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Art. 1. Bestuur en Toezicht 

CKG Den Boomgaard wordt bestuurd door vzw Den Boomgaard (ondernemingsnummer 

0429.897.961). Het is erkend en wordt betoelaagd. Het functioneert onder het toezicht van Kind & 

Gezin en van de Vlaamse Zorginspectie. 

 

Art. 2. Doelgroep, doel en middelen 

2.1. Het CKG richt zich tot gezinnen in al hun verscheidenheid met kinderen in de leeftijdscategorie 

van 0 tot en met 12 jaar (of zelfs ouder, indien ze nog basisonderwijs volgen). Deze gezinnen kunnen 

een beroep doen op het CKG wanneer er zich pedagogische, psychische, relationele, huisvestings- 

en/of andere problemen voordoen. 

2.2. Het algemene doel is om het samenleven thuis van ouders en kinderen optimaal te laten verlopen. 

2.3. Hiertoe biedt het CKG een brede waaier van hulpverleningsvormen zoals begeleidingen aan huis, 

dagopvang in het CKG, oudertrainingen, residentiële opvang van kinderen.  

2.4. Het CKG beschikt over een pedagogisch en agogisch concept waarin de visies en de 

wetenschappelijke onderbouw geformuleerd zijn. Elke betrokkene kan dit concept op eenvoudig 

verzoek ontvangen.  

 

Art. 3. Openingsuren 

3.1. De hoofdzetel in Lierde en de vestiging in Zottegem zijn het gehele jaar open en voor het publiek 

toegankelijk op werkdagen tussen 9u en 18u. De vestiging in Aalst is elke werkdag open van 7u tot 

18u. 

3.2. Met ouders of andere direct betrokkenen van de ambulant of residentieel begeleide kinderen 

kunnen andere momenten individueel afgesproken worden. Zij hebben op eenvoudig verzoek op elk 

moment toegang tot alle lokalen van de vestiging waar hun kind verblijft. 

 

Art. 4. Intakeprocedure 

4.1. Alle hulpvragen worden gecentraliseerd op de hoofdzetel in Lierde. Vragen voor crisisopnames 

kunnen er 24/24u gesteld worden. 

4.2. Na de vraag formuleert het CKG binnen de 14 dagen een principiële toezegging of weigering. Om 

die beslissing te kunnen nemen verwachten we bij de aanmelding reeds een aantal inhoudelijke 

gegevens. In geval van een weigering verkent het CKG met de hulpvrager de mogelijke alternatieven. 

In geval van een principiële toezegging maken we afspraken over de opvolging van deze vraag. 

4.3. Wanneer na de principiële toezegging de vraag op een wachtlijst terecht komt, zal het CKG de 

aanvrager contacteren van zodra de begeleiding kort erna kan beginnen. Het staat de aanvrager vrij om 

tussentijds zelf contact op te nemen om te horen hoever de lijst gevorderd is. 

 

Art. 5. Overeenkomst gezin en CKG 

5.1. Wanneer het CKG en de ouders akkoord zijn over de aard van de begeleiding (oudertraining, 

mobiele begeleiding, residentiële opvang…), sluiten het CKG en het gezin een schriftelijke 

overeenkomst af, behalve voor de oudertrainingen in groep. 



5.2. Het gezin kan de begeleiding ten allen tijde eenzijdig beëindigen mits een eenvoudige mededeling 

aan de betrokken zorgcoördinator. 

5.3. Het CKG kan de begeleiding eenzijdig beëindigen wanneer het gezin herhaaldelijk de gemaakte 

afspraken niet naleeft. Het CKG zal het gezin hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. 

5.4. Bij begeleidingen onder toezicht van een gemandateerde voorziening of van de jeugdrechtbank is 

het CKG gehouden elke vorm van beëindiging van de overeenkomst aan die gemandateerde 

voorziening of de jeugdrechtbank te melden. 

