
Praktische info 
Contact: 

VZW De Patio, afd. ’t Groot Hersberge 

Groenestraat 2 

8820 Torhout 

Tel : 050/21.12.92 

Fax : 050/33.54.34 

E-mail: hersberge@depatiovzw.be 

E-mail: bgl-hersberge@depatiovzw.be 

E-mail: tck-bzw-hersberge@depatiovzw.be 

E-mail: staf-hersberge@depatiovzw.be 

E-mail: administratie@depatiovzw.be 

Website: www.depatiovzw.be 

 

Medewerkers: 
Directie:    Pedagogisch coördinator:  

Daniël Joseph   Mieke Lampaert 

                                                               Lieven Deroo 

 

Leefgroepmedewerkers:   Kamertraining/CBAW begeleiders: 

Lieven Deroo    Jolien Cornillie 

Eddy Hosten    Hilde Demunster 

Johan Vannieuwenhuyse 

Donat Van Acker    Logistieke medewerkers: 

Tine Vanderhaeghen  

Leonie Pyfferoen   Werna Verslype 

    Ann Plysier 

Administratief medewerker Peter Vandecaveye 

Els Bruynooghe 

 

 

’t Groot Hersberge 
‘Jongeren samen met hun context laten groeien in het nemen van 

verantwoordelijkheid’ 

 

’t Groot Hersberge is een begeleidingstehuis binnen de bijzondere jeugdbijstand, dit is 

ingrijpende hulp. De stap naar ingrijpende hulp wordt enkel gezet nadat ‘de vraag naar 

hulp’ werd besproken in de intersectorale toegangspoort en men beslist dat je aanspraak 

hebt op deze ingrijpende hulp. Wij bieden dus niet rechtstreeks toegankelijke hulp aan 

voor jongeren en hun ouders die in een problematische opvoedingssituatie terecht zijn 

gekomen. Dit wil zeggen dat wij enerzijds residentiële opvang en begeleiding via leefgroep 

of kamertraining aanbieden, anderzijds bieden wij contextbegeleiding in functie van 

autonoom wonen (CBAW) aan. Wij bieden opvang aan max. 12 jongens van 12 tot 21 jaar 

en 1 jongere in CBAW. Onze werking richt zich vooral op (ortho)pedagogische en 

psychosociale begeleiding. Wij hechten veel waarde aan de (her)integratie van de jongere 

in zijn sociale context.  

De hulpverlening kan ofwel vrijwillig (via ondersteuning door OCJ of VK) ofwel op 

verplichte basis (met een pedagogische maatregel via de jeugdrechtbank).  

Op basis van de hulpvraag die door de betrokkenen (de jongere, zijn context en de 

verwijzer) wordt aangebracht, wordt een geïndividualiseerd hulpaanbod opgezet.  

 

’t Groot Hersberge is een afdeling van VZW De Patio, een overkoepelende organisatie van 

7 kleinschalige voorzieningen en diensten binnen de bijzondere jeugdzorg in Noord-West-

Vlaanderen. De 7 afdelingen zijn erkend door het Agentschap Jongerenwelzijn van het 

Vlaams Ministerie van welzijn, volksgezondheid en gezin. (www.depatiovzw.be) 
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Leefgroep 
Capaciteit: Max 10 jongens 

Leeftijd: 12-20 jaar 

 

De begeleiding van de jongeren gebeurt zowel individueel als in groepsverband. Er ligt 

een sterke nadruk op een warm basisklimaat met veel aandacht voor het groepsgebeuren 

en een ondersteunende school- en werkbegeleiding.  

 

In de leefgroep, als tijdelijke verblijfplaats voor de jongere, worden de contacten met het 

gezin zoveel mogelijk behouden. Er wordt naar gestreefd de ouders zoveel mogelijk bij de 

begeleiding van hun zoon te betrekken. Eenmaal de jongere de leeftijd van 17 jaar bereikt 

heeft, kan geopteerd worden om over te stappen naar kamertraining.  

 

Kamertraining 
Capaciteit: Max 4 jongens 

Leeftijd: 17-20 jaar 

 

Het aanbod voor jongeren binnen kamertraining is sterk geïndividualiseerd en is gericht 

op een groeiende verantwoordelijkheid van de jongere zelf. De jongere kan vanaf 17 jaar 

individueel een studio bewonen. Deze studio’s zijn gelegen naast de leefgroep waar 

permanent iemand aanwezig is. De jongere leert er zelfstandig in te staan voor een eigen 

woon- en leefsituatie. Veel aandacht gaat naar het functioneren op het vlak van school 

en/of werk, vrije tijd, integratie in de maatschappij enz. 

 

Ondertussen wordt aandacht besteed aan de ouders en de dichte omgeving van de 

jongere. Vanuit kamertraining kan de jongere overstappen naar volledig zelfstandig 

wonen (meerderjarigheid) of tijdens de begeleidingstijd kiezen voor contextbegeleiding in 

functie van autonoom wonen. 

 

 

 

 

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen 

(CBAW) 
Capaciteit: Max 1 jongen 

Leeftijd: 17,5-21 jaar 

 

De jongere kan vanaf de leeftijd van 17,5 jaar begeleid zelfstandig wonen. Indien de 

jongere nog geen 18 jaar is, moet er een akkoord zijn met de ouders en de consulent. 

Indien de jongere 18 is of ouder, kan hij daar zelf over beslissen. Het begeleidingsaanbod 

binnen de CBAW werking is nog meer geïndividualiseerd en is gebaseerd op een 

ervaringsgericht traject met een sterke ondersteuning op praktisch, sociaal en 

maatschappelijk vlak. Deze begeleiding vindt plaats via wekelijkse contacten.  

 

Nazorg: 

 

De begeleiding kan om diverse redenen worden stopgezet. Bijvoorbeeld omdat de 

leeftijdsgrens van 18, 20 of 21 jaar is bereikt, of omdat er overgegaan wordt naar een 

andere hulpverleningsvorm of omdat er een terugkeer naar huis mogelijk is. Niettemin 

willen we als voorziening steeds doen wat we kunnen. Dat wil zeggen dat er nog contact 

kan worden opgenomen met ons, dat er langsgekomen kan worden voor een gesprek en 

nog zoveel meer. We behouden immers het liefst een zo goed mogelijke band met de 

ouders en de jongeren, daarom staat onze deur altijd open! 

 

 

 

 

 

 

 


