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huishoudelijk reglement
de belangrijkste zaken op een rijtje… voor de volledige procedures verwijzen we
naar www.dekorf.be of kan u terecht bij uw contextbegeleider
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kansen

algemeen

De korf wil hulp bieden waarin de samenwerking met kinderen in/én met hun context heel centraal staat.
-

We vertrekken steevast vanuit de krachten van gezinnen en hun omgeving en we gaan samen
doelgericht en oplossingsgericht aan de slag.
Via het verbindend werken streven we na dat onze begeleiding overbodig wordt op korte of langere
termijn. Het tempo van alle betrokkenen wordt hierbij gerespecteerd. Door contextfiguren van bij
de aanvang als partner mee te nemen in het hulpverleningsproces geven we een belangrijke
voorzet. Een aanklampende basishouding van de begeleiders is hierbij cruciaal.

Elk gezin krijgt bij de opstart van de hulpverlening een integrale begeleider en zorgcoördinator toegewezen
die (in de mate van het mogelijke) vaste figuren blijven doorheen het hele proces.

De volledige visie en missie van de korf vindt u terug op www.dekorf-vzw.be.
Voor meer info over de concrete werking verwijzen we naar de onthaalbrochure.
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kansen

gedeelde zorg

Als er een vorm van verblijf of dagbegeleiding opgestart wordt, staat het samenwerken met
kinderen/jongeren én met contextfiguren (ouders, andere familieleden, school,…) centraal. Ook zij krijgen
dan een belangrijke plaats in elk begeleidingsproces door hen voortdurend te beluisteren, te steunen en
hen onze betrokkenheid te tonen. We streven er steeds naar een gedeeld gevoel van comfort te
installeren bij alle betrokken partijen. Dit ‘comfort’gevoel krijgt vorm op basis van volgende ideeën:
-

-

Contextfiguren zijn welkom in de leefgroep en in onze voorziening. Uiteraard dient de
leefgroepswerking hierbij gerespecteerd te worden. De infrastructuur van De Korf moet namelijk
meer zijn dan een tijdelijke ‘verblijfplaats’ voor
kinderen/jongeren, maar ook een
‘ontmoetingsplaats’ voor ouders.
Meer specifiek op dossierniveau wordt op maat en in overleg uitgezocht welke concrete
bezoekregeling aangewezen is met het oog op herstel, behoud of versterken van contact met de
context. Het waarborgen van veiligheid is hierbij de belangrijkste pijler. Op die manier installeren
we gedeelde zorg als rode draad in elke begeleiding: samen zoeken en benutten van kansen,
begeleiden van veranderingsprocessen en afstemmen van de ondersteuning op de hulpvraag en
noden.
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afspraken

financiële zaken

Wanneer een kind de module verblijf toegekend wordt, wordt 2/3 van de kinderbijslag door jongerenwelzijn
afgehouden. De rest van het kindergeld komt op de rekening van de ouders of op een spaarrekening voor
het kind (beslissing ouders of jeugdrechtbank). De kosten (voeding, kledij, school- en medische kosten, …)
rond dit kind zijn ten laste van de organisatie.
Indien je thuis school- en medische facturen, i.v.m. de kinderen in verblijf krijgt, geef die dan zo snel mogelijk
aan de begeleider. Andere gemaakte kosten worden in overleg tussen ouder en begeleider geregeld.
We verwachten dat je in orde bent met de mutualiteit en de kinderbijslag. We willen gerust helpen bij
problemen en verwachten de nodige medewerking.
Gezien de organisatie de medische kosten betaalt, vragen we je toestemming aan het ziekenfonds te geven
om vanaf heden tot expliciete herroeping alle terugbetalingen van de verplichte-/aanvullende en vrije
verzekering, de maximum factuur te willen storten op : BE34 0682 2607 4590.
Er wordt een contextvergoeding per volledige dag thuis uitbetaald aan (groot)ouder(s), … die kind(eren)
voor een korte of lange tijd thuis opvangen tijdens de loop van een verblijfsmodule.
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afspraken

financiële zaken

De organisatie ontvangt subsidies om aan de minderjarigen zakgeld te betalen. De tarieven worden
vastgelegd in functie van de leeftijd en worden jaarlijks geïndexeerd.
Het zakgeld is een vrij besteedbaar bedrag waarover het kind/de jongeren kan beschikken.
Minderjarigen die extra inkomsten halen uit een weekendjob, vakantiejob of deeltijds werk laten hun
inkomsten storten op ‘rekening werkenden’ van de organisatie (of na overleg op een eigen rekening).
Uiteraard kunnen zij vrij beschikken over dit bedrag.
Voor jongeren die zelfstandig wonen of die een inkomen hebben van meer dan € 190,72 is er geen zakgeld.