5.5. Bij begeleidingen onder mandaat van de jeugdrechtbank (beschikking of vonnis) kunnen noch de 

ouders, noch het CKG de begeleiding beëindigen zonder de officiële toelating van de jeugdrechter. 

 

Art. 6. Planmatig begeleiden 

6.1. Voor elke begeleiding wordt een ondersteuningsplan opgemaakt per gezin waarin de doelen, de 

hulpverleningsvorm en de methodes beschreven worden. In dit plan is aandacht voor elk kind 

afzonderlijk dat in de begeleiding betrokken is. Op permanente basis wordt de begeleiding 

geëvalueerd en het ondersteuningsplan zo nodig bijgestuurd. 

6.2. Om dit mogelijk te maken is er voor elke begeleiding een gezinsdossier. Het bevat naast het 

ondersteuningsplan en de identiteit van de begeleide gezinsleden een neerslag van alle contacten en 

alle andere documenten i.v.m. dit gezin. 

6.3. De ouders en hiertoe bekwame kinderen hebben inzagerecht in hun dossier. Hun inzagerecht is 

beperkt tot die elementen uit het dossier die op hen betrekking hebben. Ze hebben het recht om 

documenten toe te voegen of hun versie van feiten te laten opnemen. 

6.4. Het dossier wordt bewaard tot het jongste kind dat begeleid werd, meerderjarig geworden is.  

 

Art. 7. Rechten van het kind 

7.1. Het CKG respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Verdrag 

inzake de Rechten van het Kind.  

7.2. Het CKG  integreert het Vlaamse Decreet over de Rechtspositie van de Minderjarige in de 

Hulpverlening in zijn werking. Hiertoe worden ouders en kinderen voor de aanvang van de 

begeleiding – of, als dit niet mogelijk is, in de beginfase van de begeleiding – ingelicht over de rechten 

van het kind die van toepassing zijn bij de hulpverleningsvorm die onderling overeengekomen werd. 

 

Art. 8. Klachtenprocedure 

8.1. Ouders, kinderen of andere belanghebbenden kunnen zich met een klacht wenden tot de 

zorgcoördinatoren of tot de vestigingsverantwoordelijken van het CKG.  

8.2. Een klachtenformulier (seingever heet het) is bijlage bij dit huishoudelijk reglement. Er hangt een 

voorraad uit in de inkomhal van elke vestiging. Op eenvoudige vraag zullen de medewerkers een 

klachtenformulier ter hand stellen. 

8.3. De directie zal elke schriftelijk geformuleerde klacht (laten) onderzoeken en de indiener ervan een 

antwoord geven dat én het resultaat van het onderzoek én het gevolg dat eraan gegeven werd bevat. 

8.4. Elke belanghebbende kan ook klacht indienen bij Kind & Gezin, Klachtendienst, Hallepoortlaan 

27, 1060 Brussel - tel  02/533.14.14 – e-mail klachtendienst@kindengezin.be. 

 



De volgende artikelen zijn enkel van toepassing bij ambulante en residentiële opvang. 

 

Art. 9. Privacy en persoonlijke bezittingen van de kinderen 

9.1. Wanneer kinderen een eigen knuffel hebben waaraan ze gehecht zijn, brengen ze die best mee. 

Het CKG neemt geen verantwoordelijkheid over juwelen, speelgoed en multimedia objecten die 

meegebracht worden. 

9.2. Post, telefoongesprekken, internetverkeer van de kinderen worden als privé beschouwd. Wanneer 

we vermoeden dat de inhoud ervan te belastend is voor de kinderen, zal het CKG tussenkomen en 

desnoods het contact verhinderen. 

9.3. Bij bezoeken door personen zonder directe band met een van de kinderen (scholen, sponsors…), 

beschermt het CKG zo goed mogelijk de privacy van de kinderen.  

