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Beste jongere,

Voor jou ligt het HerKern boekje.  

Dit boekje is er voor jou. Het toont de werking van HerKern.
Drie jongeren tussen 12-18 jaar hebben hun verhaal over HerKern 
uitgeschreven. In het boekje komen er fragmenten van hun ervaring aan bod 
en krijg je de kans om je in te leven in hun verhaal.

Dit boekje toont elke stap op HerKern van aanmelding tot eindgesprek. 
Bij elke stap geven we uitleg en praktische info, laten we de jongeren aan het 
woord en geven foto’s een sfeerbeeld. 

Het schrijven van dit boekje zou nooit gelukt zijn zonder de goede 
medewerking van de jongeren. Als begeleider was het zeer aangenaam om de 
verhalen samen met hen op te maken. 

Team HerKern

Alle complete verhalen vind je terug op onze website:  
www.depatiovzw.be
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Elk hoofdstuk bevat ook een stuk praktische informatie.  
Deze vind je in de witte en grijze tekstvakjes links of rechts 
van de getuigenissen.
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1. INLEIDING

HerKern wil een rustpunt zijn voor jongeren. 

Om voeling te krijgen met HerKern willen wij aan de hand van deze inleiding 
even stil staan bij wat HerKern precies is.
 
HerKern is een afdeling van De Patio V.Z.W. HerKern is rechtstreeks 
toegankelijk. Dat betekent dat iedereen zich bij ons kan aanmelden: 
zowel de jongere zelf, de ouders, de school, het CLB of een andere organisatie.

Jongeren tussen 12 en 18 jaar die door uiteenlopende 
omstandigheden het noorden zijn kwijtgeraakt en even de tijd willen nemen 
om opnieuw op kracht te komen, kunnen bij ons terecht. 

Om rust te ervaren is het vrijwillige karakter van HerKern en jouw motivatie 
belangrijk. Op adem komen om dan te kijken hoe je het anders wil en welke 
kwaliteiten van jezelf en je omgeving daarvoor belangrijk zijn. 

Om op maat en op tempo van de jongeren te kunnen werken kiezen we ervoor 
om met kleinere groepen aan de slag te gaan. Zo’n groepje bestaat uit 
gemiddeld 4 en maximum 6 jongeren. Wij bieden een gevarieerd aanbod aan 
waarbij er veel ruimte is voor inspraak vanuit de groep. 

We hopen aan de hand van de jongeren hun ervaringen met onze werking een 
beeld te creëren over HerKern.



Het aanmeldingsformulier vind je terug op onze website 
en dien je ingevuld te versturen naar:

herkern@depatiovzw.be

Aanmeldingen die niet in aanmerking komen 
voor een traject in HerKern zijn jongeren:

•	 Die dader zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag
•	 Met een zware drugproblematiek
•	 Met een ernstige psychiatrische problematiek
•	 Die geen minimale motivatie tonen
•	 In crisis of acute opvangnood.

De bedoeling is om zicht te krijgen op de reden van je 
aanmelding,	je	motivatie,	steunfiguren	die	rond	je	staan	en	op	de	
zaken die goed lopen.

Meld je aan!
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2. AANMELDING

“Ik had het vaak lastig om mij in te houden op school en dat zorgde ervoor dat ik 
vaak onbeleefd was of begon te vechten. Ik vond dat een goed idee om eens een 
time-out te hebben en besloot om samen met mijn individuele begeleider een aan-
meldingsformulier in te vullen.”

Floor, 15 jaar
interesses: muziek en schrijven

Oona, 17 jaar
interesses: muziek (Future House) en het geloof

Kjell, 12 jaar
interesses: voetbal (Cristiano Ronaldo)

“Mijn psycholoog gaf mij een aantal mogelijkheden om mijn problemen aan te pak-
ken, ik kon thuis blijven, een opname starten of naar HerKern gaan. 

Ik bekeek de site van HerKern een aantal keer en besloot om mijn eigen aanmeld-
ingsformulier in te vullen. De verwachting die ik op voorhand had van HerKern was 
vooral een leuke daginvulling. 

