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Wat is een Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG)?
Een CIG is een centrum dat begeleiding biedt aan aanstaande
ouders, gezinnen met problemen en aan tienermoeders en hun
partner.
Dit kan in Huis Ter Leye op 2 manieren:
•

in ons opvangcentrum (= residentieel)

•

bij jou thuis (= mobiel)

Deze infobrochure gaat enkel over de residentiële werking.
Wat?
CIG Huis Ter Leye biedt integrale begeleiding. We bieden
hulp op heel wat terreinen:
→ Voorbereiding en ondersteuning bij het ouderschap. We
willen

je

informeren

over

het

verloop

van

de

zwangerschap, de bevalling en de kinderzorg, over het
moeder zijn, de basisverzorging van de baby aanleren,
ontwikkeling van de baby, organisatie van het ouderschap
in combinatie met de andere activiteiten, enz…
→ Ondersteuning bij opvoeding
→ Ondersteuning bij het vinden van een nieuw evenwicht als
(tiener)ouder. Ondersteuning bij schoolgaan, werken of
werk

zoeken,

sociale

contacten

en

vrije

tijd,

partnerrelatie, relatie met je eigen familie…
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→ Voorbereiding

op

het

zelfstandig

wonen.

Hieronder

verstaan we het aanleren van praktische vaardigheden die
je nodig hebt om later zelfstandig te kunnen wonen
(huishoudelijke, sociale, administratieve en financiële
vaardigheden).
→ …
Wij willen rekening houden met jouw vragen en je helpen bij
de praktische problemen op al deze gebieden.
Hoe kan je een aanvraag doen voor een opname?
Indien

je

een

opname

wil,

kan

dit

enkel

met

een

doorverwijzing van de intersectorale toegangspoort. Deze
opname zal meestal niet onmiddellijk gebeuren. Samen met
jouw verwijzer maak je een afspraak bij de sociale dienst
voor een intake. Tijdens dit gesprek luisteren we naar jouw
vragen. Daarnaast stellen we onze hulpverlening aan je voor.
Jouw aanvraag wordt daarna besproken:
•

we beslissen of je door ons centrum kan geholpen worden

en spreken verder af
•

indien je niet opgenomen kan worden, helpen we zoeken

naar een andere oplossing
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Indien je meerderjarig bent en zwanger en er geen andere
kinderen meekomen naar het CIG, dan kun je je rechtstreeks
of via een verwijzer aanmelden bij ons. We vragen jou om
elke week te bellen of te mailen naar het CIG om jouw
aanvraag actief te houden.
Wat met je partner en/of papa van de kinderen?
Indien jouw partner en/of papa van de kinderen niet mee
opgenomen wordt, kan hij -indien jullie dit wensen- bij de
begeleiding worden betrokken. Hij kan ook met zijn vragen bij
ons terecht en betrokken worden bij de voorbereiding van de
bevalling en de verdere ondersteuning in de opvoeding.
We verwittigen in elk geval jouw partner en/of vader van de
kinderen. We hebben hiermee verschillende bedoelingen:
• hem/haar niet onnodig ongerust maken
• afspraken

maken

i.v.m.

bezoek

aan/van

de

kinderen
• gesprekken plannen indien je dit wenst
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Wat met jouw ouders (voor minderjarige cliënten)
Je ouders worden op de hoogte gesteld van je opname in ons
centrum en krijgen uitleg over onze werking. Bij belangrijke
opvoedingsbeslissingen worden zij betrokken. Wij geven geen
informatie over jouw begeleiding door aan jouw ouders
zonder jouw toestemming.
Indien je dat wenst kunnen we een overleg organiseren met
jouw ouders.
Rechten in de hulpverlening
Elke minderjarige (kind én ouder) die door ons begeleid
wordt, krijgt extra rechten in de hulpverlening. Deze rechten
staan opgesomd en uitgelegd in een brochure die je op jouw
kamer/studio vindt.
Waar kom je bij opname terecht?
Bij opname kom je in een leefgroep terecht waar maximum 5
moeders met of zonder kinderen wonen. Je zal samen met je
kindje(s) slapen in een gemeubelde kamer voorzien van lavabo
en het nodige bedlinnen.
Badkamer, douche, keuken, living, polyvalente ruimte, tuin en
wasserette zijn gemeenschappelijk.
Onthaalbrochure residentiële werking

februari 2015

5

Leefgroepwerking
In de leefgroep zijn er een aantal afspraken om het
samenleven vlot te laten verlopen. Die afspraken vind je hier
terug en in het huishoudelijk reglement dat je bij opname
ondertekent voor akkoord. Op elke kamer ligt een map met
alle gemaakte afspraken en informatie.
BELANGRIJKE AFSPRAKEN:

Dagstructuur:
Je spreekt een aangepaste dagstructuur af met jouw
begeleiders. Het uur van slapengaan is vastgelegd: kinderen
gaan ten laatste om 21 uur naar bed, volwassenen om 23 uur
(24 uur op zaterdag).

