
WAT JE NOG ZEKER 
MOET WETEN? 
 
De jongeren komen na de schooluren naar 

Kameleon en blijven er tot 19u en op woensdag 

tot 17u. Tijdens de schoolvakanties is dit tussen 

10u en 17u.  Welke dagen de jongeren aan-

wezig zijn, kan verschillen. Dit wordt dan ook in 

samenspraak met het gezin (en de aanmelder) 

bekeken bij de opstart van de begeleiding. 

 

Kameleon is tijdens de weekends en feest-

dagen gesloten.  

 

Het gezin dient niets te betalen om kinderen 

naar het Dagcentrum te laten komen. 

Deze begeleiding heeft ook geen gevolgen 

voor de kinderbijslag. 

Wel blijven ouders verantwoordelijk voor alle 

andere kosten. 

 

Het Kameleon-team bestaat uit 5 begeleiders, 

die je altijd de nodige informatie kunnen 

geven. 

Kameleon is elke werkdag bereikbaar van 9u 

tot 17u. 
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School– en studiebegeleiding 

Kameleon neemt een brugfunctie op tussen de 

school en het gezin. Op Kameleon wordt elke 

jongere begeleid bij het maken van zijn huis-

werk. Er wordt gewerkt aan de leerhouding en 

studiemethode. Er is veel aandacht voor de 

transfer van dit alles naar de thuiscontext. 

HOE AANMELDEN?  
 

Kameleon is een begeleidingsvorm die recht-

streeks toegankelijk is. 

Zowel brede instap (OCMW, CAW, CLB,…) als 

de gemandateerde voorzieningen (OCJ, VK) en 

de jeugdrechtbank kunnen aanmelden. 

Aanmeldingen gebeuren telefonisch, o.b.v. het 

aanmeldingsformulier, dat je online vooraf door-

neemt. Aan de telefoon worden enkele verken-

ningsvragen ter vraagverheldering doorgepraat. 

Indien de aanmelding weerhouden wordt, komt 

het gezin op de wachtlijst. 

Wat is de rol van de aanmelder? 

 Indicatiestelling o.b.v. criteria (online) 

 Aanmelding administratief in orde brengen 

 Aanwezig zijn op intake 

 Verdere rol en betrokkenheid van de aan-

melder wordt opnieuw bekeken tijdens de 

intake. 

WAT BIEDEN WE AAN? 
 

Deze module biedt een combinatie van leergroepbe-

geleiding, contextbegeleiding, individuele begelei-

ding en school– en studiebegeleiding. 

Leergroepbegeleiding 

Na school en in de vakanties kunnen er 9 kinderen in 

Kameleon terecht. Deze leergroep biedt een obser-

vatiemoment, rustpunt, oefenplek voor sociale vaar-

digheden,… voor 1 of meerdere kinderen uit een ge-

zin. Door het gedeeltelijk en tijdelijk samen dragen 

van de opvoeding, wordt de draaglast van het gezin 

verminderd. 

Contextbegeleiding 

Elk gezin heeft een contextbegeleider. Deze context-

begeleider heeft wekelijks een gesprek met de ou-

ders. Daarnaast kunnen er ook individuele gesprek-

ken plaatsvinden, gesprekken samen met gezinsle-

den en hun ruimte context, … waarin gewerkt wordt 

aan gezamenlijk geformuleerde doelstellingen. Er 

wordt ook ingezet op het betrekken, activeren en 

afstemmen van het netwerk rond het gezin. 

Individuele begeleiding 

Een individuele begeleider bouwt d.m.v. samen pra-

ten en/of samen dingen doen een betrouwbare rela-

tie op met het kind, met als doel groei en ontwikke-

ling te stimuleren. Ook hier worden doelstellingen op 

maat geformuleerd. 

WAT IS EEN DAGCENTRUM? 
 

Kameleon is een afdeling van De  Waaiburg 
VZW (Organisatie Voor Bijzondere Jeugdzorg), 
waar de volgende modules worden aangebo-
den: 

 Dagbegeleiding in groep 

 Contextbegeleiding 

Kameleon richt zich naar die gezinnen waar er 

sprake is van een problematische leefsituatie. 

Ons unieke aanbod is een combinatie van mo-

biele begeleiding aan gezinnen en ambulante 

begeleiding van kinderen en jongeren, individu-

eel en in groep, zodat het kind in het gezin kan 

blijven. Door dit aanbod wordt beoogd de 

draagkracht van het gezin te vergroten. 

De kinderen die naar Kameleon komen, blijven 

wel thuis wonen en slapen. De ouders blijven 

ook instaan voor het zakgeld, kleding, medische 

kosten en schoolkosten. 

WIE KAN ER TERECHT? 
 

In Kameleon kunnen 9 jongeren (regio Heren-

tals en omstreken), tussen 6 en 18 jaar, in 

groep begeleid worden, in combinatie met con-

textbegeleiding. Daarnaast is er plaats voor 3 

mobiele begeleidingen. Dit wil zeggen dat we 

soms met een gezin enkel in contextbegeleiding 

aan de slag gaan als er nog geen plaats is in de 

groep (instroom) of wanneer er in de groep 

geen doelstellingen meer liggen en de jongere 

dus niet meer naar het dagcentrum komt, maar 

de contextbegeleider nog wel aan huis komt 

(uitstroom).  


