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Hallo daar!
Dit is onze informatiebrochure. Lees
hem aandachtig door en aarzel niet om
je verdere vragen te stellen aan een van
onze begeleiders!

RONDE TAFELS

Onze werking
WEKELIJKSE CONTACTEN
Vuurvogel werk niet met een handelingsplan, een
vastliggend traject of een contract. We maken
wel een afspraak hoe dikwijls we elkaar kunnen
zien, waar, wanneer, … Dit zijn de wekelijkse
contacten. De contacten kunnen verschillen van
week tot week en kunnen allerlei vormen
aannemen. Er zullen gesprekken zijn met jou
afzonderlijk, met je ouders en met jullie samen
en als hier vraag voor is kunnen we ook samen
dingen doen. Het kan ook zijn dat er gesprekken
georganiseerd worden op school, op je werk, met
andere familieleden, met vrienden, … Dit kan
zijn nut hebben wanneer je begeleiding gestopt is
deze personen ook nog een belangrijke rol
kunnen blijven hebben.
De inhouden van deze gesprekken worden met
alle betrokkenen regelmatig doorgesproken.
Afhankelijk van de situaties kan de begeleiding in
samenspraak met jullie en je consulent minder
intensief of juist intensiever worden.
Telefonisch kan je zelf met ons contact opnemen
en zullen wij dit ook geregeld zelf doen.

Tijdens de eerste Ronde Tafel wordt samen
gezocht naar wat de begeleiding voor jullie zou
kunnen betekenen en spreekt iedereen vanuit zijn
standpunt een engagement uit. Het is best
mogelijk dat jij of je ouders de zaken anders zien
dan je verwijzer, dit is geen probleem. We
proberen hierover wel met alle betrokkenen te
spreken. Voor De Vuurvogel is jullie formulering
hierbij van cruciaal belang. Dit eerste gesprek is
voor de Vuurvogel de officiële start van de
begeleiding. Hier wordt ook duidelijk wie je
begeleider en je co-begeleider zal zijn. Met je
begeleider heb je wekelijkse contacten. De cobegeleider zie je terug op de ronde tafels of op
momenten dat je vaste begeleider op vakantie is.
De Vuurvogel is vanaf dan erkend om met jullie
te werken voor een periode van zes maanden
verlengbaar met nog eens zes maanden. Dit wil
niet zeggen dat we die hele termijn zullen
uitdoen.
Ronde tafels komen doorheen de begeleiding
regelmatig terug om samen met je consulent en je
co-begeleider de afgelopen periode te
evalueren. Iedereen heeft inspraak bij het
opstellen van de agenda en iedereen kan zelf het
initiatief nemen om een ronde tafel samen te
roepen. Zowel de moeilijkheden als de positieve
ontwikkelingen komen aan bod. Geregeld wordt
er verslag gemaakt van wat er besproken is. Wij
voorzien in de mogelijkheid dat jij of je ouder(s)
hierbij aanvullingen kunnen doen. Ondertussen
blijven we vanuit de inhouden van de ronde tafels
doorwerken in de wekelijkse contacten.
Wanneer jullie aangeven dat jullie zonder
begeleiding verder willen, wordt in gezamenlijk
overleg de begeleiding stilaan afgebouwd. In het
verlengde hiervan ligt de officiële beëindiging op
een afsluitende ronde tafel.

Hoe kom je bij ons
terecht ?
Je wordt bij ons aangemeld door je consulent
van het OCJ of de JRB. Zodra je aan de beurt
bent nemen we contact op voor een
kennismakingsgesprek . Dit heeft doorgaans
plaats op het bureau van je consulent, maar
afhankelijk van de situatie kan het ook elders,
bv. bij je thuis, in de gemeenschapsinstelling,
…
Tijdens het kennismakingsgesprek zal je
consulent beknopt informatie geven over je
situatie en over waarom er een vraag werd
gesteld aan de Vuurvogel. Jijzelf, je ouder(s) of
opvoedingsverantwoordelijke (iemand die voor
je zorgt), je consulent en twee begeleiders van
de Vuurvogel zijn aanwezig. Indien je graag
nog een vertrouwenspersoon meeneemt is dit
geen probleem. Je moet dit wel op voorhand
aan je consulent vragen. Wij zullen tijdens dit
eerste gesprek op onze beurt de werkwijze van
de Vuurvogel uitleggen. Hebben jij of je ouders
vragen of opmerkingen dan nemen we rustig
de tijd om daar op in te gaan.
Je hoeft niet onmiddellijk te beslissen. Neem
rustig de tijd om samen met je ouder(s) uit te
maken of De Vuurvogel iets voor jullie kan
betekenen. Heb je bijkomende vragen of willen
jullie ons nog spreken dan kan dat. Er wordt
dan afgesproken wanneer we elkaar terug
zullen contacteren. Er zijn twee
mogelijkheden. Ofwel opteer je niet voor een
begeleiding van Vuurvogel. In dat geval moet
je terug spreken met je consulent. Ofwel zien
jij en je ouder(s) het wel zitten, dan
organiseren we een eerste ronde tafel.

