
Dit is een verhaal in woord en beeld om uit te leggen 

hoe de Pas met jou en jouw gezin wil samenwerken



Een jeugdrechter is iemand die, wanneer hij/zij zich zorgen maakt over een minderjarige, deze minderjarige en zijn gezin

nauw zal opvolgen. Omdat er in jouw gezin in het verleden moeilijkheden waren, vond de jeugdrechter het belangrijk dat

jullie geholpen werden en heeft hij/zij een dossier op jouw naam geopend. Het is de jeugdrechter die uiteindelijk beslist wat

er moet gebeuren, hij of zij zal wel steeds luisteren naar jullie mening, maar toch staat zijn/haar beslissing bovenaan. Dit

doet hij/zij om ervoor te zorgen dat het thuis voldoende veilig is en je op een zo goed mogelijke manier verder kan

opgroeien. De jeugdrechter moet veel gezinnen opvolgen. Daarom krijgt de jeugdrechter hulp van een consulent, die jouw

dossier opvolgt en verdere hulp inschakelt wanneer dit nodig is.



De jeugdrechter heeft aan jouw consulent gevraagd om de Pas in te schakelen. Dit is om jullie te ondersteunen in het

werken aan de toekomst. De Pas is een afdeling van vzw Sporen. Vzw Sporen is een organisatie die werkt met jongeren en

gezinnen in de jeugdhulp. De Pas is een afdeling die contextbegeleiding doet bij jongeren tussen de 14 en de 18 jaar oud

en hun gezin. Dit betekent dat de Pas samen met jou, je gezin en iedereen die belangrijk is voor jullie op zoek gaat naar

wat jullie nodig hebben. Het kan zijn dat je tijdens de begeleiding gewoon thuis woont of een tijdje in de leefgroep verblijft.



Elke jongere die door de Pas wordt begeleid, heeft een traject afgelegd in een gemeenschapsinstelling (GI). De Pas kan al

starten met begeleiden wanneer je in de GI verblijft. Samen met jou, je gezin, de GI en de consulent bekijken we wat er

nog nodig is voor je terug naar huis of de leefgroep van de Pas kan gaan. Soms kan er ook gekozen worden om te

werken naar zelfstandig wonen. Waar je ook zal verblijven, de Pas werkt samen met jullie aan de doelen die jullie en de

jeugdrechter opgesteld hebben. Dit doen we door een intensieve begeleiding, die verder stap voor stap zal uitgelegd

worden.



Elke intensieve contextbegeleiding start met een kennismakingsgesprek. De begeleider gaat dan eerst langs bij jouw

ouders en/of familie, daarna komen wij naar de GI op bezoek bij jou. Hier leggen wij uit wie wij zijn, hoe we werken

binnen de Pas en leren we ook jullie kennen.



Hierna volgt het officiële intake-gesprek. Hier zit de begeleider van de Pas samen met je gezin, je consulent van de

jeugdrechtbank en een begeleider of psycholoog van de GI. De consulent geeft hier de zorgen en verwachtingen van de

jeugdrechter mee. Ook de begeleider van de Pas bevraagt aan jou en jouw gezin waaraan jullie kunnen werken in de

toekomst. Hierna stellen we samen met jou en jouw gezin doelen op voor de verdere begeleiding, maar we gaan ook kijken

naar de krachten die al in jouw gezin aanwezig zijn.



Tijdens de begeleiding komt de begeleider minstens 3 uur per week naar jouw gezin of jouw context om samen te

werken. Hier kan worden besproken hoe de week loopt, wat er al goed gaat, wat er anders kan, wie er allemaal

betrokken is, etc.



Bij onze eerste gesprekken gaan we samen een individueel handelingsplan maken. Dit is een plan waar alle zorgen in

staan die er zijn. Daar worden dan doelen bij gezet, samen met acties om die doelen te behalen. Zo weet iedereen

exact waar we aan gaan werken tijdens de begeleiding.



