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de korf vzw 

 

 Een multifunctionele organisatie binnen de BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND 

 We bieden hulp, ondersteuning  en begeleiding bij vastgelopen opvoedingssituaties 

 We doen dit voor de kinderen en jongeren, maar ook voor hun gezinnen 

 We hebben 3 verschillende voorzieningen 

 We begeleiden 112 kinderen, jongeren en hun gezinnen 

 We doen dit met om en bij de 100 medewerkers 

 

Begeleidingstehuis 

 24u op 24 opvang en begeleiding van kinderen, jongeren en hun gezinnen 

 Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, eventueel zelfs tot 21 jaar 

 Opvang en begeleiding van de kinderen en jongeren in verschillende afdelingen, begeleiding en 

ondersteuning bij de gezinnen thuis  

 2 afdelingen van 10 bewoners en 4 afdelingen van 12 bewoners (68 bewoners in totaal) 

Dagcentrum 

 Opvang en begeleiding van kinderen, jongeren en hun gezinnen op weekdagen van 9 tot 19 u en op 

schoolvakantiedagen van 9 tot 17 u. 

 Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar.  

 Begeleiding en ondersteuning bij de gezinnen thuis, opvang en begeleiding van de kinderen en jongeren in 

het dagcentrum. 

 1 afdeling van 12 bewoners  

Multifunctioneel Centrum 

 Afhankelijk van de vraag van de kinderen, jongeren en gezinnen kan verschillende hulp worden aangeboden: 

o Begeleiding en ondersteuning in het gezin 

o Dagbesteding voor de kinderen / jongeren 

o Verblijf (24 u op 24 opvang en begeleiding 

 Dit aanbod kan gelijktijdig en soepel worden ingezet, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte en de vraag 

naar hulp (vandaar MULTIfunctioneel……..) 

 Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar 

 1 afdeling van 32  
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M@diaTrain 

  

 

 

 

 

 

 

 

Het medialandschap wijzigde de voorbije 20 jaar grondig. We kunnen ons haast geen wereld meer voorstellen zonder 

sociale media, online toepassingen en apps.  

 

Ook binnen de jeugdhulp zie je een verschuiving in het gebruik van media. Naast de onvoorstelbare mogelijkheden 

bots je natuurlijk ook op valkuilen en moeilijkheden.  

 

We zien in de praktijk nog teveel dat jongeren en volwassenen zich te weinig bewust zijn van verleidelijke 

reclameboodschappen, malafide verkopen en ook op communicatief vlak de bal misslaan.  

 

Hoe gaan we in onze dagdagelijkse werking met mediamateriaal om, wat wordt er op het net geproduceerd en hoe 

wordt het verspreid, hoe communiceer je binnen de online wereld? Stuk voor stuk vragen waar de begeleider van 

vandaag een antwoord op moet hebben.  

 

Leren omgaan met deze media is dus een nieuwe nood en tegelijk een nieuwe opdracht voor de hulpverlener.  

We hebben het dan niet enkel over ICT vaardigheden maar vooral ook over media-bewustzijn, bewustzijn en inzicht in 

de mechanismes van commerciële communicatie.  

 

Mediatrain wil de komende jaren begeleiders en verantwoordelijken uit de Bijzondere Jeugdzorg trainen.  Finaal doel 

is kinderen, jongeren en ouders op een verantwoorde manier leren omgaan met ‘nieuwe sociale media’.  
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M@diaTrain in de korf vzw

Ouders en begeleiders hebben een opvoedende taak ten aanzien van kinderen en jongeren.   

In onze sector / voorziening nemen we als begeleider een aantal opvoedende taken van de ouders over, al is dit 

uiteraard maar tijdelijk en nog beter in overleg en samen met de opvoedingsverantwoordelijken. We gaan dus heel vaak 

met kinderen, jongeren en ouders samen op weg: vb.: je leert je kind eerst fietsen en de regels van het verkeer kennen 

alvorens je het kind de weg op stuurt.  

Met andere woorden is het noodzakelijk dat je de vaardigheden en attitudes aanleert om met bepaalde nieuwe zaken  

om te kunnen gaan.  Dit is onder andere het geval met de nieuwe media. We kunnen een GSM,  een smartphone, 

internet in al zijn vormen, chatten, edm. absoluut niet meer wegdenken laat staan wegcijferen.  De jeugd groeit er mee 

op. Wij als volwassenen zijn deze wereld nog volop aan het exploreren. We ontdekken nog dagelijks de mogelijkheden 

die deze media ons biedt. 

Onze organisatie wil hier een voortrekkersrol in spelen.  Jaarlijks wordt reeds heel wat in ICT en telefonie geïnvesteerd 

voor zowel begeleiders als voor de kinderen/jongeren. Daarom is het zeker nodig als voorziening om een veiligheidsplan 

te hebben waar de kaders, krachtlijnen van een goed gebruik van het net meegegeven worden aan de werknemers, die 

dit dan op hun beurt doorgeven aan andere gebruikers (kinderen en ouders) binnen de hulpverlening. 

Hiertoe is het belangrijk om goed te sensibiliseren en te informeren door middel van vorming, training en opleiding.  

Momenteel is een werkgroep zich hierin aan het verdiepen. Hoe kunnen we met deze nieuwe media binnen de korf aan 

de slag en hoe kunnen we kinderen, jongeren en ouders hiermee op een verantwoorde en veilige manier leren mee 

omgaan?  

Binnen dit project willen we in eerste instantie focussen op het opleiden van begeleiders en bekwamen van collega’s.  

Eenmaal zij voldoende vertrouwd zijn met de nieuwe sociale media willen we deze kennis (maar ook en vooral 

attitude…) overbrengen naar de kinderen, jongeren en ouders (context) waarmee wij dagdagelijks samenwerken.  De 

opportuniteit die zich daar aandient, is dit enerzijds te integreren in de dagelijkse werking maar ook hen te behoeden 

voor de gevaren waarmee het gebruik (misbruik!) van nieuwe media soms gepaard kan gaan.    

Naast het realiseren van deze inhoudelijke doelstellingen, biedt dit project ons ook de mogelijkheid te investeren in 

‘oefenmateriaal’.  Het toegankelijk maken van nieuwe sociale media resulteert ook in het beschikken over of ter 

beschikking kunnen stellen van een aantal tools (smartphone’s, tablets, laptop, wifi en internetverbindingen,….) om 

concreet aan de slag te gaan.  Deze ‘tools’ blijven uiteraard ter beschikking binnen het project.  

Bovenvermelde doelstellingen worden vertaald in een concreet projectplan dat loopt van begin 2013 tot eind 2015. Op 

regelmatige tijdstippen zal worden nagegaan of de vooropgestelde doelstellingen zijn bereikt en waar eventueel 

bijsturing dient voorzien te worden.   

Projectcoördinatie 

Interne en externe coördinatie gebeurt door: 

Projectcoördinatie Projectverantwoordelijke 

 

Geert Benoit 

 

Teamcoördinator 

Tel direct – 056 23 41 61 

GSM – 0499 93 28 77 

geert.benoit@dekorf-vzw.be  

 

Jan Vanhaerents 

 

Directeur O.D. 

Tel direct – 056 23 41 60  

GSM – 0499 93 28 70 

jan.vanhaerents@dekorf-vzw.be  

 

 

 


