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1. Wat is Zonnewende ?
De organisatie voor bijzondere jeugdzorg ‘Zonnewende’ biedt plaats aan 47 jongeren tussen 3
en 25 jaar, die omwille van problemen thuis tijdelijk of langdurig uit huis wonen.
Het is een initiatief van het Zorgcentrum Veurne. De jongeren worden ons toevertrouwd
omdat een jeugdhulpaanbieder hen bij de toegangspoort heeft aangemeld voor verblijf en
contextbegeleiding in Zonnewende. Die jeugdhulpaanbieder kan iemand zijn van o.a. het
ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ), de sociale dienst gerechtelijke jeugdbijstand (SDJ),
het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), kind en gezin (K&G) of het algemeen
welzijnswerk (AWW).
Op een rustig, groenrijk domein en op loopafstand van de stadskern van Veurne, bevinden
zich 5 huizen of paviljoenen. Er zijn 3 leefgroepen en een trainingscentrum voor kamerwonen
(TCK). Tijdens zijn verblijf is er een mogelijkheid voor de jongere om flexibel te schakelen
tussen een verblijf op Zonnewende met lage frequentie (verblijf van 1 tot 3 nachten per week
op Zonnewende) en een verblijf op Zonnewende met hoge frequentie (verblijf van 4 tot 7
nachten per week op Zonnewende).
Na verblijf op Zonnewende, kan de jongere als laatste stap in zijn begeleidingstraject
overstappen naar contextbegeleiding in het kader van autonoom wonen (CBAW).

2. Waar en hoe zijn we te bereiken?
Via twee ingangen kan u het domein van Zonnewende betreden.
Voor Huis 1, 2, 3 en 4 neemt u best de ingang aan de Astridlaan 46.
Voor de directie en het T.C.K. komt u best binnen langs de Pannestraat 43A.

Directeur:

Mevr. Sofia Feys
Pannestraat 43A – 8630 Veurne
Tel.: 058/33 20 30
Fax.: 058/33 20 38
E-mail: zonnewende@veurne.be

24 uur op 24 is er steeds iemand bereikbaar.

De rechtstreekse telefoonnummers van de verschillende paviljoenen en het TCK:
Paviljoen 1
058/33.20.31
Paviljoen 3
058/33.20.33
Paviljoen 4
058/33.20.34
TCK
058/33.20.35

Op de volgende pagina vindt u een plannetje.
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3. Wie werkt er op Zonnewende?

Binnen Zonnewende werken verschillende mensen samen om de hulpverlening zo goed
mogelijk te laten verlopen.
Het directieteam, bestaande uit de directeur, de orthopedagoge (Ann), de psychologe (Mony)
en de 1ste begeleidster (Tilly), verzorgt de algemene organisatie van Zonnewende.
De administratief bediende, Nadine, staat in voor de jongerenadministratie.
In ieder paviljoen staat een team van begeleiders in voor de dagdagelijkse begeleiding van de
jongere. Een huishoudster zorgt er voor het bereiden van de maaltijden, de was en de strijk en
het onderhoud. In het T.C.K. leert de jongere deze praktische vaardigheden zelf verwerven.
De onderhoudsmannen, Martial en André, zorgen voor de nodige herstellingen en het
onderhoud van het domein.
U en uw zoon/dochter zullen vooral in contact komen met de medewerkers van paviljoen 3:
Begeleiders:

Deblaere Greta
Floris David
Forceville Matthias
Mostrey Pauline
Rathé Annelies
Stubbe Eva
Vanwalleghem Xavier
Verfaillie Myriam
Verfaillie Nicole

Hoofdbegeleider:

Deschacht Leen

Huishoudsters:

Heidi Boeve en Valerie Peperstraete

Contactgegevens :

Paviljoen 3
Astridlaan 46
8630 Veurne
058/33.20.33
paviljoen3@veurne.be

Indien u vragen heeft of u wenst een contactmoment met iemand van ons team, dan maken
wij graag tijd voor u.
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4. Onze werking
Verblijf en contextbegeleiding op Zonnewende is één van de mogelijkheden om te werken
aan een herstel van de onderlinge relaties binnen jullie gezin of familie.
Hoelang dit verblijf zal duren, hangt af van verschillende factoren. De beslissing wordt,
indien mogelijk, steeds genomen in overleg met alle betrokkenen: de jongere zelf, de ouders,
het begeleidend team van Zonnewende en eventueel de contactpersoon-aanmelder of
consulent.

