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 Vooraf 

Deze doorlichting werd mogelijk gemaakt door een groep van een zevental ouders die in armoede 

leven en die regelmatig deelnemen aan activiteiten in Centrum Kauwenberg. Een aantal van deze 

ouders is als kind in contact geweest met een CKG en anderen hebben dan weer recente ervaringen 

met eigen kinderen. 

De doorlichting is gebaseerd op bezoeken en gesprekken met werkers van het CKG en op de 

brochures die aan de ouders worden meegegeven als hun kind in de residentiële afdeling van CKG 

Good Engels verblijft. 

Dit document is een bundeling en samenvatting van de resultaten die door deze oudergroep als 

belangrijk naar voren werd geschoven. 

 

 Bezoek aan het CKG 

-De ligging 

CKG Good Engels bevindt zich in het centrum van Antwerpen en is gemakkelijk bereikbaar met het 

openbaar vervoer. Voor de ouders primeert de bereikbaarheid van het CKG boven de ligging in een 

groene omgeving. Ouders willen het bezoekmoment met hun kind niet missen en dan speelt de 

bereikbaarheid een grote rol. Ook de ligging naast het Zorgbedrijf wordt als sterk punt aangehaald. 

-Het gebouw 

De sfeer op de residentiële afdeling vinden de ouders zeer positief. De slechte herinneringen bij een 

aantal ouders verdwenen tijdens het eerste bezoek als sneeuw voor de zon. De infrastructuur, de 

ontspanningsmogelijkheden, de huiselijke sfeer en de privacy worden als kwaliteitsvol ervaren.  

-Een gesprek met de teamcoördinatoren Kris en Ann 

Dit was een open dialoog waarin de belangrijkste bevindingen samen vallen met en terug te vinden 

zijn in onderstaande punten. 

 

 Bespreking van de brochure van de leefgroep De Speelvogels 

Tijdens deze bespreking gebruiken we de structuur van de brochure als leidraad. 

-Lay-out 

Grappige en uitnodigende tekening op het voorblad en de herhaling van de tekening in de brochure 

vinden de ouders ook leuk. 

Tijdens het doornemen van de brochure hebben we wel nog wat schrijffouten ontdekt. 

-Even voorstellen…onze leefgroep 

De voorstelling van de leefgroep is goed en de taken zijn duidelijk omschreven. 
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-Wat breng je mee bij de start van de opnamen? 

o Adminstratief 

Ouders vinden het logisch dat er een officieel inkomstenbewijs gevraagd wordt. 

o Voor je kind 

Het is goed dat duurdere spullen door de begeleiders bewaard worden. Mekaars speelgoed delen 

vinden de ouders op zich positief maar het speelgoed heeft vaak een grote persoonlijke waarde en is 

daarbij vaak het enige wat het kind van thuis met zich mee heeft. De emotionele waarde van 

speelgoed mag niet onderschat worden en vandaar dat een kind het misschien minder evident vindt 

om zijn speelgoed te delen. 

De ouders vinden het positief dat er kledij in het CKG wordt aangeboden. De kledinglijst wordt ook 

als zeer handig ervaren. 

o Contacten met je kind 

Contact met je kind is zeer belangrijk. De ouders hebben er alle begrip voor dat dit plaats kan vinden 

tussen 18u en 19u.  

Een postkaart wordt als zeer waardevol gezien ook al zijn er tal van modernere manieren om te 

communiceren. Een postkaart is tastbaar en daardoor ook blijvend. Facebook wordt ook als een 

belangrijke vorm van contact ervaren. Terugschrijven vinden de ouders zeer belangrijk. 

Een zorg en vraag van de ouders is of er genoteerd wordt hoe de afspraken tussen kind en ouder 

verlopen, ouders op tijd komen of afspraken naleven. Als ouders regelmatig te laat komen is het 

logisch dat de begeleiders hen hier op aanspreken of zelfs noteren. Toch zou er zelfs dan altijd ruimte 

moeten blijven voor dialoog tussen ouders, kind en begeleiding.  

