
Verblijf 
 
Definitie 
  
Met verblijf bedoelen we in De Patio een periode waarin de organisatie voor een jongere aangepaste 
woon- en leefomgeving voorziet onder toezicht en begeleiding van een hulpverlener.  
Dit verblijf is gericht op een doel en gaat uit van een hulpvraag van de jongere en/of zijn  context (om 
dit doel te kunnen bereiken). Het moet hierbij gaan om vraag naar zorg, structuur, veiligheid en/of 
perspectief waaraan onvoldoende kan gewerkt worden in de thuissituatie. 
Deze hulpvraag is niet altijd van in het begin duidelijk aanwezig, de rol van de hulpverlener is dan om 
deze helpen verduidelijken, om te motiveren, om samen na te denken over de hulpvraag. 
De hulpvraag wordt bovendien niet altijd enkel verwoord door de  jongere zelf, maar ook door de 
context (ouders, omgeving, …) of plaatsende instantie. 
Op basis van deze elementen proberen we flexibel, op maat van de jongere en van zijn context de 
periode van verblijf vorm te geven. Dit impliceert zowel laag en hoog intensief inzetten van de 
verblijfsmodule. 
De functie verblijf moet noodzakelijk zijn op basis van de hulpvraag en de realisatie van de 
geformuleerde doelen en de periode van verblijf moet daarbij niet langer duren dan nodig op basis 
van de hulpvraag en de realisatie van de geformuleerde doelen.  
De hulpverleningsacties die gebeuren in het kader van verblijf, worden omschreven in de typemodule 
verblijf van integrale jeugdhulp (zie bijlage onderaan) 
 
Doel 
 
Conform met de algemene visie van De Patio op hulpverlening heeft verblijf tot doel  maximale 
ontwikkelingskansen bieden aan jongere. Welke doelen dat concreet omvat, wordt concreet ingevuld 
per jongere. Per kind/jongere wordt hiertoe een handelingsplan opgemaakt met concrete doelen 
uitgaande van het algemeen doel voor de jongere 
Mogelijke doelen (op korte of langere termijn) kunnen zijn: 

 terugkeer naar thuis (bij ouders of contextfiguren) 

 werken naar zelfstandigheid 

 leren integreren in de maatschappij 

 zorgen voor een positief contact met de context 
De doelen worden vertaald in concrete acties (werkpunten) voor en samen met de jongeren 
 
Doelgroep 
 
De Patio organiseert verblijf op drie locaties, met telkens een welomschreven doelgroep: 

 Voltijds schoolgaande jongens van 12 tot 18 in Cruushove 

 Jongens van 12 tot 18 in Groot Hersberge met daginvulling 

 Jongens en meisjes van 0 tot 18 in Kleine Dennen 
Bij het werken vanuit deze doelgroepomschrijving willen we niet zozeer focussen op 
uitsluitingscriteria, maar wel bekijken in teams wat haalbaar en wenselijk is voor elke jongere. 
We willen er ook bijzondere aandacht aan besteden  om waar mogelijk voor broers en zussen samen 
verblijf in te richten. 
 
Kenmerken 
 
De module verblijf omvat vier basiskenmerken: 

 Aanbieden van zorg aan de jongere, op de verschillende levensdomeinen 

 Aanbieden en aanleren van structuur aan de jongere 



 Creëren van rust en veiligheid voor de jongere 

 Creëren van perspectief voor de jongere 
 
De doel van deze basiskenmerken is ook dat jongeren – en hun context - er iets uit leren, dat het 
bijdraagt tot hun ontwikkeling). De doelen worden in die zin zoveel mogelijk ontwikkelingsgericht 
geformuleerd als leerervaring voor de jongere via gerichte hulpverleningsacties. 
De module verblijf gaat uit van een minimale bereidheid van de jongere en zijn context om samen 
stappen te zetten in de richting van het doel. Op een zeer laagdrempelige manier willen we samen met 
alle betrokkenen deze stappen concreet vorm geven en ondersteunen.  
De module verblijf biedt zich zo dicht mogelijk in in de maatschappij (linken naar scholen, organisaties 
voor vrije tijd, bibliotheek, …) en zorgt voor een evenwicht tussen zelf organiseren en aanbieden 
enerzijds en laten  participeren aan maatschappelijke instanties anderzijds, op maat van elke jongere. 
Die maatschappelijke integratie willen we zo goed mogelijk doen aansluiten bij de integratie in de 
context. 
De module verblijf zorgt voor een maximale betrokkenheid van de ouders op de elementen die 
samenhangen met verblijf (bv de was  doen, de kledij kopen, meegaan naar oudercontacten, …) op 
voorwaarde dat dit in het belang van het kind is. We willen enkel overnemen wat ouders of context 
niet kunnen opnemen. Verblijf wordt zo op de minst ingrijpende manier georganiseerd waarbij enkel 
wordt gecompenseerd en overgenomen waar nodig (met ondersteunende functie voor jongere en zijn 
context). De flexibiliteit van de verblijfsmodule staat dus in functie van de hulpvraag en de kenmerken 
van de jongere en zijn context. 
Via regelmatige en systematische evaluatie en bevraging van de noodzaak van verblijf willen we ervoor 
zorgend dat deze flexibele inzet maximaal op maat de van de hulpvraag gebeurd en niet langer dan 
nodig. 
We willen hierbij eerst en vooral aan de betrokkenen zelf (jongere en zijn ouders) de 
verantwoordelijkheid geven om te bepalen wat wel of niet wordt overgenomen. We werken binnen 
maatschappelijke grenzen en zullen deze ook aan de betrokkenen signaleren. 
 
 