4.1. De leefgroep
De leefgroep wil op de eerste plaats een veilige thuishaven zijn voor de jongeren die er
verblijven. Vanuit de leefgroep proberen wij zoveel mogelijk het dagdagelijkse leven voort te
zetten. De jongeren vertrekken van hier uit naar school of naar het werk, nemen ontspanning,
maken huiswerk, eten, slapen,… Binnen de leefgroepwerking benadrukken wij het respect
voor de eigenheid van ieder individu.
Rond dit samenwonen zijn er afspraken en leefregels. Deze staan vermeld in de
bewonersbrochure.

4.2. Individuele begeleiding
Naast groepsafspraken worden er ook individuele afspraken met de jongere gemaakt. Hiertoe
duidt het team een individuele begeleider aan. Indien aangewezen kan een andere individuele
begeleider aangesteld worden.
De individuele begeleider is de persoon die samen met de jongere zoekt naar maximale
slaagkansen, veelal rechtstreeks contact met jullie opneemt, het handelingsplan opstelt en ook
aanwezig is op de besprekingen.

4.3. Gezinsgerichte werking
Vanuit een respect voor de mening en de verantwoordelijkheden van de ouders willen we u
zoveel mogelijk informeren rond en betrekken bij de opvoedingsaanpak van uw zoon/dochter.
Een goede samenwerking met de jongere en zijn gezin vinden we immers heel belangrijk.
Alles is bij ons bespreekbaar.
Binnen de maand na opname willen wij graag met u een eerste gesprek.
In samenspraak met de betrokkenen wordt meestal een concrete bezoek- en verlofregeling
opgesteld, afhankelijk van de behoefte van alle partijen.
Bij een bezoek aan de leefgroep graag vooraf een seintje, zodat we, gezien het drukke
leefgroepgebeuren, de ruimte en tijd hebben om u op een rustige manier te ontvangen.
Tussen één à twee maanden na opname zullen we met alle betrokkenen het handelingsplan
bespreken. Dit verslag beschrijft waaraan we samen willen werken en hoe we dat zullen doen.
Om de zes maanden wordt er een evolutieverslag gemaakt.
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Op basis van dit verslag wordt de situatie weer samen met alle betrokkenen besproken en
worden er eventueel nieuwe afspraken gemaakt.

4.4. Dagverloop
Nadat uw kind ’s morgens gewekt werd, wordt van hem/haar verwacht dat het bed netjes
open ligt. Iedereen neemt een ontbijt voor hij samen met de begeleiding naar school gaat. In
het weekend is er mogelijkheid om te ontbijten tot 10 uur.
’s Middags wordt er eten voorzien door Heidi en Valerie a.d.h.v. een opgesteld maandmenu.
Wie in Veurne school loopt, komt ’s middags samen met de begeleiding naar Zonnewende en
eet in de leefgroep.
Na de maaltijd kijkt de begeleider op de taakjeslijst wie er een taakje heeft; in het weekend
helpt iedereen wat mee met tafels dekken, koken, afwas en afruim.
’s Avonds na school is er eerst tijd voor een vieruurtje. Daarna maakt uw zoon/dochter
zijn/haar huiswerk. Elke dag wordt de agenda door de begeleider van dienst gecontroleerd.
Volgende uren van slapengaan worden gerespecteerd:
- kleuters vanaf 18.30u
- 1ste en 2de leerjaar om 19.30u
- 3de en 4de leerjaar om 20u
- 5de en 6de leerjaar om 20.30
Op vrijdag mogen de kinderen een halfuurtje langer opblijven en op zaterdag een uurtje.
Er zijn computers beschikbaar in de leefgroep, het gebruik hiervan is 30 minuten per dag.
Voor schoolwerk en in het weekend kan een uitzondering gemaakt worden.
Uw zoon/dochter mag i.s.m. de begeleiding een vrijetijdsbesteding hebben; dat kan een
sportclub, jeugdbeweging, muziekschool, fitness, of nog iets anders zijn.
Daarnaast zorgt de begeleiding ook vaak voor activiteiten/uitstapjes.
Kinderen kunnen aan de begeleiding vragen om te bellen met de telefoon van de leefgroep.
Pas op de 12e verjaardag of de zomer van het jaar waarin jouw kind 12 jaar wordt, kan jouw
kind een GSM hebben in de leefgroep.

