VZW ARCADE
VZW Arcade is een organisatie bijzondere jeugdzorg met een
erkenning voor verblijf en rechtstreeks toegankelijke
contextbegeleiding.
ARCADE wil kwalitatieve vraaggerichte hulp verlenen aan
kinderen/jongeren, hun gezin en ruimere context naar
aanleiding van een verontrustende leefsituatie.
Deze hulp gebeurt ofwel enkel via contextbegeleiding ofwel
wordt die hulp gerealiseerd via residentieel verblijf van één of
meerdere kinderen.
Wanneer aangewezen, kan na samenspraak tussen de context
en Arcade en waar nodig na akkoord van de Jeugdrechter of de
verwijzer geschakeld worden tussen de 3 hulpverleningsvormen:
verblijf met contextbegeleiding, contextbegeleiding zonder
verblijf en contextbegeleiding autonoom wonen.
Onze hulpverlening vertrekt vanuit erkenning en respect voor de
cliënt, vanuit gelijkwaardigheid tussen hulpverlener en
cliëntsysteem. We gaan een open dialoog aan met respect voor
de rechten van alle betrokkenen. Vanuit de vraaggerichtheid
proberen we zorg op maat te realiseren. Er wordt beroep gedaan
op de mogelijkheden en positieve krachten binnen het
cliëntsysteem.
De gemandateerde voorzieningen (OCJ en VK), de Sociale Dienst
Jeugdrechtbank (SDJ), de gezinnen en de brede instap (CLB, ….)
kunnen rechtstreeks gezinnen aanmelden om contextbegeleiding (zonder verblijf) aan te vragen.
Voor het verblijf moet de contactpersoon-aanmelder, het OCJ of
het SDJ, een toewijzing krijgen van de Toegangspoort.

ARCADE heeft een erkenning van de Vlaamse Overheid,
agentschap Jongerenwelzijn, voor
•
72 verblijfsmodules
•
93 modules laag intensieve contextbegeleiding
•
29 modules breedsporige contextbegeleiding
•
2 modules contextbegeleiding autonoom wonen.

Een ARCADE is een op twee kolommen rustende boog.
De twee kolommen verwijzen naar de twee hulpvormen:
verblijf en contextbegeleiding.
De kolommen verwijzen ook naar het kind/jongere en zijn gezin.
Hier symboliseert de boog de onlosmakelijke band tussen de twee.
De kolommen verwijzen ook naar het gezin en onze organisatie
waarvan de boog de band tussen de twee symboliseert.
Het construeren van een arcade is op zich niet eenvoudig. Het vergt
‘handenarbeid’ en delicaat omgaan met evenwicht om een fraai
resultaat te verkrijgen. Langs de andere kant is de eenvoudigste
constructie een beeld van stabiliteit; de afwerking toont het
vakmanschap.

Verblijf
met contextbegeleiding
Tijdens het verblijf is er bijzondere aandacht voor bewoners en
hun gezinnen. We werken interdisciplinair, eclectisch en
integratie gericht.
We bieden opvang en begeleiding aan kinderen en jongeren,
die tijdelijk in één van de afdelingen verblijven.
De ouders worden gehoord, begeleid,
ondersteund en
maximaal betrokken. Andere belangrijke steunfiguren uit de
context worden ook betrokken.
Bij aanvang worden alle betrokkenen maximaal geïnformeerd
over onze werking. Daarnaast wordt stilgestaan bij de
wederzijdse verwachtingen en worden de eerste afspraken
gemaakt.
De doelstelling van de hulpverlening is het samen aanpakken
van de problematische leefsituatie, waardoor verdere
(residentiële) hulp op termijn overbodig is.
Binnen de residentiële opvang onderscheiden we twee vormen,
elk met hun eigenheid en autonomie:
•
gemengde groep (0-18j);
•
TCK — trainingscentrum kamerwonen (vanaf 16/17j).
De werking van de leefgroepen wordt ondersteund door het
team van De Plavei, dat instaat voor permanentie, vorming,
therapie en ontspanning.

Gezins– en contextondersteunend: We willen verbindend
werken en appelleren op de verantwoordelijkheid, betrokkenheid en actieve rol van ouders of andere steunfiguren. De
ouders zijn en blijven de eerste opvoedingsverantwoordelijken.
Integraal: De hulp richt zich niet enkel op de problematische
opvoedingssituatie; alle problemen kunnen aan bod komen.
Samenwerking met andere welzijnsvoorzieningen is mogelijk.
Orthopedagogisch klimaat: Binnen de residentiële opvang is er
oog voor voorspelbaarheid, veiligheid en (experimenteer)ruimte,
rekening houdend met de mogelijkheden en ontwikkelingstaken van de bewoners.
Hulp op maat en vraaggestuurd: In overleg met alle
betrokkenen wordt de hulpverlening vorm gegeven. De
doelstellingen worden samen geformuleerd. Hierbinnen krijgt
het flexibel werken met de verblijfsfunctie speciale aandacht.
Deze flexibiliteit vergroot de mogelijkheden om in en met de
context te werken.
Emancipatorisch: We hebben oog voor en benutten de sterktes
en mogelijkheden van de betrokkenen.
Tijdelijkheid: De hulpverlening is per definitie tijdelijk; ze is
gericht op de toekomst, op een terugkeer en integratie in het
gezin, in de context, of een overstap naar een pleeggezin,
CBAW, ...