Het is logisch dat bij een vrijwillige opname afspraken omtrent bezoeken en weekends met de sociale 

dienst worden besproken. Een plaatsing door de rechtbank daarentegen wordt door de ouders als 

heel ingrijpend ervaren en net daarom vinden ze een goed contact met de consulent zeer belangrijk.  

Nog te vaak ervaren ouders dat ze te weinig worden gehoord door de consulent. De begeleiding van 

de leefgroep en de sociale werkers kunnen hierin een ondersteunende rol spelen voor de ouders en 

het kind.  

Ouders hebben vragen bij het beperkt aantal bezoekers tijdens de bezoekuren. Ze vinden de 

betrokkenheid van heel het gezin, grootouders en vrienden zeer belangrijk. Daarom toch de oproep 

om af en toe tijd te maken en de mogelijkheid aan te bieden om grotere groepen te ontvangen. 

Wees attent voor het aankleden van het kind voor een dagbezoek of overnachting. Het kan gebeuren 

dat er voor de ouders iets belangrijks tussenkomt waardoor het geplande dagbezoek of de 

overnachting niet kan doorgaan. Als het kind dan al aangekleed is, kijkt het vol verwachting uit naar 

dit moment en is de teleurstelling als het niet doorgaat des te groter. Probeer daarom in moeilijkere 

periodes van het gezin hiermee rekening te houden en het kind pas aan te kleden als de ouder 

aanwezig is in het CKG. 
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-Wat je best nog weet over de verzorging van je kind in de groep 

o Voeding 

Het lekkers dat ouders voor hun kind soms meenemen wordt bewaard in een gezamenlijke doos en 

dat vinden de ouders zeer positief. Het delen met anderen vindt men belangrijk. 

o Medische zorgen 

Ouders vinden het positief dat ze betrokken worden als hun kind op een extern doktersconsult moet 

gaan. 

o Medicatie 

Goed dat het gebruik van medicatie gecontroleerd wordt door een arts die het blad ‘gebruik 

medicatie’ invult of een doktersattest opmaakt. Het gebruik van te veel of verkeerde medicatie 

vinden ouders nefast voor hun kind. Hier wordt ook met de vinger gewezen naar het gebruik / 

misbruik van het geneesmiddel relatine.  

De lijst van medicatie die mag worden toegediend zonder voorschrift vinden de ouders handig. 

-Je kind in de leefgroep 

Het ‘ik-boekje’, de foto’s en de info over de school vindt men positief. 

Het bedrag van het maandelijks zakgeld vinden de ouders te hoog. Geen enkele ouder kan dit bedrag 

maandelijks geven aan hun kind bij thuiskomst. Het spaarsysteem daarentegen wordt dan weer als 

heel waardevol ervaren. Alleen zijn de ouders bezorgd wat er met dat spaargeld gebeurt als het kind 

terug naar huis kan. 

Participatie van de kinderen bij de werking is zeer belangrijk. Zowel de kindvergaderingen als de 

postbus vinden de ouders zeer belangrijk. Vaak hebben de ouders zelf nooit inspraak gehad in de 

werking van een organisatie. 

-Je mening als ouder telt 

Het infobord is zeer handig maar onze ouders vragen zich af in welke talen de info op het bord 

verschijnt.  

De oudervergadering om de maand is zeer goed maar de ouders hebben vragen bij de duur en de 

organisatie van deze vergadering. Vaak vraagt het van ouders die in armoede leven veel moed om 

naar zulke vergaderingen te komen en als ze dan de mogelijkheid hebben om hun mening te uiten, 

kan dit ook de nodige tijd van hen vragen. Hun zorg is dus enerzijds de tijdsdruk en anderzijds de 

ondersteuning van de begeleiding bij het uiten van hun mening tijdens deze vergaderingen. 

Misschien kunnen ouders voor de vergadering al even samenzitten met de mensen die de 

vergadering leiden. 

Taal zal tijdens deze vergaderingen ook een drempel blijven. Kunnen jullie rekenen op vertalers of 

tolken? 
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 Bespreking van de brochure van de leefgroep De Maantjes 

Veel punten komen overeen met de bespreking van de brochure van De Speelvogels. We halen 

daarom alleen de punten aan die relevant zijn voor de brochure van De Maantjes. 

