Dit is een verhaal voor iedereen
(ouders, kinderen, jongeren, familie,…)
die begeleid zal worden door
vzw Sporen, gemaakt door de
begeleiders van Sporen

Soms loopt het in gezinnen, ook als ouders en kinderen heel erg hun best doen, niet
makkelijk.
Als ouders hulp willen bij de opvoeding van hun kind of jongere kunnen ze samen
met een hulpverlener naar vzw Sporen bellen.
Soms is het een hulpverlener die zich zorgen maakt of het goed gaat met een kind
of jongere en die, na het bespreken van mogelijke oplossingen met het gezin, het
ondersteuningscentrum jeugdhulp (OCJ) of het vertrouwenscentrum
kindermishandeling (VK) verwittigt, dat na een gesprek met het gezin en de
hulpverlener naar vzw Sporen belt.

Een begeleider van Sporen heeft een gesprek met de ouders, de kinderen en hun
familie (de belangrijke mensen uit hun leven die ze erbij willen hebben). De
aanmelder of consulent wordt ook uitgenodigd. Dit noemen we een intake.
De begeleider stelt veel vragen, zoals:
-Wat zijn je wensen of dromen voor je kind? Wat vind je belangrijk voor je gezin?
-Wat loopt er goed in jullie gezin? Wat wil je dat er verandert?
-Wat moet er eerst gebeuren?
Over al deze zaken vraagt de begeleider de mening van het gezin, de familie en van
de aanmelder.

De begeleider maakt tijdens dit gesprek een verslag van wat er gezegd wordt.
Dit ziet er zo uit:
- Een eerste kolom waarin de zorgen staan: wat gaat er niet zo goed?
- Een tweede kolom waarin de krachten staan en welke hulp en steun er al is: wat
gaat er goed?
- Een derde kolom waarin staat wat er moet gebeuren om de situatie te verbeteren:
waar willen we naartoe?
Het gezin en de aanmelder krijgen het verslag. Ook alle volgende verslagen worden
samen met het gezin gemaakt.

Als de kinderen in de leefgroep zullen verblijven, krijgt het gezin een rondleiding in
het huis en uitleg over hoe het eraan toe gaat in de leefgroep. De begeleider vraagt
aan de ouders wanneer het kind best gaat slapen, wie de was zal doen, waar de
begeleiders zeker aandacht voor moeten hebben,… Er worden ook afspraken
gemaakt over wanneer de kinderen en de ouders, broers, zussen en de familie
elkaar zullen zien en horen

De begeleider bekijkt samen met de ouders waar en wanneer ze samen de volgende
gesprekken hebben. Tijdens die gesprekken wordt verder gepraat over wat er in de
intake werd gezegd en over wat nog belangrijk is voor het gezin.

De begeleider zal ook praten met de kinderen (thuis of in de leefgroep). De mening
van de kinderen over de moeilijke dingen wordt pas gevraagd als de volwassenen
hierover goed met elkaar gesproken hebben. De begeleider vraagt aan de kinderen:
waar ben je blij mee? Wat wil je meer? Wat wil je anders?
Soms maken ze hierbij een tekening of knutselen ze.

Vanaf de start van de begeleiding gaat de begeleider samen met de ouders op zoek
naar mensen uit hun omgeving die hen kunnen ondersteunen. Deze mensen
kunnen vaak ook helpen om te bereiken waar we naartoe willen om de situatie te
verbeteren.

De begeleider maakt samen met de ouders een verhaal met woorden en tekeningen
voor de kinderen. In het verhaal wordt uitgelegd wat er al gebeurd is in het leven
van de kinderen en wat er nu zal gebeuren.

Dit verhaal wordt door de begeleider aan de kinderen voorgelezen samen met de
ouders en liefst ook met de familie. Zodat iedereen een gedeeld verhaal heeft.

De begeleider en de ouders nodigen samen de mensen uit die voor het gezin
belangrijk zijn. Op deze bijeenkomst worden de belangrijkste zorgen, doelen en
goede dingen gedeeld.
Iedereen maakt samen een plan om de doelen te bereiken: Wat moet er gebeuren?
Wat is de eerste stap? Wie gaat er juist wat doen? Hoe gaan we weten of het
werkt?

Minstens om de zes maanden is er een officiële evaluatie. De begeleider kijkt dan samen
met het gezin, de mensen rondom hen en met de aanmelder of consulent (als die er is)
wat er al veranderd is.

Wanneer de situatie verbeterd is en het plan voor iedereen (ouders, jongere,
aanmelder, consulent) goed genoeg werkt, stopt onze begeleiding en gaat het
gezin samen met de mensen rondom hen verder.
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