9.4. Foto’s van de opgenomen kinderen worden enkel intern gebruikt. Het CKG engageert zich om 

geen enkel kind herkenbaar af te beelden in om het even welke publicatie (website, folder…). 

Wanneer ouders of bezoekers foto’s of filmpjes nemen in het CKG, zijn ze eraan gehouden om ervoor 

te zorgen dat geen andere dan hun eigen kinderen erop voorkomen. 

9.5. Volgens de richtlijnen van K&G geeft het CKG aan bepaalde kinderen, o.a. vanaf hun 6 jaar, 

zakgeld. Het helpt hen om het te beheren. Bij het einde van hun verblijf krijgen de kinderen het 

resterende bedrag mee. 

 

Art. 10. School lopen 

10.1. De ouders zijn vrij in de keuze van de school voor hun kinderen. Hierdoor kunnen kinderen naar 

de school blijven gaan van voor de opname in het CKG. Indien ouders van dit recht gebruik maken, 

nemen zij het schoolvervoer en de schoolrekening op zich. 

10.2. Indien ouders van dit recht geen gebruik maken, lopen de kinderen school in de buurt van de 

vestigingsplaats van het CKG. 

 

Art. 11. Voeding van de kinderen  

11.1. Kinderen krijgen een gezonde voeding, aangepast aan hun leeftijd. Het CKG oriënteert zich 

hiervoor op de richtlijnen van K&G. 

11.2. Bij de maaltijden houdt het CKG rekening met de geloofsovertuiging van het gezin en met de 

persoonlijke diëten van de kinderen. 

11.3. Het CKG moet de internationale normen naleven betreffende voedselveiligheid (HACCP). 

Daarom kunnen we niet aanvaarden dat ouders voedingswaren meebrengen die aan andere dan hun 

eigen kinderen zouden gegeven worden. In die context verzoeken we ouders om voedsel of 

snoepoverschotten na hun bezoek terug mee te nemen naar huis.  

 

Art. 12. Kosten van de begeleiding 

12.1. Voor de plaatsingen door de jeugdrechter en voor de niet-rechtstreeks-toegankelijke residentiële 

modules is het CKG gehouden om 2/3de van het kindergeld te innen bij het kinderbijslagfonds. Voor 

de rechtstreeks toegankelijke modules ‘ambulante opvang’ en ‘residentiële opvang’ die op vrijwillige 

basis ingezet worden, vraagt het CKG aan de ouders om bij te dragen in de kosten. Alle andere 

vormen van hulp zijn voor het gezin kosteloos. 

12.2. De financiële bijdrage wordt bepaald per aanwezigheidsdag. Hij bedraagt voor elk kind 1,50 € 

bij ambulante opvang en 3 € bij residentiële opvang. Aanwezigheidsdagen waarbij het kind tussen 9u 

en 20u minder dan 3 uren aanwezig is in het CKG omdat het die dag doorbracht in het familiale 

milieu, worden niet aangerekend. 

12.3. Er wordt een verminderde bijdrage gevraagd van 0,75 € bij ambulante opvang en 1,25 € bij 

residentiële opvang van zodra het gezin een attest voorlegt van een budgetbeheerder of 

schuldbemiddelaar. Dit attest vermeldt dat het gezin in schuldbemiddeling of in budgetbeheer is. Deze 

attesten worden bewaard in het cliëntdossier en een kopie ervan in de boekhouding van het CKG. 

12.4. Andere kosten (bepaalde schoolkosten, kledijkosten…) die het CKG maakte voor een kind 

zullen slechts aangerekend worden wanneer de ouders vooraf hun akkoord gaven.  

12.5. De ouders ontvangen maandelijks een rekening voor het gezin als geheel. Deze rekening bevat 

minstens per kind het aantal aangerekende aanwezigheidsdagen, de prijs per dag, de eventuele andere 

kosten en een totaalbedrag voor die maand. 



