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Centra Integrale Gezinszorg

8 door Jongerenwelzijn erkende CIG’s: 

- CIG De Merode (Kasterlee)

- CIG De Shelter (Leuven)

- CIG Sint Jan Baptist (Gent)

- CIG De Stobbe (Antwerpen)

- CIG de Vogelzang (Brussel)

- CIG Ten Anker (Oostende)

- CIG Huis Ter Leye (Kortrijk)

- CIG De Zeshoek (Lommel)



MISSIE

• Eerste levensjaren  v/e kind zijn van cruciaal belang voor:

– Ontwikkeling : emotioneel, cognitief, lichamelijk, sociaal

– Weerbaarheid - veerkracht

– Gezonde hechting

→Snel ingrijpen bij emotionele of fysieke onveiligheid is van groot belang 

→Snelle en gerichte aanpak vergroot de kans op een positieve ontwikkeling en voorkomt 

problemen op latere leeftijd



MISSIE

• Elk kind groeit bij voorkeur op in het eigen gezin

– begeleiden van gezinnen zodat het basisrecht van ouders en kind om samen te leven gerespecteerd wordt

• Centraal staat het jonge kind en zijn ontwikkeling

• Preventief t.o.v. uitgezinsplaatsing

• Ouders maximaal ondersteunen in het opnemen van hun 

(opvoedings)verantwoordelijkheden en ouderrol ifv maatschappelijke integratie



VISIE

• Begeleiden van gezinnen van kwetsbaar ouderschap naar goed genoeg ouderschap
=  ouderschap dat rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen van ouders én met de veiligheid van het kind en 

de ontwikkelingskansen  van het kind

DOOR :

– Ondersteunen
• Wegnemen van stressoren ( huisvesting, financiën, gezondheid, … )

• Ondersteunen en compenseren 

• Groei mogelijk maken

– Verwerkelijken
• Aanbieden van een groeibevorderende omgeving 

• Steunen - sturen - stimuleren 

• Internaliseren van geleerde vaardigheden in de dagelijkse werkelijkheid

→Curatief preventief 

- meer ingrijpende hulpverlening voorkomen 

- of noodzakelijke meer ingrijpende hulpverlening aanvaardbaar maken en faciliteren



VISIE

• Regie bij het gezin

• Krachtgericht

• Dialooggestuurd en participatief

• Vasthoudend

• Transparant

• Integraal

• Netwerkgericht

• Methodisch, doelgericht en planmatig



Kenmerkend voor de CIG

• Zorg en begeleiding voor jong kwetsbaar ouderschap

• Zorg en begeleiding voor gezinnen waar de zwangerschap in risicovolle omstandigheden 

verloopt

• Aandacht voor veiligheid, ontwikkelingskansen en het welbevinden van alle gezinsleden met 

specifieke aandacht voor het jonge kind

• Werken met meerdere generaties, waarbij de ouders de opvoedingsverantwoordelijken  

blijven

• Ondersteunen van en trainen van noodzakelijke vaardigheden op alle levensdomeinen

• Het is geen uitgezinsplaatsing en daardoor een minder ingrijpende maatregel voor gezin en 

gezinsleden. Het gezamenlijk verblijf van het kind met zijn gezin biedt extra mogelijkheden 

op vlak van veilige gehechtheid voor ouders en kinderen. Het biedt ook mogelijkheden voor 

het zelfbeeld van de ouder ( “ ik ben belangrijk voor mijn kind “ ) en geeft erkenning van 

ouderschap

• Intensieve gezinsbegeleiding op alle levensdomeinen



Doelgroep

• Gezinnen ( al dan niet alleenstaande ) ouders en hun kinderen of aanstaande ouders

• Tienerouders
– Die kwetsbaar zijn en of problemen ervaren omdat:

• De samenhang in het gezin,

• De zorg voor de kinderen en/of

• Deelnemen aan de samenleving moeilijk is of wordt

• Het gaat over een combinatie van :

