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Den Boomgaard werkt voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 t.e.m. 

12 jaar. We bieden hulp wanneer de verzorging en opvoeding van de kinderen 

dreigt vast te lopen en het gezin hiervoor hulp wenst.  

 
*Pas thuis na de bevalling: ik durf gewoon geen badje geven. 

 *Hoe kan je nu weten of zo’n baby pijn heeft of honger? 

*Telkens ik denk “nu weet ik het”, lijkt die kleine zodanig gegroeid dat het 

weer mis is.  

*Hij is nog geen twee jaar en hij staat me al uit te lachen. 

*Met haar alleen is het best gezellig. Maar van zodra de anderen van school 

komen is ’t hopeloos. 

 *Ik ben doodop: geen enkele nacht kan ik doorslapen. 

*Hij mag niet meer bij de onthaalmoeder omdat hij voortdurend de andere 

kinderen bijt en slaat. 

 *’t Is een hels gedoe om ze ’s morgens op school te krijgen. 

*Mijn man vindt me te zacht en ik vind hem veel te streng. Er is daardoor 

voortdurend ruzie over de kinderen. 

 *Ik moet alles honderd keer herhalen. 

*Hun kamer opruimen, zelfs maar hun eigen schoolgerief bijeen houden, is te 

veel gevraagd. Alles is voor mama. 

 *Vechten, ruzie maken… voor ’t minste geringste.  

*Ik weet dat drugs en zo niet goed zijn. Maar de drang is zo groot dat  ik  er 

mijn kinderen voor zou  tekort doen. Zo kan het echt niet verder. 

 *De juf vraagt om het schoolwerk op te volgen. Hoe en wat? 

*Ik sta er helemaal alleen voor. De dokter wil dat ik me laat opereren. Hoe 

moet het dan met de kinderen? 

 

We werken voor kinderen, maar toch met een bijzonder accent op de 

heel jonge kinderen. Voor hen doen we extra inspanningen en hebben 

we een bijzonder aanbod. 

Het is niet de bedoeling dat we gezinnen levenslang verder helpen. In 

de keten van de hulpverlening aan minderjarigen zijn we een van de 

eerste schakels. Een CKG is dan ook rechtstreeks toegankelijk voor 

ouders. Ze kunnen zelf hun hulpvraag stellen. 



 

Hoe doen we dit? 

Eén keer per week komt een begeleidster langs die jarenlang ervaring heeft in 

het opvoeden van kinderen. In de eerste plaats luistert die naar de vragen en 

problemen in de opvoeding. Daarbij zoekt ze samen met de ouders naar een 

werkbare aanpak om verandering te bereiken. Ouders bepalen de richting, 

onze inbreng bestaat uit tips en adviezen geven, samen dingen doen, 

hulpmiddeltjes uitwerken…  

We willen dat de situatie thuis op korte termijn terug hanteerbaar wordt, zodat 

het gezin het verder alleen aankan. Daarvoor moeten de kinderen soms zaken 

leren en daarvoor moeten de ouders zeker zaken leren. 

Het is van belang dat ouders en kinderen trachten om de voorgestelde aanpak 

op elk moment toe te passen, dus ook wanneer de begeleider niet aanwezig is. 

Deze methodiek werkt in op de basiselementen van het opvoeden: positieve 

sfeer, stimulerend klimaat, structurerende omgeving, een ouder met 

zelfvertrouwen. Het leert vaardigheden aan en bouwt negatieve patronen af. 

 

Technische info 

Deze begeleidingen kunnen een jaar duren. Het gezin hoeft niets te betalen.  

Momenteel is er een wachtlijst van meerdere maanden. 

 

 

 
 

 

Een intensieve thuisbegeleiding i.v.m. baby’s 

 

Deze methodiek is gericht op hoogzwangere vrouwen of 

moeders die recent bevallen zijn en waarbij zich 

moeilijkheden voordoen of te verwachten zijn in het 

aanvaarden en/of verzorgen van de baby. We denken aan tienermoeders, aan 

ouders met een mentale of psychische problematiek, aan alleenstaanden met 

een beperkt sociaal netwerk…  

 

 

 

 



Specifieke acties 

Samen met het gezin de komst van de baby voorbereiden op materieel, 

emotioneel en relationeel vlak. 

