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TCK LITHOPS

Hallo,
In het kennismakings- of intakegesprek heb je zopas heel
wat informatie gehoord. Het was waarschijnlijk nogal
veel.
In dit boekje proberen we een aantal belangrijke punten
nog eens op een rijtje te zetten en kun je één en ander
nalezen op jouw tempo.
Wanneer je na het lezen nog vragen hebt, kan je steeds
bij ons terecht. Op de laatste bladzijde vind je ons adres,
e-mail en telefoonnummer terug.
Veel leesplezier.

Wie zijn we?
Trainingscentrum kamerwonen (TCK) Lithops is een afdeling van de vzw Arcade.
Het TCK ligt in de Plantenstraat 34. Het is een huis in de
rij. Je krijgt er een eigen kamer of studio, die je naar eigen smaak en met persoonlijke spullen kan inrichten. Je
hebt een sleutel, die past op de voordeur en je kamerdeur.
Zeven begeleiders zullen er met je samenwerken. Ze zullen je ondersteunen in de praktische zaken van het dagelijkse leven en luisteren naar wat je te vertellen hebt. Op
elk moment is er iemand aanwezig of bereikbaar. Zo kan je
steeds met je vragen of moeilijkheden terecht.
De begeleiding is ook een schakel tussen jou, je ouders, je
vriend(in), … en je consulent(e). In overleg en samenspraak
met jou zal je persoonlijke situatie worden opgevolgd
(contacten met thuis/familie; school/werk; vrije tijd; ….).

Wanneer jij of je gezin al een tijdje in Arcade in begeleiding bent, blijft jouw gekende contextbegeleider mee de
begeleiding opvolgen en contact hebben met je ouders.
Het begeleidende team wordt ondersteund door een coördinator. Samen overleggen we over de dagelijkse werking
en de verschillende begeleidingen. Hij is ook aanwezig op
de wekelijkse vergaderingen.
Daarnaast is er een poetshulp die zorgt dat het huis er
proper en netjes bij ligt. Er wordt wel verwacht dat jij
zelf je eigen kamer en gemeenschappelijke ruimtes netjes
houdt en schoonmaakt.

Wie verblijft er in het TCK?
Iedereen, die in het TCK verblijft, wordt doorverwezen
door het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of
door de Jeugdrechter.
Voor jou is dit de Jeugdrechter.
Wie?
Meisjes en jongens vanaf 17 jaar (uitzonderlijk wat jonger), die willen hun zelfstandigheid vergroten en bereid
zijn daarbij (intensief) begeleid te worden. Meestal gaat
dit gepaard met plannen om op termijn zelfstandig verder
te kunnen, bv. door alleen te wonen.
Er verblijven maximaal 12 bewoners in het TCK, waarvan 7
in het hoofdgebouw en 5 in de studio’s in de tuin.

De jeugdrechter kan belangrijke beslissingen over jou en
je gezin nemen. De jeugdrechter houdt rekening met jullie mening, maar kan toch een beslissing nemen die jij of
je ouders niet goed vinden. Dat kan heel moeilijk zijn,
maar de beslissing van de jeugdrechter moet worden uitgevoerd.
Het is belangrijk dat je zo goed mogelijk meewerkt.
De jeugdrechter wordt bijgestaan door de sociale dienst
voor gerechtelijke jeugdhulp.
Je consulent volgt jullie situatie op gedurende heel de gerechtelijke jeugdhulp. De consulent gaat met jou, je ouders en de hulpverleners in overleg.
Op je achttiende verjaardag word je meerderjarig. De
jeugdrechter sluit je dossier dan af, hij volgt je niet verder op.

Wat is het doel van je verblijf?
In het TCK wordt er verwacht, dat je op vele vlakken zelfstandig bent of leert zijn. Je woont er individueel en moet
er zelf instaan voor de dagelijkse taken, zoals koken,
poetsen, wassen, strijken, … .
Je zult zelf leren je budget te beheren, alsook te werken
met een bankrekening. Het is de bedoeling te sparen in
functie van je zelfstandig wonen.
Op basis van je individuele situatie en perspectief ga je
naar school, naar je werk of doe je inspanningen om werk
te vinden.
Rond vrije tijd worden in samenspraak met de begeleiders,
en in het bijzonder je individuele begeleider, individuele
afspraken gemaakt binnen het regelkader van het TCK.
Samen met jou werken we naar een toekomstperspectief,
dat het best bij jou past.
Als een einddatum aan je verblijf gesteld wordt, kun je de
vraag stellen om nog een tijd begeleid zelfstandig te wonen. De doelstellingen en de termijn zul je in afspraak met
je individuele begeleider bepalen.