4.5. Respect voor de keuze van levensbeschouwing
Gezien respect en aanvaarding van ieder individu met zijn mogelijkheden en beperkingen één
van de uitgangspunten is in onze hulpverlening, wordt ook de eigen politieke, filosofische,
ideologische of religieuze overtuiging en seksuele geaardheid van de ouders en jongere
gerespecteerd.
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4.6. Dossier en privacy
Hulpverleners uit de Bijzondere Jeugdzorg houden een dossier bij van alle kinderen en
jongeren die door hen begeleid worden. In dit dossier staat beschreven waarom en hoe de
jongere en zijn gezin begeleid worden en welke veranderingen er zijn.
Het is niet alleen wettelijk bepaald dat er zorgvuldig met dossiers moet worden omgegaan,
buiten een aantal uitzonderingen hebben jongeren en ouders ook het recht om te weten wat er
in het dossier geschreven wordt. Uw vraag wordt binnen de 15 dagen behandeld.
Meer info vindt u hierover in de brochure “De rechten van kinderen in de jeugdhulp.
Brochure voor ouders en volwassenen die instaan voor de opvoeding van minderjarigen.”
Een stuk van het dossier wordt ook opgeslagen in de online databank BINC (=Begeleiding In
Cijfers) van de overheid. BINC is een streng beveiligde internet omgeving, waarbij enkel de
begeleiders die de jongere en zijn gezin begeleiden het dossier kunnen raadplegen. Voor
buitenstaanders is het onmogelijk om dossiers te zien. Ook de overheid kan dus niet in het
dossier kijken en krijgt alleen toegang tot algemene, anonieme gegevens die kunnen helpen
bij het verbeteren van de jeugdzorg.

4.7. Wat bij het niet naleven van 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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5. Belangrijke gegevens

5.1. Domicilie
Gewoonlijk blijft de opgenomen jongere gedomicilieerd op het adres van zijn ouders.

5.2. Mutualiteit
De jongere blijft ingeschreven op het mutualiteitboekje van zijn ouders. Dit betekent dat de
ouders blijven instaan voor de betaling van de bijdragen aan de mutualiteit. Bij opname
wordt uw mutualiteit gecontacteerd door onze administratief bediende om te melden dat
gedurende het verblijf van de jongere op Zonnewende wij instaan voor de betaling van de
medische kosten die zich tijdens het verblijf op Zonnewende voordoen. Vandaar dat wij aan
de ouders vragen om ons bij opname enkele kleefbriefjes te bezorgen.

5.3. Kinderbijslag
Wanneer uw kind in Zonnewende verblijft houdt de overheid 2/3 van de kinderbijslag in voor
uw oudste kind ten laste. De aanmelder dient een aanvraag in bij de toegangspoort voor het
resterende (1/3) kinderbijslag:
- het wordt aan de ouders gegeven OF
- het komt op de spaarrekening van de jongere terecht.

5.4. Zakgeld
Het Ministerie voorziet voor elke schoolgaande jongere een maandelijks bedrag volgens
leeftijd.

5.5. Briefwisseling
U kan steeds uw zoon/dochter met een kaartje of briefje verrassen. Wij respecteren de privacy
van de bewoners en brieven worden niet geopend.
We houden onszelf wel het recht voor een verdachte brief samen met de jongere te openen.

5.6. Kledij
Zonnewende stelt per schoolgaande jongere een vast bedrag ter beschikking voor de aanschaf
van kledij. De aankoop van kledij gebeurt door de begeleiding in samenspraak met de
jongere.
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5.7. School
Wij staan achter een vrije schoolkeuze. D.w.z. dat bij de opname aan u gevraagd wordt naar
de netkeuze van school om dan samen de beste schoolkeuze voor uw zoon/dochter af te
spreken.

6. Wensen, vragen, klachten, opbouwende reacties
Als u vragen hebt, stel ze ons gerust. Samen zoeken we naar een antwoord!
Leeft er een ongenoegen, dan kan u dit steeds meedelen aan de begeleiding.
Indien nodig, kan u zich rechtstreeks tot de directie wenden.
Jaarlijks in april zal de individuele begeleider van uw zoon/dochter aan de hand van een
tevredenheidsmeting peilen hoe u, als ouder, het verblijf van uw zoon/dochter in ons
begeleidingstehuis ervaart. Uw antwoorden kunnen ons helpen om onze begeleiding nog beter
af te stemmen op wat ouders bij ons belangrijk vinden.
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