Verder hoopte ik ook rust te vinden, te kunnen werken aan een plan voor de nabije 
toekomst en eventueel gelijkgestemden te vinden.”

“Ik was opgelucht dat ik eindelijk ging geholpen worden, maar dacht er ook aan dat 
mijn mama en papa HerKern misschien niet goed gingen vinden. Ik denk dat mijn klas 
me ook niet ging steunen met mijn beslissing en dat ging het alleen maar moeilijker 
maken. Ik zat nu al zo vaak in het ‘infopunt‘ omdat de klasdrukte mij vaak te veel 
werd. ”
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De bedoeling is om zicht te krijgen op de reden van je 
aanmelding, je motivatie, steunfiguren die rond je staan en op de 
zaken die goed lopen.

3. KENNISMAKINGSGESPREK

“Tijdens het gesprek kon ik mijn emoties tonen aan de begeleiders van HerKern 
omdat ik echt het gevoel had dat ze mij begrepen. Na het gesprek kreeg ik nog een 
rondleiding in het huis van HerKern en zag ik nog de andere 2 begeleiders.” 

Floor, 15 jaar
interesses: muziek en schrijven

Oona, 17 jaar
interesses: muziek (Future House) en het geloof

Kjell, 12 jaar
interesses: voetbal (Cristiano Ronaldo)

“Het gesprek zelf had een goed evenwicht aangezien de mensen van HerKern mij 
beter leerden kennen en ik HerKern. Ik had op voorhand verwacht dat ik alleen 
moest vertellen waar ik het moeilijk mee had. Terwijl het gesprek zelf helemaal niet 
zo verlopen was. Het ging er veel meer op een informele manier aan toe.”

“Mijn kennismakingsgesprek was opgedeeld in 2 delen. Een deel met mijn ouders 
en een deel met mij alleen. In het deel waar ik alleen was, kon ik vrijuit spreken, met 
mijn ouders erbij heb ik soms het gevoel dat ik afgeremd word. Ik weet dat mijn 
ouders mij heel graag zien en ik wil hen helemaal niet zwart maken, maar ik voelde 
op dat moment veel druk vanuit het gezin.”

7



Het kennismakingsgesprek gaat altijd door in HerKern. 

Zo krijg je de kans om je een beeld te vormen over HerKern en 
krijgen wij de mogelijkheid om goed te luisteren naar jouw vragen 
naar verandering. 

Wanneer iemand je kan ondersteunen bij het brengen van jouw vraag 
naar verandering, mag je deze steunfiguur zeker uitnodigen. 

In dit gesprek gaan we niet alleen samen op zoek naar jouw 
grootste last op dit moment, maar staan we ook stil bij je hobby’s, 
talenten, dromen en naar ieders verwachtingen ten aanzien van 
ons. We willen je een juist beeld geven van wat je hier wel en niet 
mag verwachten. 

Hoe verloopt het kennismakingsgesprek?

8



De bedoeling is om zicht te krijgen op de reden van je 
aanmelding, je motivatie, steunfiguren die rond je staan en op de 
zaken die goed lopen.

Een traject in HerKern bestaat uit 3 weken groepswerking + 1 
transferweek. 

Onze werking gaat door op de volgende momenten:

Maandag:    09u00 – 14u00
Dinsdag:    09u00 – 16u00
Woensdag:    09u00 – 14u00
Donderdag:    09u00 – 16u00
Vrijdag:       geen groepswerking

Elke jongere krijgt een Individuele Begeleider (IB) toegewezen.

Als jongere maak je de keuze voor HerKern en op zich niet voor de groep waarin je 
terechtkomt. Ongewild gaan jullie als groep samen met de begeleiding op weg. 
Bij de start van het traject staat de kennismaking centraal waarin de opbouw van 
wederzijds respect en vertrouwen een belangrijk aspect is.

De activiteiten en de inhoud van een traject zien er in HerKern nooit hetzelfde uit. Dit 
omwille van jouw inspraak. Samen houden we de balans van inspanning en 
ontspanning in evenwicht. 

Naast het groepsgebeuren zijn er wekelijks gesprekken met jouw individuele begeleider. 