Begeleiding
De begeleiders proberen in de eerste plaats te zorgen,
dat je je goed voelt. Ze zullen luisteren naar wat je te
vertellen hebt en proberen voor jou een steun te betekenen.
De begeleiding richt zich op vele vlakken van je groeiende
zelfstandigheid: koken, poetsen, huishoudelijke karweitjes, omgaan met geld, omgaan met anderen, omgaan met
je vrije tijd binnen en buiten het TCK … .
Ze zullen je ondersteunen op vlak van school en/of werksituatie. Hiervoor gebeuren er ook contacten met school
en/of werkgever.
Via je begeleiders zal je contacten leren leggen met diensten en instanties, zoals RVA, VDAB, interimkantoor … .

Ook met je ouders is er contact. Ze worden minstens geïnformeerd hoe het met jou loopt. Jij wordt op de hoogte
gebracht wat aan je ouders verteld wordt.
Eén begeleider richt zich specifiek op jou. Dat is je individuele begeleider. De bedoeling is samen op weg te gaan in
vertrouwen en in overleg. Je afspraken zullen in hoofdzaak
gemaakt worden met je begeleider. Het is ook de bedoeling regelmatig samen te praten en je afspraken bij te sturen.
Je kunt natuurlijk ook altijd bij de andere begeleiders terecht.
Wederzijds respect zal ons samenwerken zeker doen lukken.
Ook wanneer je niet meer in het TCK verblijft of begeleid
wordt, kun je beroep doen op de begeleiders.

Huisregels
Dat samen leven met andere jongeren en begeleiders al
eens ruzies, moeilijkheden kan mee brengen, spreekt voor
zich.
Ondanks het feit dat je individueel woont, wordt er ten
aanzien van de andere bewoners en de begeleiders respect
verwacht. Hou ook rekening met elkaar, bv. lawaaihinder,
bezoek … . Agressie wordt in geen geval geaccepteerd.
Het kan leiden tot een sanctie, time-out of verwijdering
uit het TCK.
Huisregels hebben de bedoeling de algemene gang van zaken in het TCK in goede banen te leiden.

Bij de start van je verblijf, zal je een uitgebreide brochure krijgen waarin de huisregels vermeld staan.
Om je nu al een idee te geven, enkele voorbeelden:
• Je dient een waarborg van € 150 te betalen.
• Bij je komst zou je een (dons)deken, lakens, kussen,
bad- en keukenhanddoeken zelf moeten meebrengen.
• Je krijgt een eigen sleutel, die zowel op de voordeur
als op je kamerdeur past.
• Je krijgt maandelijks ‘leefgeld’ (ongeveer € 260) en
zakgeld (op basis van je leeftijd).
• Dagelijkse taken dien je zelfstandig op te nemen:
koken, poetsen, … .
• Je kunt binnen je afspraken bezoek ontvangen van
ouders, familie, vriend(in), vrienden.
• Gemaakte afspraken leef je na.

Verslaggeving en dossier
Op de computer wordt er een logboek bijgehouden, waarin
door elke begeleider notities kunnen geschreven worden
per jongere. Deze informatie is vooral bedoeld voor de
begeleiders om elkaar op de hoogte te houden. De notities
over jou kun je samen met je individuele begeleider inkijken.
Binnen de 45 dagen na je opname wordt een eerste verslag opgemaakt: het HANDELINGSPLAN. Hierin staat
welke richting je begeleiding zal uitgaan, welke doelstellingen er voorop staan.
Dit handelingsplan wordt om de zes maand geëvalueerd in
een EVOLUTIEVERSLAG en bijgestuurd (bijsturing handelingsplan).

