
 

over ons 

 

 

We zijn erkend als organisatie voor Bijzondere 

Jeugdbijstand en Crisishulp aan Huis en 

worden gesubsidieerd door de Vlaamse 

overheid via het Agentschap Jongerenwelzijn. 

Ons werkingsgebied voor crisishulp is Oost-

Vlaanderen. Het werkingsgebied voor onze 

thuisbegeleiding en CBAW is de regio Gent- 

Deinze-Eeklo. 

 

advies en aanmelden 

 

Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij ons 

niet rechtstreeks aankloppen voor hulp. 

Afhankelijk van het hulpaanbod dat wenselijk 

is, is er een andere aanmeldingsprocedure. 

Dat is het gevolg van regelgeving. Hoe en wie 

kan aanmelden vind je op www.decocon.be. 

Een goede, correcte aanmelding is belangrijk, 

want niemand is gebaat bij een 

hulpverleningsvorm die niet geschikt is. Bekijk 

daarom de doelgroepomschrijving en de lijst 

met indicaties en contra-indicaties grondig. 

Deze vind je op onze website. 

 

 

 

contact 

 

 

De Cocon, Jeugdhulp aan Huis vzw 

Hoofdzetel | Thuisbegeleiding en CBAW 

Ham 133, 9000 Gent 

T. 09 222 30 73 | F. 09 330 56 01 

info@decocon.be | www.decocon.be 

 

Crisishulp aan Huis 

Nijverheidskaai 12, 

9040 Gent - Sint-Amandsberg 

T. 0492 97 08 00 | F. 09 335 60 40 

 

 

 

 

 

 @DeCocon.JeugdhulpaanHuis 

 company/de-cocon-jeugdhulp-aan-huis-vzw 

@De_Cocon_vzw 

 @decoconjeugdhulp 

 

 

Hulp bij opvoeden en 

opgroeien! 

 

Kinderen en jongeren hebben recht op een 

(veilige) toekomst 

 

 

We zijn er voor kinderen, jongeren en hun 

ouder(s) in een problematische leef- en 

opvoedingssituatie die het op eigen kracht even 

niet meer redden en waarbij pedagogische 

ondersteuning nodig is. Samen werken we aan 

een stabiele basis, nieuwe kansen en een nieuw 

perspectief. Samen zorgen we ervoor dat 

kinderen, jongeren en hun gezin terug kunnen 

groeien en sterker worden. 

 

 

 



 

crisishulp geeft lucht 

 

Hulp bij een acute opvoedingscrisis 

 Vier weken geleden lag ons huis nog 

volgestouwd met rommel en afval, waren de 

kinderen onhandelbaar en wist ik niet waar eerst 

te beginnen. Crisishulp heeft een ommekeer 

gerealiseerd. Anders hadden ze de kinderen 

weggenomen. 

Crisisinterventie en Terugkeer Naar Thuis? zijn 

eerder ‘diagnostische’ hulpverleningsvormen 

waarbij kalmte brengen tijdens de crisis, 

inschatten van de veiligheid van de gezins-

leden, het in kaart brengen en verhelderen van 

de krachten en hulpvragen van de jongere en 

het gezin centraal staan. Daarnaast wordt 

gefocust op een gepaste toeleiding naar 

geschikte vervolghulp indien nodig. 

Crisishulp aan Huis (CAH) is bedoeld voor 

gezinnen in een acute crisissituatie die 

dusdanig ernstig is dat het gezin uit elkaar 

dreigt te vallen. Het doel is om de aanwezige 

crisis op te lossen, de veiligheid en de 

competenties in het gezin te vergroten zodat het 

gezin weer verder kan. CAH wordt tevens vaak 

ingezet om een dreigende uithuisplaatsing van 

één of meerdere kinderen te vermijden. CAH 

benut de crisis om veranderingen tot stand te 

brengen en start binnen 24 uur. De hulp is 

intensief en kortdurend (28 dagen) en vindt 

plaats in het gezin. De gezinsmedewerker is 

wekelijks meer dan 6 uur aanwezig in het gezin. 

thuisbegeleiding versterkt 

 

Hulp voor gezinnen in opvoedingsnood 

Mijn ouders zijn strenger geworden. Op 

een goede manier. 

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding (IKT) 

en Thuisbegeleiding (TB) zijn bedoeld voor 

gezinnen met kinderen en jongeren die zich in 

een problematische leef- en/of opvoedings-

situatie bevinden en waarbij professionele, 

pedagogische ondersteuning noodzakelijk is. 

Kenmerkend is dat opvoedingsproblemen 

hardnekkig en complex zijn. Vaak zijn er 

problemen op diverse levensdomeinen. Het 

hoofddoel is dat de kinderen in het gezin thuis 

kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen 

wonen. Deze thuissituatie voorziet in de 

minimale basiszorg, waarbij sprake is van 

adequate fysieke, psychische en affectieve 

omstandigheden voor de kinderen en die 

daarmee ook voldoende veilig is. De hulp zet in 

competentievergroting en het versterken van 

het netwerk en steunbronnen zodat het gezin 

terug greep krijgt over het eigen leven. 

IKT duurt 6 maanden. De gezinsbegeleider 

komt gemiddeld wekelijks meermaals langs met 

een gemiddelde intensiteit van vier uur per 

week. 

TB duurt 9 maanden en kan met maximaal drie 

maanden verlengd worden. De gezins-

begeleider komt gemiddeld wekelijks éénmaal 

langs met een gemiddelde intensiteit van 1,5 

uur per week. 

CBAW bouwt aan de toekomst 

 

Het hoeft niet altijd zelfstandig wonen te zijn 

 Ik dacht dat ik alles alleen kon, maar ik zie 

nu in dat niemand dat kan. De relatie met mijn 

papa is nu weer oké. Hij werkt soms nog op mijn 

zenuwen, maar hij helpt me als het nodig is.  

Contextbegeleiding in functie van autonoom 

wonen (CBAW) is bedoeld voor jongeren van 17 

tot maximum 21 jaar, met een verhoogd risico 

op thuisloosheid die nood hebben aan een 

stabiele 'thuissituatie'. Dat kan een re-integratie 

in het gezin zijn, wonen bij een vriend(in) of 

familielid maar ook zelfstandig wonen. Bij de 

keuze van woonvorm kijken we wat de jongere 

wil maar ook aankan. 

Het algemeen doel van CBAW is het uitbouwen 

van een stabiele thuis met en een kwaliteitsvolle 

toekomst. Bijzonder aan de gebruikte 

methodiek is de focus op het herstel en 

verstevigen van het sociaal en familiaal netwerk, 

het aanleren en trainen van noodzakelijke 

vaardigheden voor het uitbouwen van een 

stabiele thuis en een ondersteunende 

groepswerking. De begeleiding duurt elf 

maanden. De hulp is intensief. Dat betekent dat 

er gemiddeld wekelijks drie tot vier uren contact 

is met de jongere en zijn context. 


