt 5 euro gevraagd om een nieuwe
sleutel te maken. Indien gebruik wordt gemaakt van een fiets en bijhorend fietsslot van de Luwte, vragen we
een waarborg van 20 euro. Er is mogelijkheid om via de Luwte een buzzypas voor een volledig jaar aan te
kopen aan het voordeeltarief van 42 euro.
Als de jongere schade aanricht, dan wordt dit in eerste instantie vergoed met het zakgeld. Indien dit niet
volstaat, dan vragen we het resterende bedrag aan de ouders.
10. Klachten en tevredenheid
Wij staan open voor alle vragen, bedenkingen en klachten. Indien iets niet duidelijk is of als je niet akkoord
gaat met onze manier van werken, dan kan je dat steeds doorgeven aan onze verantwoordelijke. Je kan ook
een formulier vragen om een schriftelijke klacht neer te leggen. Je kan je ten slotte ook richten tot de Jo-lijn
op het gratis nummer 0800 900 33.
11. Zakgeld
Residentiële verblijvers krijgen zakgeld van ons. De bedragen verschillen naargelang de leeftijd. Voor een
jongere van 12 of 13 jaar bedraagt dit 22.21 euro, voor jongeren van 14 of 15 jaar is dit 33.32 euro en voor
jongeren van 17 of 18 jaar is dit 44.43 euro per maand. Wij geven hen wekelijks een deel van dit bedrag. Je
mag extra zakgeld meegeven aan uw zoon of dochter, maar hou ons daarvan op de hoogte.
12. Algemene leefregels in de leefgroep
Vanaf 14 jaar mogen jongeren bij ons roken als ze toestemming hebben van hun ouders. Vanaf 16 jaar is
deze toestemming niet meer noodzakelijk. Roken gebeurt enkel op de afgesproken tijdstippen en de
afgesproken plaatsen. Alcohol, energiedrankjes en drugs zijn niet toegelaten! Er kunnen urinecontroles
opgelegd worden.
Verbale en fysieke agressie worden niet getolereerd. Bij ernstige agressie verwittigen we de politie. Ook de
verwijzer wordt op de hoogte gebracht.
Zonder toestemming De Luwte verlaten of op plaatsen zijn waarvoor geen toestemming is, wordt beschouwd
als weglopen. De verwijzer wordt op de hoogte gebracht en er volgt een kamersanctie of time-out.
Relaties zijn niet toegelaten in De Luwte. Respect voor elkaars persoonlijke ruimte is belangrijk.
Bij ernstige overtredingen van de leefregels bestaat altijd de mogelijkheid dat er een interne of externe timeout uitgesproken wordt. Hiervan word je als ouder uiteraard op de hoogte gebracht.
13. Briefwisseling, telefoon, gsm en internet
Er is geen beperking op briefverkeer. Brieven worden ook niet geopend door ons. Elke jongere heeft per week
recht op twee belmomenten waarop ze met onze telefoon kunnen bellen naar hun familie. Jongeren die
tijdens het weekend hier blijven, hebben recht op een extra belmoment.
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Jongeren kunnen overdag over hun GSM beschikken, bij het slapen gaan moeten ze die afgeven aan de
nachtbegeleider (behalve op vrijdag- en zaterdagavond, of tijdens de vakantie). Indien de regels omtrent
GSM-gebruik niet worden nageleefd, is het mogelijk dat de jongeren hun GSM tijdelijk moeten ingeven.
Jongeren krijgen ook de kans om op internet te surfen of te communiceren met anderen. De begeleiders
proberen wel toezicht te houden op de bezochte sites en in te grijpen bij ongepaste activiteiten.
14. Bezoek
Tijdens de begeleiding vanuit de Luwte stimuleren we de contacten tussen de jongere en het gezin of zijn
omgeving. Indien mogelijk gaat de jongere geregeld naar huis. De ouders kunnen ook bij ons op bezoek
komen. Om voldoende de rust in de leefgroep en het gebouw te bewaren, geldt er een beperkte
bezoekregeling. Ouders en andere naaste familieleden kunnen enkel na afspraak een bezoek brengen. Bezoek
is mogelijk ’s avonds tijdens de week of in het weekend (voormiddag).
15. Benodigdheden
Een lijstje met zaken die de jongere nodig heeft:
o Identiteitskaart, enkele klevertjes van de mutualiteit
o kledij, schoenen en pantoffels
o toiletgerief, badhanddoek, washandjes
o sportkledij en sportschoenen
o zwemgerief
o een radiowekker
o schoolgerief
o vervoerspas (Buzzypas, treinabonnement,…)
o fiets (kan handig zijn)
Deze spullen zijn toegelaten (maar niet noodzakelijk):
o kleine radio/CD-speler
o mp3 speler
o GSM
Waardevolle spullen worden best thuis gelaten: computer of laptop, TV, playstation (of dergelijke)
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16. Hoe kun je ons bereiken?
De Luwte is gelegen in de dorpskern van Slypskapelle, een deelgemeente van Moorslede, ongeveer 15 km
ten zuiden van Roeselare.
Adres:
OOOC De Luwte
Pastorijstraat 1A
8890 Slypskapelle

We zijn 24 uur op 24 uur bereikbaar voor dringende aangelegenheden. Praktische vragen kunnen best
tussen 9u en 17u beantwoord worden.
Telefoon:
Email:
Website:

056/540 340
deluwte@fracarita.org
http://www.ooocdeluwte.be

17. Concrete afspraken en data
Mogelijkheid om zaken te noteren en afspraken bij te houden.
Wat
wanneer
Info (waar, met wie,…)
Opnamegesprek
……../ .….../ ……
huisbezoek
……../ .….../ ……
Eerste bespreking

………/…..…./…….

Gesprek in de Luwte

Tussentijdse
bespreking

……../……../…….

adviesbespreking

……../…..…./……

Telefoonmomenten
Bezoekmomenten
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