Eens we weten waar we aan gaan werken, en jouw jeugdrechter is tevreden met het individueel handelingsplan, kunnen we

hiermee aan de slag gaan. Als je nog in een gemeenschapsinstelling verblijft, is het belangrijk dat we dit plan ook bespreken

met de mensen van de GI. Het is de jeugdrechter die zal beslissen of dit plan voldoende aantoont dat het voor iedereen veilig

is en jij en de andere kinderen op een goede manier verder kunnen opgroeien. De jeugdrechter beslist dan of je naar huis kan

gaan of naar de leefgroep kan komen.



Zoals het woord contextbegeleiding het al zegt, werken wij ook met jouw context. Dit doen we aan de hand van

familieberaden. Op zo’n gesprek kunnen familie, vrienden, buren, kennissen, etc. aansluiten. Hier komt dus iedereen samen

die jou en jouw gezin mee kan ondersteunen. Wij gaan samen zoeken naar mensen die belangrijk zijn voor jullie en die hierop

aanwezig kunnen zijn. Het zijn jouw ouders die hun netwerk gaan inroepen, maar ook jij hebt hier een stem in. Zo kan ook jij

bijvoorbeeld vrienden uitnodigen. Een familieberaad wordt soms voorgezeten door iemand anders uit het team van de Pas.

Dan kan jouw begeleider zelf mee aan tafel zitten en nadenken over oplossingen.



Op de eerste familieberaden gaan we de zorgen en de doelen delen met je netwerk. Dan kunnen we samen een

(veiligheids)plan maken. Daarvoor gaan we op zoek naar wie jouw en je gezin kan helpen om jullie doelen te halen en hoe ze

dit kunnen doen. In het (veiligheids)plan staat dus in wie wat kan doen om jullie te helpen jullie doelen te halen.



Op volgende familieberaden kijken we hoe het plan werkt en hoe het thuis gaat. We kunnen dan het (veiligheids)plan

aanpassen waar dat het nodig is. Ook alle voorbeelden van afspraken die goed lopen schrijven we neer in het

(veiligheids)plan.



Terwijl de begeleiding loopt wordt er samen met jouw ouders een verhaal in woord en beeld gemaakt. Het eerste woord en

beeld verhaal maken wij zo snel mogelijk na de start van de begeleiding gemaakt. Hier leggen wij uit waarom de

begeleider bij jullie langs komt. Het verhaal wat je nu aan het lezen bent, is een voorbeeld van een woord en beeld

verhaal. Later maken we een uitgebreider verhaal, namelijk een historisch woord en beeld verhaal. Daarin leggen we uit

wat er in het verleden allemaal is gebeurd, wat maakt dat jij nu een begeleiding volgt bij de Pas. Wanneer het verhaal af

is, wordt het aan jou, jouw netwerk en eventueel aan andere kinderen in jouw gezin voorgelezen door jouw begeleider.



Elke 3 maanden komen we opnieuw samen om de afgelopen 3 maanden te evalueren. Hier wordt door jou en jouw gezin

met de begeleider en consulent besproken hoe de afgelopen maanden zijn verlopen. Wat gaat er al goed, welke zorgen zijn

er nog en waar willen we nog aan werken?



Wanneer de jeugdrechter vindt dat jullie een goed plan hebben gemaakt, het plan in praktijk ook goed werkt en je gezin

zelf verder kan werken aan jullie toekomst, kan de begeleiding worden afgesloten. Dan houden we een eindbespreking

met jou en jouw gezin of op een familieberaad. Daar kan worden besproken hoe jouw gezin verder kan gaan zonder onze

hulp en welke nazorg jullie nog zou kunnen helpen.



Eens de begeleiding wordt afgesloten, kan jij samen met jouw context verder werken aan jouw toekomst, aan de hand

van het gemaakte plan en met de hulp van de opgebouwde context.


