OVBJ Zonnewende
Paviljoen 1
Astridlaan 46
8630 Veurne
Tel.: 058/33.20.31
Paviljoen1@veurne.be

OUDERBROCHURE
Paviljoen 1

Welkom in paviljoen 1

Paviljoen 1 is één van de 5 huizen op het terrein van
Zonnewende. In het paviljoen wonen een elftal jongens tussen
12 en 18 jaar samen die om de één of andere reden voorlopig
niet meer thuis kunnen wonen.
In het paviljoen kan de jongere tot rust komen en even de
situatie vanop afstand bekijken. Ook de ouders krijgen zo de
kans om even alles op een rijtje te zetten. Met de hulp van
verschillende begeleiders kunnen nieuwe inzichten worden
bekomen en kan er naar oplossingen worden gezocht.

Contactpersonen
Binnen Zonnewende werken er verschillende mensen samen om de hulpverlening zo
goed mogelijk te laten verlopen.
Uw zoon, maar ook u als ouder, zal vooral in contact komen met de begeleiders van
paviljoen 1, namelijk:
Begeleiders: Clarebout Els
Doise Adriaan
Gebbert Stefanie
Gruyaert Janthe
Ollevier Hannes
Van Acker Ann
Van Ast Philip
Hoofdbegeleider: Degrieck Jo
Huishoudster: Elien & Valerie
Zonnewende biedt doorlopend opvang en begeleiding, 24u op 24u, 7 dagen op 7. U
kunt ons overdag contacteren met eventuele vragen en/of opmerkingen.
Elke jongere krijgt één individuele begeleider (IB) aangewezen. Dit gebeurt zo snel
mogelijk, vanaf de start van de hulpverlening. Alle begeleiders staan in voor de
dagdagelijkse begeleiding van uw zoon, toch is er één iemand van de begeleiders
die als het ware extra zorg draagt voor uw zoon. Deze begeleider is dan ook diegene
die meestal zal aanwezig zijn tijdens besprekingen, overlegmomenten, …
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Omdat de hulpverlening wordt georganiseerd door verschillende personen waarmee
u regelmatig in contact zal komen, is het belangrijk onderstaande gegevens in te
vullen.
Onze individuele begeleider is……………………………………………………………………….
Plaatsing

door

de

Jeugdrechtbank

/

het

OCJ

(schrap

wat

niet

past)

van

…………………………………………………………………………………………………..............
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De leefgroep in paviljoen 1
Omdat er een elftal jongens samenleven, is het noodzakelijk dat er enkele duidelijke
afspraken worden gemaakt. Omdat deze afspraken de werking in het paviljoen
bepalen, vinden wij het noodzakelijk deze toch even toe te lichten.
Algemene afspraken en regels
Gezondheid en hygiëne
Gezondheid is zeer belangrijk en daar zijn wij dan ook extra alert voor. Bij het begin
van de opname in de leefgroep gaat uw zoon hij langs bij de arts. Hier wordt een
medische check-up gedaan, die jaarlijks wordt herhaald.
Wij hechten als team veel belang aan hygiëne. We kijken er vooral op toe dat
iedereen zich elke dag wast, elke dag vers ondergoed aandoet, regelmatig doucht en
dagelijks zijn tanden poetst.
Om verzorgd voor de dag te komen, moet uw zoon ook propere kledij kunnen
dragen. Onder de 15 jaar wordt de was gedaan door de huishoudster. Vanaf 15 jaar
doet de jongere zijn was zelf.
Roken is schadelijk voor de gezondheid, kost veel geld en wordt allesbehalve door
de begeleiding aangemoedigd. Daarom geldt ook de regel dat roken enkel en alleen
toegelaten is vanaf 16 jaar. Hieraan zijn dan ook volgende voorwaarden verbonden:
-

Roken kan enkel buiten of in de voorziene rokersruimte, dus niet op de kamer.
Hou rekening met de niet-rokers!
Opvulbare aanstekers zijn niet toegelaten