Huishoudelijke taken:
Wekelijks wordt er samen met een individueel begeleider een
weekschema opgemaakt. Daarin worden de verschillende
huishoudelijke taken gepland, naast de gesprekken,
activiteiten en de vrije uren.
- Je neemt een deel op van de gemeenschappelijke taken
bij beurtrol. Als minderjarige word je de eerste 2
weken nog niet ingeschakeld in de beurtrol.
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-

Je bent zelf verantwoordelijk om boodschappen te doen
en maaltijden te bereiden voor jouw gezin, met
ondersteuning van de begeleiding.

-

Je poetst wekelijks jouw kamer.

Groepsactiviteiten:
- Om de 14 dagen is er een bewonersvergadering waar je
terecht kan met jouw opmerkingen en vragen.
- Je overlegt regelmatig met de andere bewoners rond de
verdeling van de taken en de praktische afspraken.
- Op maandagnamiddag volg je, als je geen dagactiviteit
hebt buitenshuis, het gezamenlijk vormingsmoment over
opvoeden, sociale vaardigheden, administratie, emoties…
De thuisblijvende kinderen gaan naar de kinderwerking.
- Daarnaast zijn er nog gezellige groepsmomenten:
feestjes, themabijeenkomsten, uitstappen,…
Bezoek:
Je kan bezoek ontvangen in de bezoekzaal tussen 9u. en 22u.
• jouw bezoek mag je niet belemmeren om de dagstructuur
te volgen en het begeleidingsprogramma te volgen.
• je moet ook rekening houden met de medebewoners en
afspraken maken met hen rond het gebruik van de
bezoekruimtes.
• Bezoek op studio kan nadat de bezoeker de afspraken
rond “bezoek op studio” ondertekend heeft.
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Telefonische contacten:
Je kan elke dag telefonisch gecontacteerd worden via het
algemene nummer van CIG Huis Ter Leye tussen 8 uur en 22
uur. Daarnaast kan je zelf bellen via je gsm of op vraag met
de vaste telefoon van CIG Huis Ter Leye.
Genotsmiddelen:
• Roken: er kan niet gerookt worden binnen; buiten op het
terras is een rookhoek voorzien.
• Alcohol in huis is verboden. Thuiskomen onder invloed van
alcohol kan ook niet. Bij vermoeden van alcoholgebruik kan
je door ons gevraagd worden je te laten testen
• Drugs zijn verboden tijdens jouw verblijf. Bij vermoeden
van druggebruik kan je door ons gevraagd worden je te
laten testen.
Hoe verloopt jouw begeleiding?
Je wordt begeleid door 3 individueel begeleid(st)ers (IB’s): 1
begeleider van de groepswerking, iemand van de sociale
dienst en iemand van de kinderwerking.
Tijdens de eerste weken van jouw verblijf verzamelen we
voldoende kennis over jou en jouw gezin. Omdat praten niet
altijd gemakkelijk is, maken we ook gebruik van observaties,
levenslijn, genogram, vragenlijsten, video-opnames, duplopoppen… Na 45 dagen maken we samen een handelingsplan op.
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Naast de wekelijkse begeleidingsgesprekken neem je ook deel
aan

de

evolutiegesprekken,

waar

je

samen

met

jouw

begeleid(st)ers stil staat bij jouw situatie, je kind(eren) en je
toekomst.
Alle informatie die we verzamelen zullen we steeds met jou
bespreken. Deze informatie wordt niet met derden (vader
van de kinderen, (ex)-partner, familie) gedeeld, tenzij jij zelf
daarom vraagt. Alleen als er sprake is van een noodtoestand,
kunnen wij informatie doorgeven zonder jouw toestemming.
Ook de andere begeleiders zijn er om jou te helpen. De
informatie die zij van jou vernemen en die belangrijk is voor
jouw begeleiding, geven ze door aan jouw IB (= gezamenlijk
beroepsgeheim).
Het gebeurt regelmatig dat stagiaires deelnemen aan de
begeleiding en de gesprekken, mits jouw toestemming.
Studiowerking
Vanuit de leefgroep kan er doorgeschoven worden naar een
studio. Dit gebeurt in samenspraak met jouw individuele
begeleiders. De individuele begeleiding loopt gewoon verder
zoals in de leefgroep.
Bij een rechtstreekse opname op studio zal er in de
beginperiode dagelijks contact zijn met de begeleiding.
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Wonen op studio vraagt meer zelfstandigheid en biedt meer
privacy. Iedere studio is volledig ingericht en bestaat uit een
woonkamer met keukenhoek, slaapruimte, badkamer, toilet en
bergruimte.
Voor het verblijf op studio geldt er een apart reglement dat
een aantal minimum leefregels en afspraken bevat.
Hoe lang duurt een opname?
De duur van de begeleiding is afhankelijk van de evolutie van
jouw situatie, maar ook van jouw leeftijd en het oordeel van
de Jeugdrechtbank of het OCJ.
Kinderwerking
Drie begeleiders staan in voor de kinderwerking en hebben
hiervoor aparte ruimtes ter beschikking. Ze zorgen voor de
opvang van je kind(jes) op de momenten die hieronder
beschreven zijn en ze begeleiden je in de voorbereiding naar
de bevalling en komst van de baby.
Wanneer kunnen jouw kinderen hier terecht?
-