De begeleiding binnen de module contextbegeleiding, contextbegeleiding ifv autonoom wonen,
crisisopname en dagbegeleiding in groep is gratis. Gezien de ouders het kindergeld verder ontvangen
vallen alle andere kosten dan ook ten laste van de ouders.
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afspraken

dagopvangdagbesteding

Er wordt verwacht dat ieder (schoolrijp) kind en iedere jongere overdag naar school of werkopdracht gaat.
De afdelingen zijn in principe overdag gesloten voor kinderen/jongeren.
Over de middag blijven de kinderen op school.
Voor niet-schoolgaande kinderen en kinderen/jongeren die omwille van verschillende redenen (ziekte,
schorsing, …) niet naar school kunnen die dag wordt er dagopvang voorzien in één afdeling.
Voor wie meer dan 2 dagen niet naar school kan en niet ziek is, wordt dagbesteding voorzien in de vorm van
vrijwilligerswerk. Er zijn samenwerkingsverbanden uitgebouwd met heel wat partners zodat er voor elke
jongere een geschikte opdracht kan gevonden worden. De jongere heeft inspraak in het soort werk, niet in
het al dan niet gaan werken.
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afspraken

andere

protocol ifv vermissingen

Er bestaat binnen de organisatie een protocol ifv vermissingen
(= kind/jongere komt niet terug volgens afspraak of kind/jongere vertrekt zonder toestemming).
In het protocol worden volgende stappen gezet in het analyseren van de situatie:
-

Is er zicht op waar het kind/de jongere zicht bevindt?
Is er contact mogelijk?
Zijn er afspraken met de betrokken personen (ouders, hulpverleners, eventuele verwijzer) gemaakt
rond dergelijke situaties bij deze jongere/kind?
Is de vermissing onrustwekkend?

Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen wordt de politie verwittigd en ingeschakeld. Een
verdwijningsformulier en foto worden meegegeven. Ouders worden op de hoogte gebracht.

Het volledige protocol rond vermissingen vindt u terug op www.dekorf-vzw.be.
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afspraken

andere

doorzoeken van een kamer

De begeleider, de directie en het onderhoudspersoneel kunnen een individuele kamer binnengaan om:
- te poetsen/ na te zien of er werd opgeruimd
- te controleren of alles ok is met de gezondheid
Indien er aanleiding is om de kamer grondiger te doorzoeken wordt dit vooraf afgesproken met
kind/jongere. Het kind/de jongere wordt geconfronteerd met de gegevens of materiaal waarop de
begeleiding zich baseert om de kamer te doorzoeken.
In noodsituaties kan de directie (of permanent) toestemming geven aan anderen (bv geneesheer, politie,
personeelslid, …) om onmiddellijk de kamer van kind/jongere binnen te gaan.
Noodsituaties:
- de veiligheid en/of de gezondheid van het kind/jongere of iemand anders is in gevaar
- vermoeden van een misdrijf (druggebruik, diefstal, wapendracht, …)
- bij vermissingen
Indien mogelijk gebeurt het doorzoeken in aanwezigheid van betrokken kind/jongere. Indien dit niet
mogelijk is baseren we ons op het akkoord dat gegeven werd bij ondertekening van dit huishoudelijk
reglement.
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afspraken

andere

leefgroepsafspraken

Verdere, concrete afspraken rond de dagdagelijkse werking vind je terug in het leefgroepsboekje
van de betreffende afdeling.

regels

agressie
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(ongezonde) agressie is
grensoverschrijdend gedrag dat, bewust of onbewust,
schade toebrengt aan anderen en/of aan zichzelf
Er is nultolerantie tav ongezonde agressie.