Onder de 16 jaar geldt een strikt verbod op roken !!!
Kamer
Elk kind heeft recht op privacy, dus ook uw zoon. Hij heeft dan ook zijn eigen kamer.
Deze kamer is voor anderen privé en dit moet ook door de anderen worden
gerespecteerd.
Uw zoon mag zijn kamer naar eigen smaak inrichten, mits samenspraak met de
begeleiders. Uw zoon mag zijn eigen muziekinstallatie, computer en/of televisie
meebrengen. Muziek beluisteren kan, mits uw zoon respect heeft voor zijn
medebewoners (tijdstip en volume).
Kaarsen en spuitbussen (graffiti, verf) worden op de kamer niet toegelaten wegens
brandgevaar.
Vanaf 15 jaar poetst elke jongere wekelijks zijn kamer, met water en zeep. In het
begin kan de jongere hierbij hulp krijgen van een begeleider. Onder de 15 jaar poetst
de huishoudster zijn kamer.
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Voor de opvolging van orde en hygiëne zal de begeleiding regelmatig een check up
doen van kamer van uw kind. Deze check up kadert binnen het dagelijkse leven van
het paviljoen. Dit gebeurt samen met de jongere, maar het kan om praktische
redenen ook gebeuren tijdens zijn/haar afwezigheid.
Ingeval wij ongerust zijn over de psychische of fysieke veiligheid van uw kind of die
van anderen, dan kunnen wij beslissen om een grondige controle van de kamer te
doen. Dit kan bv. naar aanleiding van een verdwijning, bij vermoeden van problemen
met drugs, bij vermoeden van diefstal.
Doorgaans zal een controle gebeuren terwijl de jongere aanwezig is.
In
uitzonderlijke gevallen kan dit ook doorgaan zonder dat de jongere erbij is. Ingeval
van ernstige ongerustheid zullen wij vragen aan de politie om een controle te doen.
In elk geval zullen wij u over de reden en de omstandigheden van de controle
inlichten.

Dagverloop
Elke jongere wordt gewekt of zet zijn wekker, afhankelijk van de leeftijd en de vraag
van de jongere. Wat wordt dan van hen verwacht: ze zetten hun venster open,
schakelen het licht uit en zetten de verwarming af. Dit zowel in hun eigen kamer als
in de badkamer en de toiletten. Ook de muziek moet uit en het leeggoed moet naar
beneden worden gebracht. De begeleiding checkt dan ook elke morgen in de kamers
of alles in orde is.
Elk kind moet ontbijten en vertrekt vervolgens per fiets, bus, trein, … naar school of
naar zijn werk.
’s Middags komen de jongeren in het paviljoen een warme maaltijd eten, tenzij hun
school te veraf ligt. Dan neemt de jongere een warme maaltijd op school.
’s Avonds komt iedereen na school direct terug naar het paviljoen, tenzij anders
afgesproken met de begeleiding. ’s Avonds wordt opnieuw voor eten gezorgd. Na
school is er tijd voor ontspanning die vrij kan worden ingevuld, in samenspraak met
de begeleiding.
Van 19u tot 20u wordt er op maandag, dinsdag en donderdag een kameruurtje
voorzien. Daarna kan er worden gespeeld, tv gekeken, gevoetbald, … .
Om een goede dag te starten, is het natuurlijk belangrijk dat uw zoon goed
gehumeurd is. Daarom moeten ook volgende uren van slapengaan worden
gerespecteerd:
Vanaf 12 jaar
Vanaf 13 jaar
14 – 15 jaar
Vanaf 16 jaar en ouder