-Contacten met je kind 

Dat de afspraken voor elk gezin verschillend kunnen zijn, vinden de ouders zeer positief. 

Ouders hebben vragen bij de communicatie rond het gebruik van de GSM tijdens de bezoekuren. In 

de brochure van De Speelvogels wordt aan de ouders gevraagd om de GSM uit te zetten en in die van 

De Maantjes wordt gevraagd om de GSM stil te zetten. Klein detail maar voor de ouders een wereld 

van verschil. 

De communicatie rond een dagbezoek vinden de ouders onduidelijk. Is er ook de mogelijkheid om je 

kind een nacht mee naar huis te nemen? 

 

 Bespreking van de werkingsbrochure van Good Engels 

-Wie zijn wij? 

Het feit dat het CKG regelmatig inspectie krijgt van Kind en Gezin vinden de ouders zeer positief. Een 

aantal van de ouders kunnen vanuit eigen ervaringen uit het verleden getuigen dat zij de indruk 

hadden dat er gewoon geen inspectie was. 

-Wat doen we? 

Alles wordt duidelijk omschreven in een verstaanbare taal. Toch ervaren de mensen een aantal 

termen als vakjargon. Zo vragen ze zich af wat de functie van een orthopedagoog, een 

teamcoördinator en een gezinsbegeleider precies inhoudt. Wat zijn stimulatieoefeningen? Kortom, 

het zijn termen die door de organisatie als evident worden ervaren maar duidelijk niet door mensen 

die in armoede leven. 

De verschillende vormen van begeleiding worden duidelijk omschreven maar Triple P blijft bij veel 

ouders vraagtekens oproepen. Er is zoveel rond te doen maar ook hier vragen ze om meer uitleg bij 

deze methodiek. 

De schematische voorstelling van het aanbod van het CKG is te beperkt. Ouders vragen om een 

concreter organogram. Niet zozeer met de namen van de begeleiding maar wel met de diverse 

functies binnen de afdelingen. 

-Straffen en belonen (sanctiebeleid) 

In de brochure worden de afspraken hieromtrent duidelijk uitgelegd. 
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-Wil je iets kwijt? 

Ouders vinden het belangrijk en positief dat ze met klachten terecht kunnen in het CKG en dat de 

procedures ook duidelijk omschreven staan in de brochure. 

-Praktische info 

De telefoonnummers van de medewerkers van het CKG zijn zeer handig maar toch zouden de ouders 

graag iets meer uitleg hebben bij de functie van deze mensen.  

 

 Bespreking van het document Ouderparticipatie in de Leefgroep De Speelvogels 

-Gezamenlijke activiteiten 

5 Euro per ouder vinden onze ouders nog veel geld voor een gezinsuitstap. Als dit een symbolische 

bijdrage is, waarom kan dat bedrag dan niet lager? Dan rest er nog de vraag of broers en zussen ook 

mee mogen naar deze gezinsuitstap en welk prijskaartje hangt daar aan vast. 

De activiteiten die drie maal per jaar in de leefgroep worden georganiseerd, vinden de ouders heel 

positief. 

-De oudervergadering 

In de infobrochure van De Speelvogels wordt  aangegeven dat de oudervergadering om de maand 

plaats vindt, in dit document vermeldt men om de acht weken. Zoals we reeds eerder in deze 

doorlichting hebben aangehaald, vinden de ouders een uur voor deze vergadering te kort. De 

gemaakte afspraken die gebundeld worden in een verslag vinden de ouders dan weer heel positief. 

 

 Conclusie 

CKG Good Engels is bij veel ouders in Centrum Kauwenberg geen onbekende. Sommigen zijn als kind 

geplaatst geweest in dit CKG en anderen hebben dan weer recentere ervaringen met eigen kinderen. 

We waren daarom blij met de vraag van het CKG om hun residentiële afdeling door te lichten. De 

openheid van het CKG om over hun eigen werking te willen reflecteren en mensen die in armoede 

leven hierbij als partner te betrekken, werd door de ouders als een positief signaal ervaren. 

