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 MFC staat voor Multifunctioneel Centrum
◦ Verschillende modules: 

 Contextbegeleiding
 Dagbegeleiding
 Kortdurende time-out (max. 14 dagen)
 Verblijf (leefgroep/TCK)
 CBAW

◦ Elke module bevat contextbegeleiding onder de vorm van een 
gezins- of contextcontact van min. 1uur 15min per week

◦ Naadloos schakelen

 Doelgroep
◦ adolescente jongens van 12-20 jaar en hun gezin 
◦ Verwijzing kan vrijwillig of gedwongen zijn

 19 begeleidingen
◦ Max. 10 begeleidingen in verblijf (5 TCK/5 leefgroep)

 Multidisciplinair team



 Gescheiden ouders
 Twee jongens van 12 en 14 jaar 
 Mama longkanker vastgesteld voorjaar 2014 

(verschillende opnames)
 Papa niet in staat om alleen voor de kinderen te 

zorgen
 Mama en papa via maatschappelijk werkster van 

het ziekenhuis bij crisismeldpunt terecht 
gekomen in het kader van de opvang voor hun 
twee zonen

 Juli-augustus 2014: opnames in verschillende 
voorzieningen

 Vanaf 20 augustus 2014: opname MFC Traject



 Psychologische moeilijkheden en regelmatige 
afwezigheid mama en papa
◦ Complicerende factor: kanker mama

 Heel belangrijk om intens met de kinderen te 
werken

 Maar: moeilijk praten over gevoelens



 Woord- en beeldverhaal gebruiken voor het 
uitleggen van belangrijke momenten of het 
geven van een moeilijke boodschap

 Voorbeeld woord- en beeldverhaal (beslissing 

dat de kinderen beiden voortdurend residentieel in 
Traject dienden te verblijven)





 Methodieken afstemmen op interesses en 
visueel werken

 Voorbeeld: drie Urbanussen (Vlaams 
stripfiguur) i.p.v. klassieke 3 huizen





 In kader van netwerk in beeld krijgen:
◦ Met de ouders de netwerkcirkels gedaan

◦ Met de kinderen een variant

 Cartoon Netwerk: figuren uit de tekenfilms op 
Cartoon Network (CN, Nederlandse 
televisiezender)





 Samen met de kinderen een tijdlijn als 
voorbereiding op historische W&P met de 
ouders



 Interview met de contextbegeleiders Karen 
Buttiens en Ine Cardoen

 Voorstelling van de tijdlijn door Lars en Milan 
aan Denis Gorgon




