
contextbegeleiding 
  

  
Intensieve Kortdurende 

Thuisbegeleiding (IKT) (= CBHI) 

 

Thuisbegeleiding (TB) 

(= CBMI / CBLI)l 

 

Contextbegeleiding Autonoom 

Wonen (CBAW)  

 

Doelgroep: gezinnen met kinderen 

met hardnekkige en complexe 

opvoed- en opgroeiproblemen en 

uitdagingen op andere levens-

domeinen. De nood aan training van 

opvoedkundige, sociale en 

cognitieve vaardigheden is hoog en 

er moet op korte termijn van alles in 

het dagelijkse leven in orde 

gemaakt worden. 

Duur: 6 maanden 

Intensiteit: gemiddeld 4u per week 

Regio: Deinze-Eeklo-Gent, Wetteren 

en Laarne 

Aanmelding: IKT is niet rechtstreeks 

toegankelijk. Aanmelden gebeurt 

via de intersectorale toegangspoort. 

Doelgroep: gezinnen met kinderen 

met een opvoedingsnood, waarbij 

de ontwikkeling van de kinderen 

bedreigd is door de gezinssituatie 

Duur: 9 maanden 

Intensiteit: in de eerste 4 weken: 4u 

per week, daarna minstens 1,5u per 

week 

Regio: Deinze-Eeklo-Gent, Wetteren 

en Laarne 

Aanmelding: Onze TB werkt enkel in 

opdracht van de jeugdrechtbank, 

het OCJ en het VK. TB werkt niet met 

een wachtlijst. Vrije plaatsen worden 

aan deze instanties bekend-

gemaakt. 

Doelgroep: jongeren vanaf 17 jaar 

met een verhoogd risico op 

thuisloosheid en op zoek naar een 

stabiele thuissituatie. Alleen wonen 

kan, maar moet niet. De jongere kiest 

de woonvorm. Er wordt kracht- en 

competentiegericht gewerkt met de 

jongere en zijn/haar sociale netwerk. 

Duur: 11 maanden 

Intensiteit: 3 tot 4u per week 

Regio: Deinze-Eeklo-Gent, Wetteren 

en Laarne 

Aanmelding: CBAW is niet rechts-

treeks toegankelijk. Aanmelden 

gebeurt via de intersectorale 

toegangs- 

poort. 

  

Uitgebreide informatie over indicaties, aanmelding en meer vind je op onze 

website: www.decocon.be 



 

 

We werken met kinderen, jongeren en hun ouders in een 

problematische leef- en opvoedingssituatie waarbij sociaal-

pedagogische ondersteuning aangewezen is. 

 

Naast contextbegeleiding biedt De Cocon ook crisisbegeleiding. 

We situeren ons op tweedelijnshulpverlening. 

Dienst Crisishulp aan Huis 

 Nijverheidskaai 12,  

9040 Gent (St.-Amandsberg)  

 0492.97.08.00 – fax. 09 335.60.40 

 cah@decocon.be 

 www.decocon.be 

 

Dienst Contextbegeleiding & 

hoofdzetel 

 Ham 133, 9000 Gent   
 09 222.30.73 – fax. 09 330.56.01 

 info@decocon.be 