– Zwangerschap in een problematische context

– Hechtingsproblemen

– Intra familiaal geweld

– Opvoedingsproblemen ( opvoedingshulp, - nood en/of crisis ),

– Ouderproblematiek

– Disfunctionele gezinspatronen

– Financiële problemen



Aanbod: traject op maat 

- Contextbegeleiding 

- contextbegeleiding gecombineerd met verblijf

- Gezinsopvang 

- Kindbegeleiding

- Ouderbegeleiding

- Gezins – en netwerkbegeleiding

- Gezondheidscoördinatie / begeleiding

- Vormingsaanbod / intensief trainen van vaardigheden

- Samenwerking met andere diensten / betrokkenen



Traject op maat

Gezinsopvang

– 24u permanentie

– Aangepaste woonvorm 

– Structuur

– Nabijheid van begeleiders

– Intensief observeren van de ouder – kindrelatie

– Interveniëren en leermomenten aanreiken in een veilige 

leeromgeving



Traject op maat

Kindbegeleiding

– Opvolging vd ontwikkeling

– Ontwikkelingsstimulatie

– Focus op basiszorg

– Werken aan interactie en hechting ouder – kind ( responsief –

sensitief ouderschap )



Traject op maat

Ouderbegeleiding

– Werken aan de hechting ouder – kind → responsief – sensitief 

ouderschap 

– Ondersteunen en aanleren / internaliseren van vaardigheden 

op alle levensdomeinen

• Individueel via observeren - interveniëren – ondersteunen – inoefenen

• Oudergroepen / vormingsaanbod



Traject op maat

Gezins – en netwerkbegeleiding

– Ontdekken – onderzoeken – vinden van netwerk

– Betrekken van de ruimere context in het belang van het veilig 

en geliefd opgroeien van kinderen

• Familie

• Ruimere context



Traject op maat

Gezondheidscoördinatie en begeleiding

– Tijdens de pre -, peri-, en postnatale periode 

– Preventie en begeleiding van ongewenste zwangerschap

– Opvolging van gezondheidsaspecten van alle gezinsleden



Traject op maat

Samenwerking

– Werken met het ( familiale-, sociale- en ) professionele netwerk

– Ifv congruentie en continuïteit



Indicaties

• Situaties van jong kwetsbaar ouderschap

• Gezinnen op het grensgebied tussen voldoende en onvoldoende gepaste zorg voor en omgang ( o.m. 

seksueel grensoverschrijdend gedrag, verwaarlozing, onveiligheid, … )  met kleine kwetsbare kinderen

• Wanneer uitgezinsplaatsing in het vizier komt en er vragen zijn of het ouderschap “ goed genoeg “ is

• Wanneer de geestelijke gezondheid van het kind en zijn ouders in het gedrang komt

• Wanneer maatschappelijke desintegratie dreigend is

• Wanneer werken rond hechting en gezondheidszorg in de pre- peri- en postnatale periode zich 

opdringt

• Bij nood aan zicht krijgen op ouderschapsvaardigheden en leermogelijkheden

• Bij nood aan toezicht en nabijheid om als gezin te kunnen groeien en herstellen

• Bij nood om rust te installeren

• Bij nood aan extra begeleiding bij re-integratie na uitgezinsplaatsing



Contra indicaties

• Middelenmisbruik 

• Psychiatrische problemen en / of ernstige mentale beperking 

…indien dit de begeleidingsmogelijkheden overstijgt



TOELEIDING

- Modules contextbegeleiding zijn RT

- Modules verblijf zijn NRT → A doc ITP

- uitgezonderd

- Verblijf In het kader van gezinshereniging

- Verblijf Meerderjarig zwanger







Organisatiestructuur

Residentiële begeleiding

Opname

14 VB (minderjarigen) + 14 CB  =10 gezinnen

maandprijs

Mobiele begeleiding

Aan huis

9 CB

Gratis

CIG De Zeshoek vzw

14 VB + 23 CB

VB = verblijf 

CB = contextbegeleiding



Doelgroep CIG De Zeshoek

Jong & kwetsbaar ouderschap in verschillende vormen:

– Aanstaand gezin (zwangerschap)

– Moeder en/of vader met kinderen van 0-6j

– Tienerouder(s) vanaf 16 jaar

– Zwangerschapsbegeleiding vanaf 6 maanden zwangerschap

– Gezinsvormen: 

* standaardgezin 
* nieuw samengesteld gezin 
* alleenstaande moeder / vader met kind(eren) 
* zwangere met / zonder partner



Toeleiding

• Rechtstreeks Toegankelijke Hulp:
-> meerderjarig zwanger (residentiële hulp)
-> Contextbegeleiding aan huis 

• Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp → via toegangspoort 
Integrale Jeugdhulp (verblijfsmodule )
→ A-doc via INSISTO

→ bespreking A-doc op opnameteam (SD-staf-directie)

→ kennismaking

→ weerhouden = centrale wachtlijst

→ plaats vrij = intake
→ positieve intake = OPNAME

Er is een mogelijkheid tot crisisopname via het meldpunt -18 ( voor ouders zwanger of met 
kind. Minimum leeftijd van de ouder is 16 jaar )



Regio mobiele begeleiding

Binnen een straal van 25 km rond Lommel,

vastgelegde gemeentes: 

• Noord- Limburg
Overpelt, Neerpelt, Hamont, Hechtel, Lommel, Peer, Houthalen- Helchteren, Bocholt, Meeuwen-
Gruitrode

• West- Limburg
Beringen, Paal, Koersel, Leopoldsburg, Ham

• Antwerpse Zuiderkempen
Mol, Balen, Olmen, Dessel, Retie, Meerhout



Begeleidingsthema’s 

• Begeleiding rond zwangerschap en voorbereiding op 

de geboorte

• De verzorging en opvoeding

• Hechting met kind(eren)

• Aanleren van duidelijke structuur en een dagritme

• Huishoudelijke vaardigheden

• Veiligheidsthema’s en risico’s 

• Betrekken – activeren en coachen vh netwerk

• Tijdsbesteding (werk, opleiding en vrije tijd van ouders 

en kinderen)

• Financiële, sociale en juridische administratie



Inkijk











Hoe begeleiden we in het CIG?
• RESIDENTIEEL
• 24u/24u permanentie door residentiële begeleiding 

• Wekelijks gesprekken met sociale dienst + gezinsbegeleidster ( HP )

• Permanente opvolging van doelen in het gezin

• Elk kind heeft een kindbegeleidster

• Supervisie / coaching door stafmedewerker

• Formele ( vorming / oudercursussen ) en informele 

groepsmomenten

• MOBIEL
• Minimum 1 huisbezoek per week (1,5u à 3u)

• Supervisie door stafmedewerker

• Mogelijkheid tot deelname aan oudercursussen



Signs of Safety in De Zeshoek

Vanuit een krachtgerichte en 

oplossingsgerichte basishouding en met 

respect voor iedereen:

• Helder, duidelijk en transparant benoemen van zorgen, 

krachten en doelen

• In kaart brengen en activeren van netwerk, bestaande 

krachten en bestaande veiligheid



SOfS in De Zeshoek
Werkwijze:

• Gesprekken o.b.v. 3 kolommen-model

• Handelingsplanning

• Netwerkberaden en veiligheidsplanning

• Evolutie besprekingen (GB-SD-cliënt)

• 6-wekelijkse gezinsbesprekingen (GB-SD-staf-

KIB)

• Wekelijks overleg (staf-RB-SD’ers-KW)

• Procesevaluatie met OSD



Infant Mental Health in de Zeshoek

There is no such thing as a baby

Jonge kinderen zijn in de eerste levensjaren helemaal 
afhankelijk van hun belangrijkste verzorgers

Bevorderen van de optimale groei van het jonge kind in al haar 
facetten, via het versterken van de ouder-kind relatie. 

O-K interactie is de focus



• Optimale groei vindt plaats in zorgzame relaties

• IMH-deskundige geeft aandacht aan de emotionele 

ervaringen en noden van elk kind én van elke ouder 

binnen die specifieke ouder-kind relatie 

• Belang van zorgvuldig kijken, luisteren, wachten, 

nieuwsgierig zijn, reflecteren (wat wil DIT kind ons 

vertellen?)

• Mentaliserend bevorderend werken

IMH in de Zeshoek
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IMH in De Zeshoek

• Kinderklanken

• Spelbegeleiding

• Ontwikkelingsboxen en verteltassen

• Kindbegeleiding

• Sherborne samenspel 

• Ouder-kind spelobservatie (EAS)

• VHT 



kinderklanken



Spelotheek



Vragen?



Contactgegevens

• www.cigdezeshoekvzw.be

• dezeshoekvzw@skynet.be

• Tel: 011/54.04.20

• CIG De Zeshoek

Vlasstraat 51

3920 Lommel

• www.cigvlaanderen.org

http://www.cigdezeshoekvzw.be/
http://www.cigvlaanderen.org/