Tijdens jouw werk- of schooluren op gewone werkdagen
tussen 7u en 18u. Op dinsdag– en vrijdagnamiddag is er
geen kinderwerking. Samen met je begeleiders ga je dan
op zoek naar een andere oplossing.
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-

Voor de kindervergadering (voor kinderen vanaf de 2°
kleuterklas).

-

Voor geplande activiteiten (voor schoolgaande kinderen
meestal op woensdagnamiddag) en in de schoolvakanties.

-

Op afspraak met jouw IB van de kinderwerking.

We vragen om de kinderen vanaf 2,5 jaar naar school te laten
gaan.
Spelotheek
Je kan speelgoed ontlenen uit de spelotheek voor je kind(jes).
Wat moet je meebrengen bij opname?
o

kledij en slaapgerief voor jezelf en je kind(eren) (o.a.
pyjama, knuffelbeer, …)

o

toiletgerief voor jezelf en je kind(eren): zeep, shampoo,
tandenborstel en –pasta, kam, maandverbanden, …

o

luiers (indien nodig voor je kind)

o

flessen en flesvoeding voor de eerste dagen. (indien nodig
voor je kind)

o

voeding (indien je voorraad hebt)

o

babyfoon (indien je die hebt)

o

medicatie voor jezelf (vb. de pil, …) en jouw kind(eren).
Deze medicatie geef je af en wordt door ons op een
veilige plaats bewaard.
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o

algemene medicatie: ontsmettingsmiddel, pijnstillers, …

o

voeding (voorraad die je mogelijks nog hebt)

o

identiteitskaart van jezelf en eventueel ook van je
kinderen met bijhorende PIN-code + geld

o

mutualiteitklevertjes van jezelf en je kind(eren)

o

gegevens

van

het

kinderbijslagfonds

(naam,

adres,

telefoon en dossiernummer)
o

gegevens van je bank

o

eventuele andere belangrijke papieren (geboorteakte,…)

o

belangrijke

telefoonnummers

en

adressen

(familie,

werkgever, huisarts, …)
Financiële bijdrage
Sinds 1 januari 2014 is de verblijfsdagprijs samengesteld uit
een basisbedrag en een opleg. Het basisbedrag bedraagt 25
% van het leefloon als alleenstaande (= 204.34 euro) of als
gezinshoofd (= 272.45 euro). De opleg is enkel voor personen
met een inkomen hoger dan het leefloon. Voor hen wordt nog
15 % van het gedeelte van het inkomen dat het leefloon
overstijgt, als opleg aangerekend. Deze bedragen worden
geïndexeerd samen met het leefloon.
Dit is de bijdrage voor het hele gezin per maand en is
onafhankelijk van de gezinsgrootte.
Onthaalbrochure residentiële werking

februari 2015

12

Het bedrag wordt aangepast in de maand van aankomst en
vertrek a rato van het aantal dagen verblijf.
Daarnaast

worden

nog

volgende

bijkomende

kosten

aangerekend:
• maandelijkse forfait voor water, gas, elektriciteit, TV en
internet: 100 euro op studio, 50 euro op kamer
• éénmalige waarborg van -was, droog, fiets: volgens
gebruik
• luiers,

persoonlijke

uitgaven,

medische

uitgaven,

toiletgerief, schoonmaakgerief op studio: zelf te betalen
Voeding is NIET inbegrepen in de verblijfsdagprijs.
We vragen éénmalig een waarborg van 175 euro op studio of
75 euro op kamer. Deze waarborg omvat de sleutel van de
kamer en brievenbus, waarborg fiets (bij gebruik van de fiets
is er nog een huurprijs), waarborg meubels en linnengoed. Je
kan hier een babyfoon aankopen voor 50 euro.
Wijze van betaling
Er zijn 3 mogelijkheden om je verblijfskosten te betalen:
1. Je betaalt op voorhand. De eerste keer betaal je de dag
van opname.
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2. Je ondertekent een financiële overeenkomst (FIO),
waarbij je de toestemming geeft dat je inkomen op de
rekening van CIG Huis Ter Leye gestort wordt. Als je
inkomen gestort is, bekijken we wat je nodig hebt als
leefgeld

en

worden

de

verblijfskosten

verrekend.

