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1. NUTTIGE GEGEVENS 
   

 
 
Naam contextbegeleider:  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam Co‐Begeleider:  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam Aanmelder / Consulent:  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Permanentiedag:  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres: 
Kameleon 
Bolwerkstraat 56 
2200 Herentals 
014/22 61 41 
014/22 96 18 
0494/45.60.71 
 
kameleon@dewaaiburg.be 
www.dewaaiburg.be 
Afdeling van De Waaiburg vzw (ovbj) 
On 412792804 
Tel. : 014/58 84 56 
Email: waaiburg@dewaaiburg.be 
 
Je kan vragen naar: 
Van den Bulck Joachim           Peeters Charlotte 
Toelen Bieke      Janssen Ilse 
Janssen Peggy                        
 
Openingsuren: 
Elke schooldag van 9.00u tot 19.00u. 
Elke woensdag en vakantiedag van 10u tot 17.00u. 
Tijdens weekends en feestdagen zijn we gesloten. Je kan wel altijd de permanentie 
van de Waaiburg, op het nummer 014/58.84.56, contacteren. 
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Hallo,  
 
Wanneer je start met de begeleiding is het belangrijk dat we enkele afspraken maken 
en de nodige informatie even op een rijtje zetten. Dit boekje zal je daarbij helpen. 
Daarnaast krijg je ook een onthaalbrochure mee naar huis. Hierin staat nog extra 
algemene informatie die voor de hele Waaiburg geldt.  
We hopen dat deze informatie je op weg helpt en zo de tijd dat je naar Kameleon 
komt vergemakkelijkt. Heb je nog vragen dan mag je deze gerust aan de 
begeleiding stellen. 
 
2. Wat is Kameleon ? 
 
Kameleon is een afdeling van De Waaiburg vzw. De Waaiburg is erkend als een 
organisatie met heel wat modules, nl.: verblijfsmodules, dagbegeleiding in groep, 
contextbegeleiding en contextbegeleiding autonoom wonen. 
Dit wil in de praktijk zeggen dat jongeren en gezinnen die aan de Waaiburg zijn 
toevertrouwd zorg op maat krijgen en dat er indien nodig en wenselijk, na overleg 
met alle betrokkenen, kan overgeschakeld worden van de ene afdeling naar de 
andere. Zo kan er vermeden worden dat een gezin opnieuw achteraan op de 
wachtlijst komt. Dit wil ook zeggen dat we in sommige omstandigheden de 
mogelijkheid hebben om afdelingen te laten samenwerken om tot een aanvaardbare 
oplossing te komen. 
 
Uiteraard wordt dit eerst met alle betrokkenen besproken.  
Wanneer jullie als gezin begeleid worden door een andere afdeling, wordt -rekening 
houdend met het beroepsgeheim-  jullie dossier van de ene afdeling naar de andere 
overgebracht.  
 
Bij deze overdracht vinden we het belangrijk dat het gezin aanwezig is.  
 
We hebben de mogelijkheid om met een beperkt aantal (3) instroom- en 
uitstroombegeleidingen te werken. Dit wil zeggen dat we soms met een gezin aan de 
slag gaan als er nog geen plaats is in de groep, dan werken we al met gezins- en 
individuele doelstellingen. Vanaf het moment dat er één van de 9 reguliere plaatsen 
vrijkomt kan er ‘geschakeld’ worden  en komt de jongere naar de begeleiding in groep 
op het aantal dagen dat er met alle partijen is afgesproken.  
Als de groepsdoelstellingen met een jongere bereikt zijn en er zijn nog noden in het 
gezin kan er nog voor 6 maanden contextbegeleiding aangeboden worden. 
 
Mocht je hierover nog vragen hebben, kan je die steeds aan de begeleiding stellen. 
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3. HOE VERLOOPT DE BEGELEIDING? 
 

3.1 Intake: 
 

De intake bestaat uit een gesprek waarin het hulpaanbod en de hulpvraag centraal 
staan en waarin zowel de ouders als de kinderen gehoord worden. We staan stil bij 
de krachten en zorgen van het gezin.  Ook geven we jullie uitleg over onze werking. 
Op een intake zijn aanwezig: de aangemelde jongere, de ouder(s) waarbij het kind 
woont, de dienst die het gezin heeft aangemeld, eventuele broers en zussen.   
 
