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 Voorstelling CANO de Pas binnen vzw Sporen

 Casusvoorstelling 
◦ Genogram

◦ Aanmelding

◦ Partnerschap

 danger statement 

 Words & Pictures 

◦ Netwerkoverleg

 Fragmenten interview mama: wat heeft geholpen/wat 
zijn haar ervaringen om netwerk actief te betrekken
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 De Pas:
◦ Richt zich tot adolescente jongens vanaf 14 jaar tot 20 

jaar over Vlaams Brabant/Brussel en hun gezin/ruimere 
context;

◦ Voornamelijk werken met jongeren die uit de ‘gesloten 
instelling’ worden doorverwezen via de Kinderrechter,

◦ 15 begeleidingen 
 Elke begeleiding heeft contextbegeleiding = 3u/week

 4 residentiële plaatsen voor langer verblijf telkens met focus 
‘wat is er nodig opdat jongeren in hun eigen leefomgeving 
kunnen opgroeien’ (afspraken over verblijf jongeren doen we 
met de ouders/opvoedingsverantwoordelijken) 

 In elke begeleiding hebben we oog voor het ganse 
gezinssysteem (dus ook broers/zussen) en richten we ons op 
alle kinderen
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 Gezin met 7 kinderen (tussen 6mnd – 18 jaar);
 Vader in de gevangenis en in beschuldiging gesteld 

van roofmoord op 2 familieleden;
 Oudste zoon in gesloten instelling omwille van 

vermoeden betrokkenheid + schoolverzuim + 
familiale problemen in gezin;

 Veel hulpverleningsinstanties betrokken op gezin: 
iedereen verschillende invalshoek: moeilijke 
samenwerking;

 Voogd/Kinderrechter vonden dat mama niet genoeg 
kon zorgen voor haar kinderen en niet tegemoet 
komt aan de noden van haar kinderen; 

 Voogd/Kinderrechter vonden dat oudste zoon alleen 
moest gaan wonen via Begeleid wonen;



 Met mama in dialoog gegaan om het beter te 
maken voor haar gezin: wat zou er dan 
moeten gebeuren? 
◦ Mama wilde dat haar oudste zoon opnieuw thuis 

kon wonen/zoon wilde zelf ook thuis kunnen 
wonen (dus niet alleen wonen, dit was niet hun 
vraag)

◦ Mama formuleerde zelf zorg dat ze moeilijk kon 
aantonen aan de Kinderrechter/Voogd dat ze wél 
goed voor haar kinderen probeerde te zorgen, ze 
was bezorgd dat ze haar kinderen zouden afnemen 
als ze teveel zou ingaan tegen wat de 
Voogd/kinderrechter haar oplegde



 De consulente en mama zijn bezorgd dat, ondanks 
dat mama haar kinderen heel graag ziet, ze als mama 
niet voldoende kan aantonen dat ze oog heeft voor 
alle individuele noden van de kinderen (vb. Davy te 
veel in het huishouden laten doen, Céline niet 
voldoende helpt met huiswerk, Rik niet voldoende 
zelfstandig is, de kinderen niet voldoende 
gestimuleerd worden in hun sociale vaardigheden,...) 
de kinderen hierdoor niet goed kunnen opgroeien, ze 
het slechter gaan doen op school, weinig sociaal 
contact hebben en niet meer bij mama mogen wonen.

 Wens mama: “mama wil dat haar kinderen bij haar 
thuis kunnen opgroeien en wil goed voor haar 
kinderen kunnen zorgen”



 Veel met mama gesproken om haar zorg 
duidelijk te krijgen;

 Naar mama gekeken als iemand die competent is 
en het goed voor heeft met haar kinderen;

 Met de kinderen gesproken;

 Words & Pictures gemaakt om duidelijk te maken 
aan de kinderen wat er allemaal gebeurd was 
(doorbreken geheimhouding want kinderen 
wisten niet dat papa in de gevangenis zat)

 Netwerk betrokken en ook met hen voorafgaande 
netwerkberaad gesproken om zorgen te delen;



 4 Familieberaden op 7 maanden waar tussen 
de 10-15 mensen uit netwerk aanwezig 
waren:
◦ 1e: toelichting 1e dangerstatement + wat loopt er al 

goed en welke afspraken dienen er gemaakt te 
worden;

◦ 2de: toelichting 2e dangerstatement + wat vinden 
we nu dat mama al goed doet i.f.v. haar kinderen;





◦ 3de: Wat zijn de specifieke noden dat elk kind nodig 
heeft + wie wil er vertrouwenspersoon zijn voor 
welk kind + welke afspraken moeten er gemaakt 
worden; 
 Hoe zullen we merken dat het minder goed gaat met één van de 

kinderen? Aan wat merken we dat dan? 

◦ 4de: Hebben de afspraken gewerkt + wie heeft wat 
gedaan + Follow up + 5de netwerkoverleg gepland 
i.f.v. nazorg/opvolging. 