Voor de meeste ouders viel direct op dat de openheid, vriendelijkheid en het belang van het kind 

centraal staat in CKG Good Engels. Dit CKG heeft duidelijk een traject afgelegd waardoor de 

negatieve connotatie, op basis van ervaringen uit het verleden, bij de ouders verdween als sneeuw 

voor de zon. De naam roept nog wel herinneringen op maar dat is ook de enige link met het CKG dat 

zij destijds gekend hebben. 

Naast de concrete bedenkingen, vragen en tips die we in deze doorlichting mee geven, vinden we het 

vooral belangrijk dat hulpverleners stil staan bij ‘de binnenkant’ van armoede en hiervoor begrip 

trachten op te brengen. Deze binnenkant is een gekwetste binnenkant en vraagt om zorg en begrip 

van hulpverleners. Tijd nemen voor en geven aan ouders die in armoede leven is zeer belangrijk om 
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tot participatie in de organisatie te komen. Het gaat vaak om vertrouwensbanden tussen 

hulpverleners en ouders die stimulerend en motiverend werken voor ouder en kind.  

Blijf bewust van het feit dat kinderen, met de beste bedoelingen, in het CKG omringd worden door 

materiële luxe die hun ouders thuis vaak niet kunnen bieden. Zakgeld, feestjes en uitstappen 

verbreden de leefwereld van het kind maar zijn voor ouders die in armoede leven niet altijd evident. 

We hopen dat onze bedenkingen een aanzet mogen zijn en effectief kunnen bijdragen naar een nog 

betere organisatie en hulpverlening op maat van mensen die in armoede leven. 

 

Hartelijke groeten, 

De ouders van Centrum Kauwenberg 

 

Opgemaakt: november 2012 
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 Vooraf 

Deze doorlichting werd mogelijk gemaakt door een groep van een zevental ouders die in armoede 

leven en die regelmatig deelnemen aan activiteiten in Centrum Kauwenberg. Een aantal van deze 

ouders is als kind in contact geweest met een CKG en anderen hebben dan weer recente ervaringen 

met eigen kinderen. 

De doorlichting is gebaseerd op bezoeken en gesprekken met werkers van het CKG en op de 

brochures die aan de ouders worden meegegeven als hun kind in de residentiële afdeling van CKG 

Dennenhuis verblijft. 

Dit document is een bundeling en samenvatting van de resultaten die door deze oudergroep als 

belangrijk naar voren werd geschoven. 

 

 Bezoek aan het CKG 

-De ligging 

Het CKG Dennenhuis bevindt zich in een groene zone in Kapellen en is gemakkelijk bereikbaar met 

het openbaar vervoer. Toch wordt de afstand naar Kapellen als een serieuze drempel ervaren en 

hierbij denken de ouders dan specifiek aan de tijdsinvestering om met het openbaar vervoer tot aan 

het CKG te geraken. Ouders willen het bezoekmoment met hun kind niet missen en dan speelt de 

bereikbaarheid een grote rol. Deze bezorgdheid leeft bij de groep ouders omdat ze zelf als kind 

tijdens hun verblijf in een CKG vaak geen bezoek hebben gehad. De wandelafstand vanaf de bushalte 

tot het CKG wordt als onveilig ervaren omdat dit traject langs een drukke rijbaan loopt. 

De meerwaarde van de groene omgeving is van onschatbare waarde voor de kinderen. Kinderen 

kunnen zich nog eens in het groen uitleven wat voor velen praktisch onmogelijk is geworden omdat 

ze opgroeien in een stedelijke omgeving. Daarbij geeft dit groene kader de ouders ook een 

ontspannen gevoel. 

-Het gebouw 

Het zijn relatief nieuwe gebouwen en de ouders vinden de sfeer in en rond de gebouwen zeer 

positief. Vanuit alle ruimtes is er een mooi zicht op de groene omgeving en ouders zijn ervan 

overtuigd dat dit een rustgevende invloed heeft op de begeleiding van hun kind. De polyvalente 

speelruimte op de zolderverdieping vormt dan weer een enorme meerwaarde voor de kinderen. 