Wij vinden het belangrijk dat beide ouders betrokken worden in de begeleiding in het 
belang van het kind. Indien de ouders niet meer samenwonen, streven we ernaar om 
de niet-inwonende ouder in kennis te stellen van de begeleiding en hierin te 
betrekken.  
 
Daarnaast worden de dagen van aanwezigheid op voorhand afgesproken met alle 
betrokken partijen. Deze kunnen afhankelijk zijn van hobby’s, gezinssituatie,… 
 
 

3.2 Handelingsplan en evolutieverslagen: 
 
Na de start van de begeleiding wordt er samen met het gezin een handelingsplan 
opgesteld binnen een termijn van 45 dagen.  
Nadien volgt er een bespreking om samen te bekijken rond welke aandachtspunten 
we gaan werken in de volgende periode. 
Het handelingsplan wordt voor akkoord ondertekend door de ouder(s), de 
contextbegeleider en de jongere. Dit doen we zodat iedereen op de hoogte is van 
waar we gedurende de begeleiding aan gaan werken.  
Daarna wordt er minimum om de zes maanden een evolutieverslag gemaakt, waarbij 
het handelingsplan als leidraad wordt gebruikt voor de bespreking in het team, bij de 
gesprekken met het gezin en bij de evolutiebespreking. In dit verslag wordt ook 
geschreven hoeveel dagen de jongeren aanwezig moet zijn op het dagcentrum. Van 
elk evolutieverslag dat door Kameleon gemaakt wordt, krijgen de ouders een kopie. 
Wanneer de ouders of de jongere niet akkoord gaan met het verslag kunnen ze 
aanpassingen maken. Deze worden dan bij het verslag gevoegd. 
Bij besprekingen van verslagen en het intakegesprek, kunnen ouders en/of jongeren 
een vertrouwenspersoon / steunfiguur meebrengen. 
Ieder gezin krijgt een contextbegeleider en een co-begeleider toegewezen. De co-
begeleider volgt het gezin van nabij mee op en kan indien nodig (bij ziekte of verlof 
van de contextbegeleider) de begeleiding (tijdelijk) overnemen. 
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3.3 Einde van de begeleiding en nazorg: 
 
Tijdens de laatste begeleidingsperiode wordt er in overleg met alle betrokkenen een 
afbouwtraject afgesproken.  
 
Na de begeleiding is er nog een periode van drie maanden nazorg. De intensiteit en 
frequentie van de nazorg wordt met de betrokken partijen afgesproken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. WERKING 

4.1 Inleiding: 
 
Kameleon is een centrum voor dagbegeleiding in groep en contextbegeleiding voor 
gezinnen met kinderen van 6 tot 18 jaar. 
We werken integraal met alle betrokkenen rond een gezin: de school en het CLB, 
externe hulpverleners, sociaaal  netwerk,… 
We bieden een combinatie van leergroepbegeleiding, contextbegeleiding, individuele 
begeleiding en school- en studiebegeleiding. 

4.2 Leergroepbegeleiding: 
 
Na school en in de vakantie kunnen er 9 kinderen bij Kameleon terecht.  
Deze leergroep biedt een observatiemoment, rustpunt, oefenplek voor sociale 
vaardigheden,… 
Voor elke jongere worden er leerdoelen geformuleerd om in de groep doelgericht 
mee aan de slag te gaan.  Deze worden in samenspraak met ouders, de jongere en 
begeleiding opgesteld en geëvalueerd. 
We organiseren tijdens vakanties of woensdagnamiddagen gestructureerde 
leermomenten waar we doelgericht werken rond sociale vaardigheden a.d.h.v. 
ervaringsleren, rots en water, kickactiviteit (op een positieve manier een persoonlijke 
grens verleggen), (zelf)reflecteren,… 
 
Tijdens de groepsbegeleiding krijgen we als begeleiders zicht op de leefwereld van 
elke jongere, is er ruimte om op een informele manier contact te leggen, elkaar te 
leren kennen, te ontspannen, samen dagdagelijkse dingen te doen en te leren (eten, 
spelen, samen zijn,…).  
 