21.00 uur
21.30 uur
22.00 uur
22.30 uur

Deze uren gelden enkel tijdens de schooldagen. Tijdens de weekends en vakanties
mogen de jongeren iets langer opblijven dan in de week.
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Voor het slapengaan geeft elke jongere zijn GSM en PSP af. Een half uur na bedtijd
gaan alle lichten uit.
Maaltijden
Elke jongere neemt een ontbijt vóór hij naar school of naar zijn werk vertrekt. Na de
maaltijd wordt de afwas gedaan. Wie de afwas doet, wordt bepaald aan de hand van
een beurtensysteem. Hetzelfde geldt voor het schillen van de aardappelen.
In het weekend wordt er samen met de begeleider gekookt en kunnen de jongeren
ook helpen. Tijdens de week zorgt de huishoudster voor het eten van de jongeren.
Eigen voedingswaren en drank brengt de jongere niet mee aan tafel.

School
Eén van de voorwaarden om hier in Zonnewende te verblijven is dat uw zoon voltijds
dagonderwijs of leercontract volgt. Tijdens de schooldagen vertrekt elke jongere op
tijd. Hij neemt hierbij de bus, trein, fiets, … naargelang de ligging van de school, de
leeftijd van de jongere en zijn wil. Het is de taak van de jongere om op tijd te komen.
Regelmatig zijn er contacten tussen de begeleiding en de school/het werk om te zien
hoe het met uw zoon gaat. De ouders worden hierin zoveel mogelijk betrokken.
Wanneer er oudercontacten zijn, of het rapport moet worden opgehaald, wordt u hier
altijd van op de hoogte gesteld. U krijgt dan als ouder van het kind de kans mee te
gaan. Indien u niet meegaat, wordt alle informatie nadien doorgebeld. U blijft dus
steeds op de hoogte van de situatie op school. Spijbelen wordt niet toegestaan en
wordt gesanctioneerd.
Omdat elke jongere de kans moet krijgen om in alle rust zijn schooltaken te
volbrengen, voorzien wij elke maandag, dinsdag en donderdag een verplicht
kameruurtje. Ook op woensdagmiddag wordt erop toegezien dat iedereen die
schoolwerk heeft, dit ook doet. Deze afspraken gelden enkel buiten de vakanties.
Tijdens het kameruurtje komt de begeleider eens langs, zodat hij eventueel kan
helpen met het schoolwerk. Ook voor een babbel wordt graag tijd gemaakt.
Jongeren die geen schoolwerk hebben, moeten dat uurtje ook op hun kamer zijn.
Muziek is dan toegestaan, maar het mag de anderen niet hinderen.
De agenda’s worden dagelijks nagekeken. Het takenboek van ‘jongeren die werken
met een leerovereenkomst’ moet ook wekelijks worden getoond.
Vrije tijd
Elke jongere heeft recht op een vrijetijdsbesteding naar zijn smaak. Het is dan ook
logisch dat elke jongere zijn vrije tijd, in samenspraak met de begeleider, zelf kan
invullen. Eenmaal verbonden aan een sportclub of vereniging, is de jongere ook
verplicht om deze activiteiten te volgen.
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Sociale contacten en activiteiten worden zoveel mogelijk aangemoedigd vanuit het
team. Omdat elke jongere zijn vrije tijd met zijn vrienden zou kunnen besteden,
krijgen de jongeren (vanaf 15 jaar) ook de kans om uit te gaan. De regeling rond
uitgaan is de volgende:
15 jaar

1 keer per maand (vrijdag of zaterdag) tot
00.00u
Op vrijdag tot 23.30u
Op zaterdag tot 00.30u
Op vrijdag tot 23.30u
Op zaterdag tot 01.30u

16 jaar
17 jaar

Op zondagavond is iedereen aanwezig in het paviljoen.
Tijdens de vakanties krijgt elke jongere de mogelijkheid om op kamp te gaan, zowel
met de leefgroep zelf als met een andere organisatie. Met de leefgroep proberen wij
elk jaar op reis te gaan, wat wordt gefinancierd vanuit het OCMW.