Wanneer een begeleider zich onveilig voelt in het contact met ouders of andere betrokkenen, of na een
agressie-incident met en in de context kunnen volgende afspraken gemaakt worden door
teamcoördinator/directie:
- contextgesprekken worden tijdelijk opgeschort
- contextgesprekken gaan door in de voorziening
- toegang tot de voorziening wordt tijdelijk ontzegd
- de begeleiding wordt stopgezet
Bij fysieke agressie (of dreigen met) van +10 jarige naar begeleider binnen verblijf, TCK of dagbegeleiding in
groep toe wordt het kind/de jongere onmiddellijk verwijderd uit de afdeling. De verwijdering duurt tot
minimaal de volgende morgen. Deze time-out kan in een andere afdeling of bij een externe dienst.
Bij agressie tussen kinderen/jongeren wordt door de begeleiding gekeken wat op dat moment nodig/zinvol is.
Er kan beslist worden om over te gaan tot een time-out.
Bij een time-out worden de ouders altijd op de hoogte gebracht.
De volledige beleidstekst rond agressie vindt u terug op www.dekorf-vzw.be.

regels

verslavende middelen
en activiteiten

Bij overtreden van de regels en afspraken
12 rond
verslavende middelen en activiteiten wordt naast een
sanctiebeleid altijd ook een hulpverleningstraject
doorlopen. De organisatie zet ook in op structurele en
educatieve maatregelen.

De volledige beleidstekst rond verslavende middelen en activiteiten vindt u terug op www.dekorf-vzw.be.
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regels

verslavende middelen
en activiteiten

enkele belangrijke items
uit het sanctiebeleid

- Het sanctioneringsbeleid richt zich op wat hier, op de site en nabije omgeving, gebeurt. Procedures
werden uitgeschreven voor bezit, gebruik, onder invloed zijn, doorgeven en verkopen met winst in de
korf vzw.
- Bij overtreding van de geldende afspraken en regels wordt op team bekeken welke sanctie het kind/de
jongere krijgt.
- Ouders worden bij overtreding op de hoogte gebracht
- In beslag genomen legale middelen worden aan de ouders terugbezorgd
- Bij gebruik, bezit, doorgeven van illegale middelen wordt bij herhaling de politie ingelicht.
- Er wordt zwaar getild aan het verkopen met winst/dealen van verslavende middelen. Er volgt altijd een
schorsing verblijf na overleg met betrokken partijken voor minimum 14 dagen. Er wordt ook een
individueel contract opgemaakt met duidelijke verwachtingen en een verplichte deelname aan een
bewustwordingsprogramma.
- Bij meerderjarigen leidt herhaaldelijk overtreden van de regels tot het in vraag stellen van een verder
verblijf. Bij herhaaldelijk overtreding rond illegale middelen en bij verkopen met winst/dealen wordt het
verblijf sowieso binnen de 24u gestopt.
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regels

seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het beleid rond seksueel
grensoverschrijdend gedrag richt
zich op grensoverschrijdend
gedrag binnen de organisatie

We beogen een gezonde , aanvaardbare seksuele ontwikkeling bij ieder kind, iedere jongere.
In deze groei naar een volwassen seksualiteit zijn twee aspecten belangrijk: een openheid naar
groeikansen en het aangeven van grenzen.
Er is een procedure voor elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag waarin volgende
stappen aan bod komen :
- inschatten van de situatie
- ondersteunen en beschermen van de betrokken kinderen/jongeren
- eventuele maatregelen nemen naar de betrokkenen en anderen toe ifv de veiligheid van iedereen
- ouders (en eventueel verwijzer) op de hoogte brengen en betrekken
- nagaan hoe het team kan worden ondersteund
Wanneer er sprake is van een vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag dat juridisch als
seksueel misbruik kan omschreven worden, wordt nagegaan hoe de aangifte tav justitie kan gebeuren.
De
beleidstekst rond
seksueel
grensoverschrijdend
vindt
terug op www.dekorf-vzw.be.
Bijvolledige
grensoverschrijdend
gedrag
dat juridisch
als seksueel gedrag
misbruik
kanuomschreven
worden, wordt