Tot 
ziens
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Doorheen de begeleiding organiseren we op regelmatige basis een groepsraad met 
de jongeren.  Items als vakantieplanning, groepssfeer, afspraken en regels, hun kijk 
op het begeleidingsproces,… worden dan bevraagd en geëvalueerd. 
 
 
4.3 Contextbegeleiding: 
 
Voor elk gezin is er een contextbegeleider en een co-begeleider. Deze mensen zijn 
het meest betrokken bij jullie gezin. De andere begeleiders zijn echter ook op de 
hoogte van jullie situatie. De contextbegeleider heeft wekelijks een gesprek met de 
ouders, al dan niet in de aanwezigheid van de jongere.  
In deze gesprekken hebben we aandacht voor verschillende domeinen in de 
leefsituatie zoals opvoeding, relaties, dagbesteding, huisvestiging, financieel,…  We 
vertrekken vanuit de hulpvragen van het gezin en trachten stabiliteit en leefbaarheid 
te versterken of in te brengen in het gezin. 
 
Ook organiseren we elke vakantie een gezinsactiviteit.  Het hele gezin wordt dan 
uitgenodigd om samen een fijne namiddag te beleven en uitgebreider kennis te 
maken met Kameleon.  Bij sommige gezinsactiviteiten is er ook de mogelijkheid om 
betekenisvolle personen uit jullie netwerk mee te brengen. 
 
 
4.4 School- en studiebegeleiding: 
 
Kameleon biedt ondersteuning en begeleiding bij het maken van je huiswerk. Er 
wordt per jongere en gezin bekeken hoe intensief dit zal verlopen. We gaan  na of 
het huiswerk op het dagcentrum, thuis, met begeleiding aan huis, of met een ouder 
op het dagcentrum zal worden gemaakt.  Doorheen de begeleiding kan dit evolueren. 
Elk gezin maakt hierin zijn eigen traject en we streven er naar om doorheen de 
begeleiding te groeien zodat de studie terug meer thuis kan gebeuren.   
Ook voor de examenperiode wordt bekeken hoe deze ingevuld zal worden en waar 
er gestudeerd zal worden. Dit doen we steeds in samenspraak met ouders en jongere. 
 
Bij de start van de begeleiding wordt er samen met de ouders contact opgenomen 
met de school. In dit contact wordt de werking van Kameleon toegelicht en worden 
er afspraken gemaakt rond de opvolging van de school. Indien nodig, blijven we 
contact houden met de school (en eventueel het CLB) om de evolutie van de jongere 
in de school op te volgen. We vragen ook steeds aan de school, als er contact 
opgenomen wordt, dat eerst de ouders en dan pas de begeleiding geïnformeerd 
wordt. 
 
In Kameleon maken de jongeren om 16:30u hun huiswerk. Er wordt gewerkt tot alles 
gedaan is. Als een jongere niet klaar is met zijn huiswerk worden de ouders hiervan 
op de hoogte gesteld. De begeleiders kijken de agenda na maar deze wordt niet 
ondertekend door hen, hiervoor blijven de ouders verantwoordelijk. 
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4.5 Individuele begeleiding: 
 
Als je in begeleiding bent op Kameleon kan het zijn dat je als jongere het toch wel 
lastig hebt met bepaalde zaken uit je leven. Als je wil kan je hier altijd met een 
begeleider over praten. We zoeken dan samen met jou naar een manier die bij jou 
past. 
 
In Kameleon werkt een team van begeleiders. Wat je zegt in de individuele 
begeleiding, wordt gedeeld met de andere collega’s. Dit heet ‘gedeeld 
beroepsgeheim’. 
Wij werken integraal, dit wil zeggen met ouders en jongeren. We vinden dan ook dat 
je moet weten dat informatie uit de individuele begeleiding gedeeld wordt met je 
ouders. We begrijpen dat niet alles even gemakkelijk bespreekbaar is, daarom 
zoeken we samen een manier om dit toch te doen. 
Als jouw veiligheid in het gedrang komt, kan het zijn dat we toch sneller dan jijzelf 
wil, moeten praten met mensen die jouw situatie opvolgen. 
 