De ouders vinden wel dat de kinderen van de leefgroepen de ‘Apestaartjes’ en de ‘Kerieuzeneuzen’ 

wat te weinig privacy hebben. Het zijn relatief grote ruimtes waar deze kinderen verblijven. Kleinere 

kamers met minder kinderen zou dit privacy gevoel kunnen vergroten.  
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-Een gesprek met de teamcoördinatoren Naomi, Annelore en Madeleine 

Dit was een open dialoog waarin de belangrijkste bevindingen samen vallen met en terug te vinden 

zijn in onderstaande punten. Omdat we hiervoor de werking van CKG Good Engels al hebben 

doorgelicht en de inhoud van de brochures vaak overeen komt met die van CKG Dennenhuis, zullen 

er natuurlijk een aantal overlappingen zijn in deze doorlichting. We hebben wel het geluk gehad om 

de nieuwe brochures te kunnen bekijken. Deze brochures werden door de ouders als een serieuze 

verbetering ervaren. De lay-out met veel foto’s en kleuren sprak de ouders zeer sterk aan. Als hun 

kind verblijft in een CKG willen ouders een deftige brochure waar ze op terug kunnen vallen als ze 

vragen hebben. 

Tijdens dit gesprek kwam ook de centrale wachtlijst ter sprake. Het deed de ouders deugd om te 

vernemen dat willekeur door consulenten op die manier teniet wordt gedaan. Alle kinderen komen 

op een centrale wachtlijst terecht waardoor dit systeem gestroomlijnder en rechtvaardiger is 

geworden. 

 

 Bespreking van de brochure van de leefgroep De Molletjes 

Tijdens deze bespreking gebruiken we de structuur van de brochure als leidraad. 

-Lay-out 

De lay-out is met de nieuwe brochure duchtig veranderd. Zoals we hierboven al hebben aangegeven 

hebben de ouders niets dan lof over de lay-out. 

-Inhoudstafel 

Voor velen  waarschijnlijk een evidentie maar de toevoeging van een inhoudstafel vinden de ouders 

een meerwaarde. 

-Welkom in onze leefgroep 

De voorstelling van de leefgroep is goed en de taken zijn duidelijk omschreven. 

-Wat breng je mee bij de start? 

o Adminstratief 

Ouders vinden het logisch dat er een officieel inkomstenbewijs gevraagd wordt. Ook positief dat 

belangrijke info in kleur wordt aangeduid. Dit maakt alles overzichtelijker. 

o Voor je kind 

De familiemuur is een zeer goed initiatief. Zo kunnen de kinderen steeds kijken naar diegenen die 

hen dierbaar zijn op goede en moeilijkere momenten. Ook positief vinden ze de dagstructuur die aan 

de kast hangt waardevol voor de kinderen en voor henzelf. Hetzelfde voor de boom met daarop de 

foto’s en de werkschema’s van de opvoeders. De vele speelhoekjes in het gebouw krijgen ook alleen 

maar lof. 
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Ouders vinden het logisch dat kinderen geen te duur speelgoed meekrijgen. Toch vinden ouders een 

eigen plekje zeer belangrijk voor het bewaren van de eigen spulletjes. Dit speelgoed heeft een heel 

grote persoonlijke waarde en is vaak naast de foto’s het enige wat het kind van thuis bij zich heeft. 

 

o Contacten met je kind 

Contact met je kind is zeer belangrijk. De ouders hebben er alle begrip voor dat dit plaats kan vinden 

tussen de voorgestelde uren in de brochure. Toch appreciëren de ouders het enorm dat bezoek-

momenten altijd mogelijk zijn in afspraak met de gezinsbegeleider of de teamcoördinator. 

Een postkaart wordt als zeer waardevol gezien ook al zijn er tal van modernere manieren om te 

communiceren. Een postkaart is tastbaar en daardoor ook blijvend. Facebook wordt ook als een 

belangrijke vorm van contact ervaren. Terugschrijven vinden de ouders zeer belangrijk. 

Een zorg en vraag van de ouders is of er genoteerd wordt hoe de afspraken tussen kind en ouder 

verlopen, ouders op tijd komen of afspraken naleven. Als ouders regelmatig te laat komen is het 

logisch dat de begeleiders hen hier op aanspreken of zelfs noteren. Toch zou er zelfs dan altijd ruimte 

moeten blijven voor dialoog tussen ouders, kind en begeleiding.  