 

Art. 13. Medisch toezicht bij ambulante opvang 

13.1. De ouders zijn verantwoordelijk voor de medische opvolging van hun kind. Het CKG 

ondersteunt hen daarin. 

13.2. Wanneer kinderen van thuis uit medicatie mee brengen, mogen de medewerkers van het CKG 

deze medicatie slechts toedienen op voorwaarde dat de ouders een attest afgeven waarin een arts deze 

medicatie en haar dosissen voorschrijft. 

13.3. Indien zich bij een kind onverwacht ernstige gezondheidsproblemen voordoen, zal het CKG 

trachten de ouders te bereiken en met hen afspreken hoe er moet mee omgegaan worden. Indien de 

ouders niet snel te bereiken zijn, zal het CKG een arts contacteren en naar zijn advies handelen. 

 

Art. 14. Medisch toezicht bij residentiële opvang 

14.1. Tijdens een residentieel verblijf draagt de huisarts die verbonden is aan de vestigingsplaats van 

het CKG, de medische verantwoordelijkheid over de kinderen. Behandelingen die door een andere arts 

werden voorgeschreven, kunnen verder gezet worden mits de huisarts van de vestiging hier geen 

bezwaar tegen maakt. 

14.2. De opvoeders voeren de medische zorgen uit volgens de richtlijnen op de individuele medische 

fiche die de verpleegkundige (of haar vervanger) opmaakt. De bestrijding van luizen en de 

dagdagelijkse verzorging van kinderen vormen hierop een uitzondering. Zij worden niet vermeld op de 

medische fiche. 

14.3. De verpleegkundige beslist welke richtlijnen op de individuele medische fiche vermeld worden. 

Zij kan daarbij zelf beslissen om het gebruik van bepaalde farmaceutische producten uit de 

huisapotheek in de individuele richtlijn op te nemen. De huisarts beslist welke producten de 

verpleegkundige zelf mag opnemen in een richtlijn op de individuele medische fiche. 

14.4. Wanneer kinderen van thuis uit medicatie mee brengen, mogen de opvoeders deze medicatie 

slechts toedienen op voorwaarde dat de ouders een attest afgeven waarin een arts deze medicatie en 

haar dosissen voorschrijft. 

Medicatie die kinderen van thuis uit mee krijgen, leggen de opvoeders zo snel mogelijk ter 

goedkeuring voor aan de verpleegkundige van het CKG. Indien zij binnen de 24u niet bereikbaar is, 

vragen de opvoeders expliciet de toelating om deze medicatie verder te geven, aan het staflid dat de 

permanentie waarneemt. Bij twijfel zal dit staflid de goedkeuring van de huisarts van de vestiging 

hierover vragen. 

14.5. Indien een arts een verwijzing naar een ziekenhuis, een medisch specialist, een tandarts of een 

paramedicus nodig acht, worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht. Zij nemen zelf de beslissing 

of ze al dan niet op die verwijzing ingaan. Wanneer zij ervoor kiezen er niet op in te gaan, zijn zij ook 

zelf verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen.  

Deze beslissing wordt in hun plaats genomen door de verantwoordelijke van het CKG, wanneer de 

ouders zelf niet (tijdig) bereikbaar zijn om hun toelating te geven. De ouders worden zo vlug mogelijk 

ingelicht. 

De ouders zijn vrij in de keuze van de persoon die deze behandelingen uitvoert. Indien zij van dit recht 

gebruik maken, nemen zij het vervoer naar en de kosten van de consultatie of het ziekenhuis op zich. 

14.6. Het CKG legt een medisch dossier aan van elk kind dat residentieel in het CKG verblijft. In 

overleg met de huisarts van het CKG kunnen ouders het dossier van hun kind inzien en aanpassingen 

vragen. Omwille van de privacy zal het CKG dit dossier vernietigen volgens de wettelijke en 

reglementaire bepalingen hierover. Momenteel is dit 30 jaar na het einde van de begeleiding.  