Bezoeken en contacten
Bezoeken worden zoveel mogelijk aangemoedigd omdat derden een belangrijk deel
van het leven van de jongere kunnen uitmaken. Elke jongere kan bezoek ontvangen
op twee voorwaarden:
- De jongere meldt aan de begeleider wie hij wanneer zal meebrengen
- De jongere krijgt de toestemming van de begeleider
Met de ouders of andere belangrijke familieleden wordt – indien mogelijk - een
bezoekregeling opgemaakt. Dit alles gebeurt in samenspraak met de consulent(e).
Het bezoeken van een andere leefgroep kan enkel en alleen als de begeleider
contact heeft opgenomen met die andere leefgroep.
Telefoneren gebeurt enkel in samenspraak met de begeleider van dienst. GSMgebruik in de leefgroep is niet toegestaan. Het geluid moet op stil staan.
Zakgeld en andere uitgaven
Elke jongere in het paviljoen krijgt maandelijks zakgeld. Dit bedrag
wordt bepaald door de leeftijd van de jongere. Het geld is afkomstig van
het OCMW en bedraagt momenteel:
12 - 13 jaar
14 - 15 jaar
16 - 17 - 18 jaar

23, 57 euro
35, 36 euro
47,15 euro

In samenspraak met de begeleiders kan je zelf over je zakgeld beschikken. Het
zakgeld wordt enkel en alleen op vrijdag gegeven. Er wordt dan ook aan de jongere
gevraagd om te tekenen voor ontvangst. In het zakgeldboek kan elke jongere ook
zien hoeveel zakgeld er nog over is voor de rest van de maand.
Los van het zakgeld krijgt elke jongere om de 3 maanden kledijgeld. Dit bedrag
bedraagt momenteel 185 euro per jongere. De jongere kan hiermee kledij kopen en
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dient zijn ticketjes aan de begeleiding te overhandigen. De jongere kan om kledij
gaan met de begeleiding, maar ook met zijn ouders. Dit alles wordt per jongere
bekeken en besproken. Eenmaal de jongere ouder is kan hij vragen om zelfstandig
te gaan winkelen.
Los daarvan mag elke jongere bij de opname zijn eigen kledij meebrengen van thuis.
Deze kleren, maar ook de aangekochte kleren doorheen het verblijf in Zonnewende,
zijn dan ook van de jongere zelf en mag hij dan ook meenemen wanneer hij de
voorziening verlaat.
Bus- en treinticketjes moeten zorgvuldig door uw zoon worden bewaard. Het zit zo
dat deze ticketjes niet van het zakgeld worden betaald, maar dat dit wordt
gefinancierd door het OCMW. Indien de jongere deze ticketjes niet kan voorleggen,
wordt het bedrag dan ook van het zakgeld afgetrokken. Ook boetes (trein,
bibliotheek, rijden zonder licht, … ) worden van het zakgeld afgetrokken.
Indien uw zoon werkt met een leercontract krijgt hij geen zakgeld. In samenspraak
met de individuele begeleider krijg hij dan een deel van zijn loon als zakgeld. Het
andere deel wordt op zijn spaarrekening gezet.
Indien de jongere vakantiewerk doet moet hij de helft van zijn verdiende centen
sparen.
Fietsen
Elke jongere mag zijn eigen fiets meebrengen van thuis. Een bromfiets is niet
toegelaten. Fietsen moeten in het fietsrek staan en moeten ook gesloten worden.
Een fietsslot wordt aangekocht van het zakgeld. Indien de jongere een fiets gebruikt
van het paviljoen, moet een waarborg (min. 50 euro) worden betaald.
Drugs en alcohol
Alcohol tijdens het uitgaan kan, indien het met mate gebeurt en indien de jongere de
leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Al hoeven alcohol en uitgaan niet altijd aan elkaar
worden gelinkt.
Drugs zijn illegaal en dus ook bij ons verboden. Druggebruik kan deel
uitmaken van de problematiek van de jongere. We rekenen er dan ook
op dat de jongere hier eerlijk over is tegen de begeleiding. Dit biedt
ons de kans om samen te zoeken naar de meest gepaste oplossing
voor de jongere. Wij gaan ervan uit dat enkel een open houding een
werkbare houding is binnen de leefgroep. Let wel: het gebruik moet werkbaar zijn
binnen onze werking.
Wanneer blijkt dat de jongere gebruikt omdat het een gewoonte is geworden of
wanneer hij verslaafd is aan een drug, verwijzen wij de jongere door naar een
gespecialiseerde dienst inzake verslaving. Ook indien we merken dat de jongere
gebruikt en hij daar niet open over is naar de begeleiding toe, volgt er een
consequentie. Een consequentie is een gevolg op het gedrag die de jongere heeft
gesteld.
De
consequentie
wordt
de
eerstvolgende vergadering (op
donderdagmorgen) besproken.
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Dealen, gebruiken en/of in het bezit zijn van drugs in de leefgroep of op het domein
van Zonnewende kan niet.
Nuttige informatie is alvast terug te vinden op:
- De druglijn:
 www.druglijn.be
 Tel.: 078/15.10.20
- De vereniging voor drug- en alcoholbeleid:
 www.vad.be

