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10 ambulante diagnostische trajecten
voor jongens tussen 12 en 18 jaar.

Aanmelding via een gemandateerde
voorziening, CLB, CAW…
Maximaal 120 dagen 

1 rechtstreeks ambulant diagnostisch
traject voor  een jongen tussen 12 en 21
jaar. 

Aanmelden kan rechtstreeks, via ons
telefoonnummer: 050 337880 . 
Maximaal 45 dagen 

1 crisisbed voor een jongen tussen 12 en
18 jaar. 

Aanmelden enkel via Crisismeldpunt
minderjarigen West-Vlaanderen
Maximaal 14 dagen 

3 plaatsen voor module diagnostiek met
verblijf voor jongens tussen 12 en 18 jaar. 

Aanmelding via een gemandateerde
voorziening , CLB, CAW…
Maximaal 120 dagen

AANBOD



WIE ZIJN WE?
't Laar is een O.O.O.C.: 
een onthaal-, observatie- en
oriëntatiecentrum, afdeling van
vzw De Patio in Brugge. 
Wij zijn werkzaam binnen het agentschap
Opgroeien.
 
Sinds 1981 staat 't Laar in voor de
begeleiding en opvang van jongeren. 

In 2022 hebben we ons huis verbouwd en
onze werking grondig vernieuwd. We
willen hiermee nog beter inspelen op de
huidige vragen. 

Wij begeleiden jongens, tussen 12 en 21
jaar, en hun ouders. Je kan rechtstreeks bij
ons terecht of aangemeld worden door
een andere dienst. Voorbeelden zijn het
CLB, het Ondersteuningscentrum
Jeugdzorg, de sociale dienst van de
jeugdrechtbank, het CAW… 

Soms heb je als jongere nood aan een
klankbord of een andere, neutrale mening.
Soms heb je nood aan opvang. 

Soms heb je als ouder nood aan
ademruimte, nieuwe inzichten en
perspectieven.  

Soms heb je als hulpverlener nood aan
overleg, feedback, handvaten of
diagnostische steun. 

WIE KAN BEROEP
DOEN OP ONS ?

AMBULANT OF RESIDENTIEEL?

Bij een ambulante diagnostiek is er
wekelijks contact. We plannen
individuele gesprekken en
gezinsgesprekken. We spreken af in
ons centrum maar kunnen ook bij u
langskomen. Indien gewenst kan je
ook schoolbegeleiding krijgen of
deelnemen aan groepsactiviteiten.
Wij zijn ook steeds bereikbaar via
telefoon of digitaal. 

Indien de situatie thuis moeilijk
houdbaar is, kan ook geopteerd
worden voor een residentiële
diagnostiek, een tijdelijk verblijf in
onze leefgroep of studio. Tijdens een
verblijf in onze leefgroep stimuleren
en begeleiden we de contacten met
thuis. In de weekends kan de jongere
naar huis. Ook school en vrije
tijdsbesteding kunnen worden verder
gezet.

Wij hebben ook een bed voor
crisisopvang

Jongeren kunnen bij ons ambulant of
residentieel begeleid worden. 

GOED OM TE WETEN
Hoe lang duurt de begeleiding?

Tussen 45 en 120 dagen, afhankelijk van   de
vraag en de begeleidingsmodule.

Wat kost deze begeleiding?

Onze ambulante trajecten zijn gratis voor
de cliënten.
Voor een residentieel traject betalen de
ouders een bijdrage via het groeipakket. 

HOE GAAN WE TE WERK?

wat zijn de bezorgdheden?
wat loopt er goed, wil je behouden?
wat zijn de verwachtingen en wil je
veranderen?

Elke cliënt werkt samen met een team van
twee of drie personen. 
De nadruk ligt op individuele begeleiding,
psychologische begeleiding en gezins- of
contextbegeleiding. 

Onze manier van werken hangt af van de
hulpvraag. Tijdens onze samenwerking
staan deze vragen centraal: 

Samen werken we aan een goed en
haalbaar plan voor de toekomst.
Indien nodig, en met ieders toestemming,
kunnen we ook samenwerken met de
school, het CLB, dokter of psychiater,
andere hulpverlenende diensten. 