Daarnaast bekijken we samen welke afbetalingen er
moeten gebeuren en hoeveel er gespaard kan worden.
Zodra er een positief saldo is kan er overgestapt worden
naar een systeem waarbij je geleidelijk aan je geldbeheer
terug zelf in handen neemt. Dit doen we door samen met
jou een afnamerekening en een budgetrekening op jouw
naam in de Dexiabank te openen. Je geeft CIG Huis Ter
Leye een volmacht op deze budgetrekening Op de
budgetrekening komen jouw inkomsten toe en via de
afnamerekening kan je betalingen doen en leefgeld
afnemen.
3. Je bent in bewindvoering, schuldbemiddeling of
budgetbeheer: Jouw IB van de sociale dienst zal samen
met jou afspraken maken met de bewindvoerder over de
financiële regeling.
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Bijlage: Enkel voor (aanstaande)

minderjarige ouders:

Uitgaan + weekendregeling + vakantieregeling:
WEEK 1:
Je kan 6 vrije uren nemen in de week en 6 uren op zaterdag
of

zondag.

Indien

er

reeds

voor

jouw

opname

een

weekendregeling bestond in afspraak met het OCJ of de
Jeugdrechtbank, kan die gewoon doorlopen.
WEEK 2:
Indien je op weekend gaat, zijn jouw vrije uren als volgt: Je
krijgt 6 vrije uren tijdens de week en je kan op weekend gaan
(van vrijdag 13u. tot zondag 20u). Indien je niet op weekend
gaat, krijg je 6 vrije uren tijdens de week +8 uren in het
weekend. Van de vrije uren mag je maximum 1 avondje-uit
nemen. Dit is op een weekdag van 19u30 tot 22u30 of op een
zaterdag van 19u30 tot 24u00.
WEEK 3:
Idem, maar je mag nu ook van de vrije uren maximum 2
avondjes-uit nemen. Op weekend gaan, vervangt een avondjeuit. De afspraken die gemaakt worden in deze 3e week zijn
een houvast, maar kunnen uitgebreid worden in samenspraak
met de IB’s.
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VAKANTIEREGELING
Tijdens de vakanties is er een aparte regeling voorzien. Je
krijgt dan dagelijks 4 vrije uren. Per week mag je maximum 2
avondjes-uit nemen. Zo kan je ook op weekend gaan en dit
vervangt een avondje-uit.

Indien je toekomt in HTL tijdens een vakantieperiode,
werken we als volgt: tijdens je eerste week verblijf, krijg
je 6 vrije uren tijdens de week en 6 vrije uren op
zaterdag of op zondag of je kan op weekend gaan als er
al een vaste weekendregeling is. Vanaf week 2 volgt je de
vakantieregeling zoals hierboven beschreven.
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Bijlage:

enkel

voor

meerderjarige

ouders:

Uitgaan

+

weekendregeling + vakantieregeling:
Uur van thuiskomst
•

Als je samen met jouw schoolgaande kinderen weggaat,
kom je tijdens schooldagen ten laatste om 20u thuis.
Indien er 's anderendaags geen school is en tijdens
weekends kan je wegblijven tot 21u. In de vakantie kan je
1 x per week tot 21u wegblijven met de kinderen.

•

Als je geen schoolgaande kinderen hebt, ben je zowel
tijdens de week als tijdens het weekend om 21u terug .

Avondje-uit
•

In de leefgroep kan je in overleg met de begeleider van
dienst twee avondjes-uit nemen per week. Dit is op een
weekdag van 19u30 tot 22u30 en op een zaterdag van
19u30 tot 24u. Je kan pas vertrekken als de kinderen
gegeten hebben en rustig in bed liggen. Jouw kinderen
worden dan toevertrouwd aan de begeleider van dienst.

•

Je kan ook op weekend gaan. Dit vraag je vóór de
donderdag aan bij jouw begeleider van de sociale dienst.
Een weekend vervangt een avondje uit.

Op studio bespreek je de uitgaans- en weekendregeling met
jouw begeleiders en zorg je zelf voor kinderopvang.
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Praktische informatie
CIG Huis Ter Leye
Doorniksesteenweg 207-209
8500 Kortrijk
Telefoon:

056/22 20 51

Faxnummer:

056/25 61 78

Rekeningnummer:

778-5210275-72

E-mailadressen:
Secretariaat:

info@huisterleye.be

Sociale dienst:

socialedienst@huisterleye.be

Contactpersonen:
Directie
Griet Demeestere
Sociale Dienst
Berlinda Guillemyn
Sophie Deceuninck
Eline Callewaert
Els Vandenbroucke
Stafmedewerkers
Ann Willems
Lotte Soete
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