Wat bij het niet naleven van deze regels en afspraken?
Wanneer de jongere de algemene afspraken en regels niet respecteert wordt hieraan
een gevolg gegeven. Deze consequentie past bij de leeftijd van de jongere en moet
de opvoeding bevorderen. Lichamelijke straffen en geestelijk geweld zijn dan ook
totaal uit den boze.
Bij een zware consequentie zal contact worden opgenomen met de ouders. Het is
namelijk onze bedoeling om samen te werken met de ouders en samen aan de kar te
trekken.
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Samen werken aan de toekomst
Binnen ons paviljoen wordt oplossingsgericht gedacht en gewerkt. Het is dan ook
niet onbelangrijk dat u als ouder weet vanuit welke gedachte/visie wij onze
hulpverlening opzetten. Wij lichten u kort onze manier van kijken en werken toe... .
Jongeren komen bij ons terecht wanneer ze problemen ervaren. Veelal wordt dan
gezegd: ‘De jongere heeft een probleem en dit moet worden hersteld’. Vanuit deze
gedachtegang wordt de hulpverlening vaak opgestart. Dit klinkt in onze oren nogal
negatief. De jongere wordt hier gezien als mislukkeling, wat allesbehalve de
bedoeling is.
Wij kijken op een andere manier naar de jongere en zijn omgeving !
Wij kijken vanuit een andere invalshoek naar de jongere en zijn omgeving. Wij willen
niet de dirigent spelen die zegt wat iedereen moet doen, integendeel. Wij willen
samenwerken, werken met de jongere en zijn omgeving en in het bijzonder met het
gezin. Dit is pas mogelijk als we er vanuit gaan dat de jongere, samen met zijn gezin,
de mogelijkheden bezit om een oplossing te vinden voor de moeilijkheden die ze
ervaren.
Binnen de hulpverlening gaat het niet om het beter maken van jonge mensen of
gezinnen. Het gaat wel om samen uitzoeken op welke manieren zij kunnen geholpen
worden om zichzelf te gaan zien als potentieel succesvolle en competente
mensen die in staat zijn om voort te bouwen op de sterke kanten en hulpbronnen
waar ze al over beschikken.
Er wordt zowel bij de jongere als bij het gezin vertrokken vanuit hun sterktes,
waardoor iedereen wordt gezien als een persoon met mogelijkheden.
Ons doel is om als team de jongere en zijn gezin te ondersteunen in
de overgang van de ene negatieve status (‘ik ben een mislukkeling’)
naar een andere, positieve status (‘ik heb mogelijkheden en sterktes
waaruit ik kan putten’).
Wij zien de residentiële hulpverlening als een overgangsritueel, die 3 fasen omvat:
1.