Het is logisch dat bij een vrijwillige opname afspraken omtrent bezoeken en weekends met de sociale 

dienst worden besproken. Een plaatsing door de rechtbank daarentegen wordt door de ouders als 

heel ingrijpend ervaren en net daarom vinden ze een goed contact met de consulent zeer belangrijk.  

Nog te vaak ervaren ouders dat ze te weinig worden gehoord door de consulent. De begeleiding van 

de leefgroep en de sociale werkers kunnen hierin een ondersteunende rol spelen voor de ouders en 

het kind.  

Ouders hebben vragen bij het beperkt aantal bezoekers tijdens de bezoekuren. Ze vinden de 

betrokkenheid van heel het gezin, grootouders en vrienden zeer belangrijk. Daarom toch de oproep 

om af en toe tijd te maken en de mogelijkheid aan te bieden om grotere groepen te ontvangen. 

Wees attent voor het aankleden van het kind voor een dagbezoek of overnachting. Het kan gebeuren 

dat er voor de ouders iets belangrijks tussenkomt waardoor het geplande dagbezoek of de 

overnachting niet kan doorgaan. Als het kind dan al aangekleed is, kijkt het vol verwachting uit naar 

dit moment en is de teleurstelling als het niet doorgaat des te groter. Probeer daarom in moeilijkere 

periodes van het gezin hiermee rekening te houden en het kind pas aan te kleden als de ouder 

aanwezig is in het CKG. 

 

-Wat je best nog weet over de verzorging van je kind in de groep 

o Voeding 

Het lekkers dat ouders voor hun kind soms meenemen wordt bewaard in een gezamenlijke doos en 

dat vinden de ouders zeer positief. Het delen met anderen vindt men belangrijk. 
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o Medische zorgen 

Ouders vinden het positief dat ze betrokken worden als hun kind op een extern doktersconsult moet 

gaan. 

o Medicatie 

Goed dat het gebruik van medicatie gecontroleerd wordt door een arts die het blad ‘gebruik 

medicatie’ invult of een doktersattest opmaakt. Het gebruik van te veel of verkeerde medicatie 

vinden ouders nefast voor hun kind. Hier wordt ook met de vinger gewezen naar het gebruik / 

misbruik van het geneesmiddel rilatine.  

De lijst van medicatie die mag worden toegediend zonder voorschrift vinden de ouders handig. 

-Aandacht voor de ontwikkeling van je kind 

Het levensboek, de foto’s en de info over de school vindt men positief. 

Ouders hebben er geen probleem mee dat er foto’s van hun kinderen genomen worden maar ze 

vinden het belangrijk dat ze weten wat er met die foto’s gebeurt. Ze hebben er geen enkel probleem 

mee dat die foto’s binnen het CKG gebruikt worden. Foto’s van je kind zijn altijd leuk en dan zien de 

ouders ook de mooie momenten dat hun kind meemaakt in het CKG. 

De informatie over de scholen is zeer nuttig. Toch had een ouder van wie het kind naar één van de 

scholen ging liever meer betrokken geweest bij de school en het schooltraject  van haar kind. Zij vindt 

de oudercontact-momenten zeer belangrijk en ze vond het spijtig dat ze daar niet voor gevraagd was. 

Langs de andere kant vond ze de communicatie over het schooltraject van haar kind vanuit de 

begeleiding van het CKG wel heel goed. Misschien is het een optie om met de ouders de school waar 

hun kind verblijft te bezoeken. Ouders vinden het belangrijk om te zien waar hun kind school loopt. 

Participatie van de kinderen bij de werking is zeer belangrijk. Zowel de kindervergaderingen als de 

postbus vinden de ouders zeer belangrijk. Vaak hebben de ouders zelf nooit inspraak gehad in de 

werking van een organisatie. 