Het handelingsplan en het evolutieverslag wordt geschreven door je individuele begeleider. Die verslagen worden
met jou besproken vóór ze verstuurd worden. Wanneer je
met iets niet akkoord gaat of je hebt een aanmerking, opmerking of andere mening, worden die bijgevoegd. Ook je
ouders krijgen informatie over jouw verblijf en kunnen
aan- of opmerkingen geven. Deze verslagen worden verstuurd of gemaild naar je consulent en de jeugdrechter.
Meestal gaan deze verslagen ook gepaard met een overleg
rond de tafel.
Al deze verslagen worden door ons ook bewaard in een
dossier. Enkel de begeleiders, de coördinator, de contextbegeleider en de directie kunnen je dossier steeds
inkijken. Ook jij en je ouders hebben toegang tot je dossier. Jij hebt toegang tot al de gegevens die over jou en
je gezin gaan. Gegevens over anderen vallen onder de privacy wetgeving en kan je dus niet lezen. Als jij de stukken
uit jouw dossier wil lezen, kan je dit vragen aan de begeleider. Hij zal dit dan met jou verder bekijken.

In jouw dossier staan soms ook vertrouwelijke zaken.
Dit geven we niet zomaar door aan je ouders. Misschien
lijkt het ons wel belangrijk dat ze er iets van weten, dan
zullen we dat steeds met jou bespreken.
Vertrouwelijke zaken van jou en je ouders worden ook
niet zomaar doorgegeven aan anderen. Mocht het voor ons
toch belangrijk lijken om iets door te geven, dan zullen we
daarover steeds overleggen met jou.
Voor meer informatie over je dossier en de toegang tot
het dossier, kan je terecht in de brochure “’t Zitemzo …
in de integrale jeugdhulp”, die je van ons krijgt.

Duur van de begeleiding
De jeugdrechter legt vast hoe lang hij je plaatst; meestal
is dat voor een periode van één jaar. Aan het einde van
die periode evalueren we samen met jou, je ouders en je
consulent hoe de voorbije periode verlopen is en wordt er
stil gestaan bij de doelstellingen van jouw verblijf.
Jaarlijks is er een zitting, waarop de jeugdrechter luistert naar ieders mening. De jeugdrechter beslist dan of
de plaatsing verlengd, gewijzigd of beëindigd wordt. Bij
een verlenging of wijziging worden de (nieuwe) doelstellingen afgesproken.
De jeugdrechter kan ook op een ander moment beslissen
om de plaatsing te wijzigen of te beëindigen. Dit kan op
vraag van één van de partijen. Zij kunnen op elk moment
voorstellen aan de jeugdrechter om de plaatsing te wijzigen of te stoppen.

Ook wanneer iets in de situatie wijzigt (bv. in schoolsituatie, familiale situatie, …) is het belangrijk samen aan tafel
te zitten en te kijken waar we met de begeleiding naar
toe willen.
Wanneer je meerderjarig wordt, moet je (indien je dit
wenst) zelf het initiatief nemen om je verblijf te verlengen. Dan is dit niet meer op beslissing van de Jeugdrechter. Dit gebeurt opnieuw in overleg met de begeleiders
(die jou zeker alle informatie op tijd zullen geven) en de
consulent.
Je kunt maximaal tot aan je 25ste verjaardag in het TCK
blijven.

Wat als je met iets niet
akkoord gaat?
Als je niet akkoord bent met hetgeen er
beslist wordt of met afspraken die gemaakt zijn, dan kan je steeds terecht
bij de begeleiders, je individueel begeleider of de coördinator.
Lukt dit niet voldoende, dan kan je nog de directeur Luc
Wicke van Arcade aanspreken.
Wil je over bepaalde zaken liever spreken met iemand van
buiten Arcade, dan kan je de volgende mensen en diensten
contacteren:

 Je consulent
 JO-lijn
Koning Albert II laan 35 bus 32
1030 Brussel
0800 900 33
jo-lijn@jongerenwelzijn.be
 Kinder- en jongerentelefoon
102
brievenbus@awel.be
 Kinderrechtencommissariaat
0800 208 08

Informatie
Als je nog vragen hebt, dan kan je contact nemen op
onderstaande adressen
TCK Lithops
Plantenstraat 34
8400 Oostende
 059 80 82 48
tcklithops@arcadevzw.be
vzw Arcade
Zevekotestraat 58 B
8470 Gistel.
 059 27 09 00
info@arcadevzw.be
www.arcadevzw.be
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