Inoefenen van dagdagelijks handelen op het vlak van voeding en verzorging. 

Met de ouders de groei en ontwikkeling opvolgen en stimuleren. 

Bekijken hoe het gezin de veiligheid en de ontwikkeling van de baby kan 

waarborgen. 

Ouders bijstaan – eventueel bijsturen -  in het invullen van de ouderrol. 

Het totale gezinsklimaat en –functioneren helpen organiseren in het licht van 

de komst en de aanwezigheid van een baby. 

Bijwonen of zelf organiseren van overleg tussen de welzijns- en 

gezondheidswerkers die betrokken zijn op het gezin. 

 

Technische info 

We komen minstens drie keren per week aan huis gedurende maximaal zes 

maanden. De begeleiding kan reeds een maand voor de bevalling beginnen. 

De baby mag bij aanvang niet ouder zijn dan zes maanden.  

Het gezin hoeft niets te betalen. 

Voor amberbegeleidingen is er geen wachtlijst. Om ons hierop te kunnen 

organiseren, vragen we om de ouders al tijdens de zwangerschap te verwijzen.  

Methodiek 

In CKG Den Boomgaard zijn twee varianten van de oudertrainingen in groep. 

Voor de ene variant passen we de zuivere methodiek van het internationaal 

erkend programma Triple P, 

niveau 4, toe.  De groep telt dan 

maximaal twaalf personen. Ouders 

kunnen als paar of alleen 

deelnemen. Er zijn groepssessies 

afgewisseld met telefonische 

sessies waarin ouders hun persoonlijke vooruitgang kunnen bespreken. Er 

wordt gewerkt met een handboek en met opdrachten voor thuis. Meer info en 

de data voor de eerstvolgende cursus in uw buurt vindt u op de website 

www.triplep.be. 

 



De tweede variant is gericht op specifieke doelgroepen (kansarmen, ouders 

met een mentale beperking…). Deze training brengt wel de opvoedkundige 

principes aan van Triple P, maar we hanteren een aangepaste leermethode. 

 

Technische info 

De trainingen vinden plaats in meerdere steden. Ze worden ingericht in 

samenwerking met een plaatselijke initiatiefnemer. Ouders hoeven voor 

deelname aan een cursus van CKG Den Boomgaard niet te betalen. 

Methodiek 

In de ambulante opvang wordt het gezin begeleid terwijl het kind overdag in 

het CKG verblijft. Het doel van de opvang is de gezinslast tijdelijk lichter 

maken zodat ouders kunnen herstellen en doorgroeien in hun ouderrol.  

De kinderen verblijven in het 

CKG in een leefgroep. 

Opvoeders staan in voor de 

dagdagelijkse zorgen en voor 

de stimulatie van de kinderen. 

Voor elk kind bevat het 

ondersteuningsplan specifieke 

doelstellingen in 

overeenstemming met de 

thuissituatie. 

De methodiek van de gezinsbegeleiding komt grotendeels overeen met de 

methodiek van de begeleidingen aan huis. 

 

Technische info 

De kinderen moeten toch enkele dagen per week en enkele uren per dag in het 

CKG verblijven om voldoende effect met deze werkvorm te bereiken.  

Voor het verblijf van het kind wordt een kleine vergoeding per aanwezige dag 

aangerekend. Soms kan een sociaal tarief toegepast worden. 

 



De ambulante opvang is geen vervangende kinderopvang. Hij heeft een 

beperkte duur en pedagogische doelstellingen. 

 
 

Doelgroep 

Bij de residentiële opvang verblijft het kind dag en nacht in het CKG. Het doel 

van deze werking is het kind tijdelijk een veilig en stimulerend milieu te 

bieden. De problemen thuis zijn immers dermate uitgegroeid of specifiek dat 

een lichtere vorm van ondersteuning geen oplossing biedt. 

