
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verblijf en contextbegeleiding voor 
adolescente jongens 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. ERKENNING 

 
Cruushove is een afdeling van vzw De Patio en biedt 
de modules verblijf en contextbegeleiding aan. 

 
2. DOELGROEP EN DOELSTELLING 

 

Adolescente schoolgaande jongens die in een 
verontrustende opvoedingssituatie verzeilen en 
hun context. 

 
Cruushove biedt jongens een tijdelijke residentiële 
opvang en begeleidt de context. De hulpverlening 
heeft tot doel de jongere optimale 
ontwikkelingskansen te bieden en de context te 
steunen in het opvoedingsproces van de jongere. 
Als tijdelijke begeleiding wil het een overbrugging 
zijn naar een re-integratie in het gezin of naar 
zelfstandig wonen. 

3. WERKING 
We leggen bij de werking de nadruk op: 
- individuele begeleiding, iedere jongen 

heeft een individueel begeleider, hij/zij is 
voor de jongere het aanspreekpunt; 

- gezins- en contextbegeleiding met 
gedeelde zorg en verantwoordelijkheid, 

- nauwgezette schoolbegeleiding: studietijd, 
schoolcontacten, examenbegeleiding, …; 

- zelfstandigheids- en 
zelfredzaamheidsbegeleiding/vorming; 

- groepsbegeleiding; groepsvergadering, 
groepsactiviteiten, vorming, …; 

- vrijetijdsbegeleiding: stimuleren tot 
zinvolle vrijetijdsbesteding (aansluiting bij 
een club, interne werking, …), fasesysteem 
vrije tijd, vakantiejobwerking, kampen, …; 

- therapeutische begeleiding, zowel intern 
(o.a. sociale vaardigheidstraining) als 
extern (in samenwerking met 
gespecialiseerde diensten); 

- drugbeleidsplan: omvat duidelijke 
afspraken (begrenzing), een preventief luik 
en een luik hulpverlening (i.s.m. De Sleutel, 
VIP, …) 

 
We hanteren hierbij volgende principes: 

- emancipatorisch: zelfverantwoordelijkheid 
en responsabilisering; 

- contextgericht: gericht op samenwerking 
en gedeelde verantwoordelijkheden; 

- structurerend: duidelijkheid, houvast, 
veiligheid, kader 

- persoonsinvesterend en aanklampend 
- cliënt- en vraaggestuurd: we focussen ons 

op de begeleidingsvragen van de jongere 
en zijn context. 

- Oplossingsgericht en krachtgericht 



 
4. OPNAMECRITERIA EN PROCEDURE 

 
Opnamecriteria: 

- Jongens tussen 12 en  18 jaar bij opname, 
- die dagonderwijs volgen, 
- die voldoende maatschappij-betrokken 

functioneren, 
- afkomstig zijn uit of binding hebben met het 

noorden van West-Vlaanderen of de streek 
Maldegem-Eeklo. 

 
Opnameprocedure : 

- Vraag van het Team Jeugdhulpregie West- of 
Oost-Vlaanderen, 

- Opvragen informatie (consulent, OOOC, 
school, …) en een eerste toetsing in het 
begeleidingsteam, indien OK: 

- Kennismakingsgesprek en/of intakegesprek 
met de jongere en zijn context, 

- Voorlegging van de bevindingen aan het 
begeleidingsteam, indien OK: 

- Opnamegesprek met alle betrokken partijen 
(vastleggen begeleidingsdoelen en middelen). 

 

 
5. MEDEWERKERS 

 
 

- directeur, 
- hoofdbegeleiders, 
- administratief medewerkster, 
- logistiek medewerkers, 
- begeleiders: groep, individueel en context 

 
 
 
 
 
 

 

6. CONTACTGEGEVENS EN BEREIKBAARHEID 
 

 

Contactgegevens Cruushove: 

Polderstraat 80 te 8310 SINT-KRUIS 
Tel: 050/37 10 20 
Fax: 050/61 65 81 
Bankrelatie: BE55 0015 9737 1344 
e-mail: cruushove.bg@depatiovzw.be 

 
Bereikbaar met het openbaar vervoer: De Lijn 
bus nummer 6,10 11 of 16 (halte aan de kerk 
van Sint-Kruis). 
Ligging: zie achterzijde van deze folder 

 
 
 

 

Algemene gegevens vzw De Patio : 

Maatschappelijke zetel 
Elf-Julistraat 32 te 8000 Brugge, 
Tel.: 050/33 32 09 
E-mail: contact@depatiovzw.be 
Website: www.depatiovzw.be 

 
 

 

 
CH  : Cruushove 
 
       : Kerk Sint-Kruis 

mailto:cruushove.bg@depatiovzw.be
mailto:contact@depatiovzw.be
http://www.depatiovzw.be/