 

5. WAT NOG BELANGRIJK IS 

5.1 Klachtenprocedure: 
 
De begeleiders trachten er steeds voor open te staan indien een jongere of ouder 
zich niet begrepen voelt. Het zou echter toch kunnen dat het lastig is om hierover in 
gesprek te gaan. 
Op Kameleon staat in de inkomhal een afgesloten klachtenbus. Enkel de directrice, 
Simonne Daems, heeft hiervan een sleutel. 
Je kan een klacht opschrijven en hierin stoppen. Wanneer de directrice de klacht 
ontvangt, volgt zij dit verder op en zal zij contact met je opnemen. Hier wordt 
afgesproken hoe de klacht verder kan opgevolgd worden. 
Voor meer uitgebreide informatie hierrond verwijzen we graag naar de 
onthaalbrochure van De Waaiburg die je ontving bij de start van de begeleiding. 
 

5.2 Tevredenheidsmeting: 
 
We vinden het erg belangrijk dat we weten wat jullie vinden over Kameleon en onze 
werking. 
Vanuit De Waaiburg wordt er bij afronding van de begeleiding een schriftelijke 
bevraging gedaan bij de jongeren en de ouders. Als je deze invult en terugbezorgt 
aan De Waaiburg kan er gezocht worden naar verbeterpunten voor de werking. Deze 
vragenlijst is vrijwillig en anoniem. Enkel de unitcoördinator weet wie een vragenlijst 
terugstuurt. De begeleiders van Kameleon hebben hierin geen inzage.  
 
Na enkele maanden kan er eventueel ook een stagiaire aan huis komen om een 
interview af te nemen. Dit gebeurt alleen als jullie willen meewerken aan dit 
interview. 
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5.3 Dossier: 
 
Vanaf het ogenblik dat de begeleiding start op Kameleon wordt er van elke jongere 
een dossier bijgehouden. Hierin zitten administratieve gegevens, het handelingsplan 
en evolutieverslagen. Deze dossiers worden afgesloten bewaard. Deze kunnen enkel 
ingekeken worden door de jongere en de ouders, de begeleiders van het dagcentrum, 
de unitcoördinator, het secretariaat en de directie. Ook zij hebben beroepsgeheim. 
Interims en langdurige stagiaires hebben toegang tot de dossiers van de 
begeleidingen die lopen tijdens de interim of stage. 
 
Wij hanteren het principe dat we geen verslagen aan derden opvragen tenzij jullie 
hiervoor schriftelijk toestemming geven. Deze verslagen worden niet bewaard in het 
dossier dat jullie kunnen inkijken. 
 

5.4 Visie op gebruik van drugs, alcohol, roken. 
 
Wanneer we bij de ouders een vermoeden hebben van alcoholgebruik / druggebruik, 
zal de begeleiding dit bespreken tijdens de contextgesprekken. We doen dit uit 
bezorgdheid voor jezelf en in het belang van de kinderen.  
Wanneer een jongere op Kameleon wordt opgehaald door een volwassene, waarvan 
wij vermoeden dat hij/zij onder invloed is van alcohol of drugs, en wij ons zorgen 
maken over de veiligheid van de kinderen, wordt er samen gezocht naar een veilige 
oplossing voor alle betrokkenen. 
Als een ouder of jongere onder invloed is tijdens een gesprek, kan er beslist worden 
dat het gesprek wordt stopgezet.  
 
In de groep dulden we geen drugs en alcohol. Indien dit toch gebeurt, zal deze in 
beslag worden genomen en volgt er een gesprek hierover met zowel de jongere als 
ouders. 
Als een jongere onder invloed van drugs of alcohol blijkt te zijn, kan hij /zij niet in de 
groep aanwezig zijn en worden de ouders verwittigd.  
 
Als de jongere 16 jaar is en mag roken van de ouders, dan kan dit en maken we 
hierover afspraken. 
 