 

Voor een korte periode kunnen we kinderen residentieel opvangen op 

eenvoudige vraag van de ouders. Wanneer een langer verblijf nodig is, hebben 

we de toestemming nodig van de Intersectorale Toegangspoort tot de 

Jeugdhulp.  

 

Methodiek 

De kinderen verblijven in verticale leefgroepen van 

maximaal twaalf  kinderen. Opvoeders begeleiden en 

verzorgen hen dagdagelijks. Via frequent 

teamoverleg o.l.v. een pedagogisch 

verantwoordelijke stemmen de opvoeders hun 

aanpak af op elkaar en op de noden van elk kind. 

Voor de basiszorg oriënteren we ons sterk op de 

richtlijnen van Kind en Gezin.  

We streven ernaar om kinderen uit eenzelfde gezin 

onder te brengen in dezelfde leefgroep. Wanneer hun 

 



leeftijd en seksualiteit het toelaten, slapen broers en zussen op dezelfde kamer. 

 

Bezoeken en telefonische contacten, weekends en korte vakanties thuis maken 

een residentiële opname voor een kind veel aangenamer. 

Voor de ruimere begeleiding houden we rekening met de hele context van een 

kind. In hoofdzaak is dit het gezin. We helpen het gezin op meerdere terreinen 

vooruit zodat het kind zo snel 

mogelijk terug naar huis kan. Een 

belangrijk aspect van deze 

begeleiding is vaak het uitzoeken en 

uitproberen van de mogelijkheden 

van het gezin. We bespreken met de 

ouders signalen voor welbevinden en 

voor veiligheid die we observeerden. 

We zoeken met hen uit hoe ze er best 

mee kunnen omgaan. Als dit alles niet lukt, helpen we een passend alternatief 

op langere termijn uit te werken. 

 

Technische info 

We streven ernaar om de wachtlijst zo kort mogelijk te houden. Indien er op 

korte termijn geen perspectief is, raden we de aanmelder aan om een 

alternatief te zoeken.  

Voor de rechtstreeks toegankelijke opvang wordt een financiële bijdrage 

gevraagd. We houden rekening met de mogelijkheden van het gezin. 

Voor de opvang die goedkeuring nodig heeft van de Toegangspoort, dient het 

CKG twee derden van het kindergeld te innen.  

 

 

Specifieke vorm: crisisopvang 

Voor gezinnen in crisis is het CKG 24/24u bereikbaar. Wanneer er plaats is, 

kunnen kinderen onmiddellijk opgevangen worden. Dit vergt van het hele 

team een bijzondere ingesteldheid. De crisisopvang wordt beperkt tot 

maximaal zeven dagen, eenmaal verlengbaar.

Specifieke vorm: perspectief biedend 

Jonge kinderen kunnen langer blijven in het CKG, nl. tot en met hun 5 jaar. 

De meest risicovolle leeftijdsfase is dan achter de rug en de kinderen kunnen 

verder thuis wonen. Het is in deze werkvorm erg belangrijk dat er frequent 

contact met thuis kan zijn. 



 - hoofdzetel 
 

 

 

 

 

Langemunte 10 - 9570 Lierde 

 Tel 055/ 42 19 95 of 055/ 42 73 32  

      055/ 42 19 30 of 055/ 42 36 53  

Fax 055/ 42 87 77 

info@ckgdenboomgaard.be 
 

– enkel ambulante opvang 
Sinte Gudulastraat 2a - 9300 Aalst 

Tel 053/ 21 46 98 of 053/ 77 99 71 

hetboompje@ckgdenboomgaard.be 
 

 – enkel residentiële opvang 
Kloosterstraat 38 - 9620 Zottegem 

Tel 09/360 41 00 of 09/ 360 68 07 

Fax 09/360 86 36 

zonneheuvel@ckgdenboomgaard.be 
 

Den Boomgaard is erkend en wordt gesubsidieerd 

door Kind & Gezin als Centrum voor Kinderzorg 

en Gezinsondersteuning. Het inrichtend bestuur is 

vzw Den Boomgaard. Deze vzw heeft als 

ondernemingsnummer 0429.897.961. 
 

Met aanmeldingen of algemenere vragen 

richt men zich best tot dit adres. 
 