Contextbegeleiding
De contextbegeleiding werkt op een eclectische integratieve
wijze aan de problematische leefsituatie binnen het gezin.
Het gezin zelf, in samenspraak met de contextbegeleider,
bepaalt wat de bezorgdheden, de krachten en de gewenste
veranderingen zijn.
De verwachtingen van de verwijzer
/contactpersoon – aanmelder worden eveneens meegenomen
in het hulpverleningsproces.

Laag intensieve contextbegeleiding
We begeleiden binnen de laag intensieve module gezinnen met
opvoedingsspanning en gezinnen met een opvoedingscrisis.
Minstens 1 u per week komt de contextbegeleider aan huis, dit
gedurende zes maanden.
De begeleidingsperiode kan in overleg met de betrokken
partijen verlengd worden.

Breedsporige contextbegeleiding
Binnen de breedsporige module begeleiden we gezinnen in een
opvoedingscrisis , alsook gezinnen in opvoedingsnood.
De breedsporige contextbegeleiding omvat 2 u begeleiding per
week gedurende 1 jaar.
Ook hier kan de begeleidingsperiode in overleg verlengd
worden.

We hanteren in de begeleiding volgende principes:
Integraal: De begeleider empowert het gezin om de veelheid
aan problemen te verminderen. Samenwerking met andere
welzijnsvoorzieningen is mogelijk.
Pedagogisch: Samen met het gezin wordt er handelingsgericht
en participerend gewerkt aan de opvoedingsproblemen.
Gezin: Alle leden van het gezin zijn betrokken partij. De
begeleider treedt in dialoog met het gezin en werkt dus
emancipatorisch. De verantwoordelijkheid t.o.v. de kinderen
wordt niet overgenomen. Dit houdt in dat het gezin nog over
voldoende draagkracht beschikt. De relatie tussen de
begeleider en het gezin is de motor tot verandering.
Aan huis: Leven tussen en beleven van opvoedingsproblemen
geeft een meerwaarde aan de begeleiding. Kansarme en
moeilijk bereikbare gezinnen kunnen via deze begeleidingsvorm
geholpen worden.

Contextbegeleiding autonoom wonen
Adolescenten kunnen aansluitend op het verblijf of na
contextbegeleiding schakelen naar deze vorm van
contextbegeleiding. Normaal zal de vroegere individuele
begeleider of contextbegeleider de jongere, die zelfstandig gaan
wonen is, een tijdlang begeleiden, ondersteunen in deze
nieuwe levensfase.

Verblijf
Zevekotestraat 58b
8470 Gistel
059 27 09 00
Fax 059 27 09 18
Christel Vandekerckhove
059 27 09 10
0492 72 01 88
christel.vandekerckhove@arcadevzw.be
Griet Bruggeman

059 27 09 10
0490 64 80 85
griet.bruggeman@arcadevzw.be

Beatrix Gyssels

059 27 09 08
0499 69 45 98
beatrix.gyssels@arcadevzw.be

Nadia Tombeur

059 27 09 09
0499 69 45 99
nadia.tombeur@arcadevzw.be

coördinatoren

Onze locaties verblijf:
Campus Zevekote, Zevekotestraat 58b, 8470 Gistel.
Hier situeren zich vier gemengde groepen
•
Jade,
059 44 17 19, jade@arcadevzw.be
contact: Nadia Tombeur
•
Koraal,
059 44 17 20, koraal@arcadevzw.be
contact: Christel Vandekerckhove
•
Amber,
059 44 17 21, amber@arcadevzw.be
contact: Griet Bruggeman
•
Opaal,
059 27 09 04, opaal@arcadevzw.be
contact: Griet Bruggeman
en de ondersteuning van de leefgroepen voor permanentie,
vorming, therapie en ontspanning
•
De Plavei, 059 27 09 05, deplavei@arcadevzw.be
In Gistel, Tempeldreef 10, zijn er nog 2 gemengde groepen
•
Indigo,
059 27 50 01, indigo@arcadevzw.be
contact: Beatrix Gyssels
evenals op Tempeldreef 8,
•
Sepia,
059 27 93 40, sepia@arcadevzw.be
contact: Christel Vandekerckhove
In 8400 Oostende, Plantenstraat 34, kunnen 12 meisjes en
jongens begeleid worden. Ze beschikken er over een eigen
kamer of tuinstudio.
•
TCK Lithops, 059 80 82 48, tcklithops@arcadevzw.be
contact: Nadia Tombeur.

Contextbegeleiding
Leffingestraat 289
8400 Oostende
059 80 09 96
0486 42 53 87
Fax 059 80 09 94
Permanentie van maandag tot vrijdag: 8u30 – 12u30.

Chantal Ghysel

0499 69 45 32
chantal.ghysel@arcadevzw.be

Droesja De Laeter 0499 69 45 31
Droesja.delaeter@arcadevzw.be
coördinatoren

Directie
Zevekotestraat 58b
8470 Gistel
Tel: 059 27 09 00
Fax: 059 27 09 18
info@arcadevzw.be
www.arcadevzw.be
Tine Maes
algemeen directeur
059 270 913
0491 56 49 24
Marleen Vandekerckhove
directeur zorg
059 270 914
0492 72 01 86
Bart D’Hooghe
adjunct directeur
059 270 912
0493 51 95 02
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