 

5.5 Visie op vervoer van en naar Kameleon: 
 
Zelfstandigheid vinden we zeer belangrijk. Zo vinden we dat jongeren zich zelfstandig 
moeten verplaatsen van en naar Kameleon. 
Niet iedereen woont even dichtbij. Het kan dus zijn dat er in samenspraak met ouders 
gekozen wordt dat hun kind met het openbaar vervoer (bus of trein) komt en naar 
huis gaat. We zoeken dan naar een bus of trein die zo dicht mogelijk bij de uren van 
de begeleiding in groep aansluiten. Het kan dus zijn dat sommige jongeren een beetje 
vroeger vertrekken dan anderen.  
We blijven wel vinden dat ouders in dit alles de eindverantwoordelijken zijn. Dit wil 
zeggen dat, indien een kind het niet ziet zitten om alleen naar huis te gaan, het aan 
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de ouders is om hier een oplossing voor te zoeken in samenspraak met de 
contextbegeleider. 
 
We begrijpen wel dat niet elk kind even vaardig is om met het openbaar vervoer naar 
huis te gaan. We voorzien vanuit het dagcentrum een ‘bus- of treintraining’ bij de 
start van de begeleiding. Zo kunnen we begeleiding voorzien bij het aankomen en 
vertrekken.  
 
Via onze werking kan voor een jongere een Buzzy-pass aangevraagd worden voor de 
periode van 1 jaar. Dit kan aan een voordeliger tarief. 
 
 
 

6. ONZE AFSPRAKEN: 
 
 Wie te laat komt  zonder geldige, controleerbare reden na school, gaat een 

half uur apart zitten van de groep. 
 

 Kan je om een of andere reden niet naar de groep komen dan willen we graag 
hiervan verwittigd worden. 

 
 Als de jongere plannen heeft op een dag dat hij/zij naar de groep zou komen, 

gebeurt dit steeds in overleg met de ouders en de contextbegeleider. 
 

 De jongeren brengen geen snoep of frisdrank mee van thuis. 
 
 In Kameleon eten we elke dag een warme maaltijd. In de vakanties en op 

woensdag eten we in de namiddag ook nog een vieruurtje, geen volledige 
maaltijd. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen alles leert eten, vragen 
we om van alles een beetje te proeven. 

 
Lukt dit toch niet, dan volgt er ook geen dessert. We willen ook zeker in de 
mate van het mogelijke rekening houden met geloof en overtuiging voor wie 
zich daar consequent aan houdt bv. vegetarisch e.d. 

 
 
 
 

 
 
 Als je jarig bent krijg je een cadeautje en mag je de menu samenstellen. 

 
 We vragen met aandrang om geen geld mee te geven aan de jongere. We 

voorzien steeds de nodige hapjes en drankjes (naast een warme en een 
broodmaaltijd) zodat iedereen van hetzelfde kan genieten. 
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 Wie persoonlijke spullen meebrengt, moet zich realiseren dat dit op eigen 
risico is. 
Bezit en gebruik van je gsm is beperkt toegelaten. Gebruik ervan is sowieso 
niet toegelaten tijdens de studie en het eten. Als ouders de jongere willen 
bereiken tijdens de groepsbegeleiding, geven we er de voorkeur aan dat dit 
gebeurt via onze telefoon 

 
 In Kameleon vinden we respect erg belangrijk. We willen geen agressie: niet 

fysiek, niet verbaal en niet seksueel. 
 

Tegen geweld zeggen we neen! 
 
 

7 BRANDVEILIGHEID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer je opmerkt dat het brandt, moet je enkele dingen doen: 
 
 
=> Waarschuw zo snel mogelijk één van de begeleiders!  
 
 

1. Je gaat naar de dichtstbijzijnde uitgang;  
a. De voordeur 
b. De achterdeur 
c. De brandladder via het raam in het studielokaal 

 
2. Je wandelt naar de straat; 
 
3. Als je naar links kijkt zie je het pleintje; 

 
4. Daar ga je naartoe en wacht je op de andere kinderen en de begeleiders. 

 
 
 
 

HELP het brandt! 
Wat nu? 
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Wat als je geen uitgang vindt?  
 

1. Roep zo luid mogelijk om hulp! 
2. Ga zo ver mogelijk van het vuur vandaan. 

 
En vooral, ga nooit maar dan ook nooit terug!!!!! 

 
BLIJF KALM! PANIEK IS ERGER DAN BRAND 