Hoe ziet het traject er uit?
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4. TRAJECT

“Op de eerste dag kregen we een ontbijt en maakten we kennis met de groep, we 
moesten een wapenschild maken om jezelf voor te stellen. Je krijgt ook een individu-
ele begeleider toegewezen in HerKern. Bij mij was dat Hannelore. In de eerste week 
hadden we al een IB-gesprek, in dat gesprek hadden we het over een emmer waarin 
mijn frustraties zitten. Door die emmer te bekijken, kon ik zien wat mij gefrustreerd 
maakt en hoe ik daar mee kan omgaan.”

Floor, 15 jaar
interesses: muziek en schrijven

Oona, 17 jaar
interesses: muziek (Future House) en het geloof

Kjell, 12 jaar
interesses: voetbal (Cristiano Ronaldo)

“De eerste dag zorgde voor gezonde zenuwen, ondanks het feit dat ik mijn groep 
niet kende, had ik een veilig gevoel bij HerKern. Normaal zou ik veel angstiger zijn om 
aan iets nieuw en onbekend te beginnen, maar doordat ik een eerste goede indruk 
had, werd de paniek die ik anders heb, vervangen door een veilig gevoel, denk ik…” 

“De groep zelf had veel inspraak over de activiteiten waardoor ons traject zeker 
op maat was. We werden zelf aangemoedigd door de begeleiding om zaken van 
onszelf mee te nemen en met elkaar te delen. Zo nam ik bijvoorbeeld mijn eigen 
kortverhalen en iemand anders van de groep zijn gitaar mee. Het traject werd ook 
ingevuld door enkele vaste activiteiten zoals werken met paarden, ervaringsgerichte 
opdrachten, een wapenschild maken, koken…” 

“Eigenlijk wou ik graag beter overeen komen met mijn ouders, maar dit lukte niet 
goed. Na school was ik altijd zo moe dat ik naar mijn kamer wou gaan om te slapen. 
Het enige moment dat we nog samen als gezin hadden was het avondeten. Na het 
eten ging ik me dan opnieuw gaan afzonderen, om te gaan douchen om daarna 
alleen naar mijn tv-programma’s te kijken. Tijdens een IB-gesprek hadden we het 
daarover, ik kreeg toen de tip om me minder op te sluiten op mijn kamer en meer in 
het gezin aanwezig te zijn.”

10



5. EINDGESPREK

“Ik wist op voorhand nog niet echt wat ik allemaal ging zeggen maar tijdens het 
gesprek was er toch veel ‘uitgefloept’. Mijn begeleidster uit de voorziening was ook 
bij het eindgesprek aanwezig. Ze verschoot ervan hoe goed ik mijn verhaal in HerK-
ern kon vertellen, omdat ik daar anders nooit over spreek. Tijdens het eindgesprek 
ging het ook over mijn talenten en kwaliteiten die ik samen met Hannelore heb 
gezocht en gevonden.”

Floor, 15 jaar
interesses: muziek en schrijven

Oona, 17 jaar
interesses: muziek (Future House) en het geloof

Kjell, 12 jaar
interesses: voetbal (Cristiano Ronaldo)

“Het eindgesprek ging door in HerKern samen met mijn psycholoog, m’n mama, 
m’n zus, en mijn 2 begeleiders. Er werd een belangrijke boodschap overgebracht die 
het gesprek heel wat zwaarder maakte. Maar door de verschillende mogelijkheden 
om mij verder te helpen en door het overlopen van de positieve stappen die ik 
toch gezet had, kreeg iedereen een correct en duidelijk beeld over hoe mijn traject 
verlopen was.” 

“Eigenlijk verliep het eindgesprek veel beter dan dat ik gehoopt had. De schrik die 
ik op voorhand had, bleek echt niet nodig te zijn. Ze namen alles super goed op en 
deden de moeite om mij echt te begrijpen. We zochten nog samen met de begeleid-
ing van HerKern en mijn ouders  een oplossing om school te overbruggen.” 
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Tijdens de vierde week, die wij de transferweek noemen, vindt er 
een eindgesprek plaats. Hierbij nodigen we de mensen die je er bij 
wilt hebben en de mensen die er bij moeten zijn uit rond de tafel. 
In dit gesprek nemen we de tijd om stil te staan bij het verloop 
van jouw traject,  jouw hulpvraag en vooral bij de vraag: ‘Wat na 
HerKern?’