De scheidingsfase

In deze fase wordt een nieuwe visie ontwikkeld omtrent de hulpverlening. Bij een
plaatsing in een residentiële voorziening (m.a.w. waar de jongere tijdelijk woont)
denken de meesten direct aan de fysieke scheiding tussen kind en ouder(s). Het is
beter om de scheiding te zien als een overgangsfase voor het hele gezin, waarbij het
kind en het gezin zich samen losmaken van hun probleem en hun verleden.
Doorheen deze fase worden de ervaringen en de inspanningen van de ouders
bevestigd. Ouders zijn ervaringsdeskundigen en kennen hun kind het best. Er wordt
voortdurend voortgebouwd op wat goed gaat, in plaats van te bestrijden wat niet
goed gaat.
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2. De overgangsfase
Wij als hulpverleners kunnen de problemen niet oplossen. Wel kunnen wij de jongere
en zijn gezin ondersteunen om een oplossing te vinden. Een opnameperiode moet
worden gezien als een periode met ups en downs, een tijd waar er moet worden
geoefend en geëxperimenteerd.
De jongere wordt geplaatst, wat hem een veilige omgeving biedt waar intensief kan
worden geoefend. Ook u krijgt hier als ouder de mogelijkheid om even afstand te
nemen van uw kind, waardoor ook u kan oefenen en experimenteren zodat de
nieuwe, geëvalueerde jongere na een tijdje terug thuis kan worden ontvangen.
3. De fase van afronding of re-integratie
De overgang is pas afgerond wanneer alle betrokkenen (jongere, ouders, … ) zoveel
hebben geoefend dat ze voldoende zelfvertrouwen hebben ontwikkeld om de
uitdagingen thuis aan te gaan. Thuis wordt het oefenen en experimenteren dan
verdergezet.
Kort gezegd: in plaats van te kijken wat fout gaat, wat mis is gelopen in het verleden
of waar de jongere niet goed in is, leggen wij als hulpverleners de nadruk op de
toekomst, op wat goed gaat of waar de jongere wel goed in is.

Wat kan helpen om de hulpverlening succesvol te maken?
Eerst en vooral de gedachte dat de jongere zichzelf het best kent. Door op geregelde
tijdstippen een gesprek te voeren met uw zoon over zijn gedachten en gevoelens,
proberen wij samen inzicht te krijgen in hoe deze persoon zich op dat moment voelt.
Door de verschillende gesprekken naast elkaar te leggen kunnen we zien of de
jongere een vooruitgang ervaart doorheen het hulpverleningsproces of niet.
Hetzelfde geldt voor de ouders.
Ten tweede wordt de relatie jongere-hulpverlener en de relatie ouder-hulpverlener
gezien als motor in de hulpverlening: krachtig en onmisbaar. Het is dan ook erg
belangrijk dat de hulpverlener bij de jongere en de ouders nagaat hoe zij deze relatie
ervaren.
Bepaalde hulpmiddelen kunnen helpen om deze zaken in kaart te brengen. Wanneer
er geen vooruitgang merkbaar is, of de jongere/de ouders zijn niet tevreden over de
samenwerking, passen wij waar mogelijk onze manier van werken aan.
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Hopelijk heeft u als ouder nu een helder beeld van hoe alles hier binnen het paviljoen
verloopt. Wij hopen op een goede samenwerking en een vlot verloop van de
hulpverlening. Samen met u willen wij graag helpen bij het werken aan de toekomst
van u en uw zoon.
Indien u vragen heeft of u wenst een contactmoment met iemand van ons team, dan
maken wij graag tijd voor u.

Begeleidingstehuis Zonnewende
Paviljoen 1
Astridlaan 46
8630 Veurne
Tel.: 058/33.20.31
Paviljoen1@veurne.be
Zonnewende biedt doorlopend opvang en begeleiding, 24u op 24u, 7 dagen op 7.
U kan ons overdag contacteren met eventuele vragen en/of opmerkingen.
Voor meer informatie, kunt u ook terecht op onze website:
www.zonnewende-veurne.be
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