We bereiden dit gesprek samen voor; welke informatie gaat naar buiten.
Tijdens het eindgesprek geven we een overzicht van wat we allemaal samen gedaan 
hebben en op welke manier er aan de vraag naar verandering werd gewerkt. 

Welke beslissingen kunnen we samen nemen zodat het na HerKern beter wordt voor jou. 
Hierbij willen we de context zoveel als mogelijk in jouw verhaal en vraag naar verandering 
betrekken.

Wat kan je verwachten van een eindgesprek?
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Het aanmeldingsformulier vind je terug op onze website 
en dien je ingevuld te versturen naar:

herkern@depatiovzw.be

Aanmeldingen die niet in aanmerking komen 
voor een traject in HerKern zijn jongeren:

•	 Die dader zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag
•	 Met een zware drugproblematiek
•	 Met een ernstige psychiatrische problematiek
•	 Die geen minimale motivatie tonen
•	 In crisis of acute opvangnood.

Hoe meld ik me aan? 

De bedoeling is om zicht te krijgen op de reden van je 
aanmelding,	je	motivatie,	steunfiguren	die	rond	je	staan	en	op	de	
zaken die goed lopen.

6. NAZORG

“De rust die ik daar gezocht heb, heb ik daar echt gevonden. Het was datgene dat ik 
echt nodig had. Een combinatie van actieve en creatieve dingen doen, met mensen 
die zeer behulpzaam zijn.”

Floor, 15 jaar
interesses: muziek en schrijven

Oona, 17 jaar
interesses: muziek (Future House) en het geloof

Kjell, 12 jaar
interesses: voetbal (Cristiano Ronaldo)

“Ik hield hen op de hoogte van de stappen die ik zette. Daarna spraken we nog een 
aantal keer af om bij te praten. Nog steeds heb ik het gevoel dat ik terecht kan bij 
hen en dat ze er zijn voor me.”  

“Nu heb ik een veel beter algemeen gevoel en ben ik sneller bereid om stappen te 
zetten, zo ben ik ondertussen gestart met examencommissie. Over de toekomst ben 
ik nog steeds onzeker, maar mijn ervaring met HerKern heeft dit zeker positiever 
gemaakt.” 

“Na het eindgesprek maakten we een afspraak met de school, om daar ook een 
gesprek te hebben. Maar ook wat de mogelijkheden zijn om mijn laatste 2 maanden 
op school te overbruggen.”
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HerKern

Contact
Adres: 

Abdijhoek 15
8210 Zedelgem 

Website
www.depatiovzw.be

Telefoon
050 39 39 31

Telefonische permanentie
           
       Maandag:     9u - 14u
       Dinsdag:          9u - 16u  
       Woensdag: 9u - 14u
       Donderdag: 9u - 16u
       Vrijdag: geen groepswerking    

We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar 
van 8u30 tot 9u00 voor de jongeren in 

begeleiding en diens context.

Wij beluisteren elke werkdag om 16u ons antwoordapparaat.

Email
herkern@depatiovzw.be

Maatschappelijke zetel
De Patio vzw

Elf-Julistraat 32
8000 Brugge

afbeelding achterkant: Vecteezy.com

De zorg en opvolging vanuit HerKern na een traject wordt op 
maat uitgewerkt. Standaard bellen we alle jongeren na 1 maand 
en na 2 maanden op.  Wees gerust, een smsje kan ook als je geen 
beller bent. 

Met nazorg bedoelen we de hulp die wij nog kunnen geven na 
het eindgesprek. We bekijken hoeveel tijd we daarvoor kunnen 
nemen. De bedoeling is jou een duwtje in de rug te geven tot de 
beslissing uit het eindgesprek is geïnstalleerd of de vervolghulp 
is gestart.

Wat is nazorg?
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Door rust en beweging, 
op maat van de jongeren, 

op zoek gaan naar hun 
krachten en krachtbronnen, 

in hun vraag naar verandering.