-Natuurlijk tel je mee als ouder 

Ouders willen zeer graag op de hoogte gehouden worden en ze vinden het zeer belangrijk dat ze 

betrokken worden bij activiteiten en verzorgings- en eetmomenten van hun kind. Toch vragen ouders 

ook hier begrip van de begeleiding dat ze niet direct in alles mee kunnen of willen stappen. Ouders 

die in armoede leven vinden een vertrouwensband tussen hen, de begeleiding en het kind zeer 

belangrijk. Dit kan soms wat tijd kosten vooraleer ouders zichzelf kunnen geven tijdens een gesprek 

of een of andere activiteit. De babymassage is een zeer goed initiatief maar hou er rekening mee dat 

dit voor de ouders een persoonlijk, intiem moment met hun kind is dat veel herinneringen kan 

oproepen uit het verleden. 

De oudervergadering om de maand is zeer goed maar de ouders hebben vragen bij de duur en de 

organisatie van deze vergadering. Vaak vraagt het van ouders die in armoede leven veel moed om 

naar zulke vergaderingen te komen en als ze dan de mogelijkheid hebben om hun mening te uiten, 

kan dit ook de nodige tijd van hen vragen. Hun zorg is dus enerzijds de tijdsdruk en anderzijds de 
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ondersteuning van de begeleiding bij het uiten van hun mening tijdens deze vergaderingen. 

Misschien kunnen ouders voor de vergadering al even samenzitten met de mensen die de 

vergadering leiden. 

Taal zal tijdens deze vergaderingen ook een drempel blijven. Kunnen jullie rekenen op vertalers of 

tolken? 

 

 Bespreking van de brochure van de leefgroep De Apestaartjes en De Kerjeuzeneuzen 

De meeste punten komen overeen met de bespreking van de brochure van De Molletjes. Eén item 

wilden de ouders toch graag aanhalen uit  de brochures van De Apestaartjes en De Kerjeuzeneuzen. 

-Aandacht voor de ontwikkeling van je kind 

Het bedrag van het maandelijks zakgeld vinden de ouders te hoog. Geen enkele ouder kan dit bedrag 

maandelijks geven aan hun kind bij thuiskomst. Het spaarsysteem daarentegen wordt dan weer als 

heel waardevol ervaren. Ook dat de ouders op de hoogte gehouden worden van wat er met het 

spaargeld gebeurt, vinden ze zeer positief. Wel zijn de ouders bezorgd wat er met dat spaargeld 

gebeurt als het kind terug naar huis kan. 

 

 

 Bespreking van de werkingsbrochure van CKG Dennenhuis 

Ook hier vinden de ouders de inhoudstafel een meerwaarde. 

-Wie zijn wij? 

Het feit dat het CKG regelmatig inspectie krijgt van Kind en Gezin vinden de ouders zeer positief. Een 

aantal van de ouders kunnen vanuit eigen ervaringen uit het verleden getuigen dat zij de indruk 

hadden dat er gewoon geen inspectie was.  

Het gebruik van foto’s met daarbij de arcering in kleur van belangrijke info vinden de ouders 

verhelderend. 

-Wat doen we? 

Alles wordt duidelijk omschreven in een verstaanbare taal. Toch ervaren de mensen een aantal 

termen als vakjargon. Zo vragen ze zich af wat de functie van een orthopedagoog, een 

teamcoördinator en een gezinsbegeleider precies inhoudt. Wat zijn stimulatieoefeningen? Kortom, 

het zijn termen die door de organisatie als evident worden ervaren maar duidelijk niet door mensen 

die in armoede leven. 

De verschillende vormen van begeleiding worden duidelijk omschreven maar Triple P blijft bij veel 

ouders vraagtekens oproepen. Er is zoveel rond te doen maar ook hier vragen ze om meer uitleg bij 

deze methodiek. 
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De schematische voorstelling van het aanbod van het CKG wordt in de nieuwe brochure uitgebreider 

voorgesteld tot genoegen van de ouders. De andere begeleidingsvormen die de CKG’s van 

Zorgbedrijf Antwerpen nog aanbieden, is een welkome aanvulling. 

-Straffen en belonen (sanctiebeleid) 

In de brochure worden de afspraken hieromtrent duidelijk uitgelegd. De afspraken die alle 

begeleiders volgen, worden als waardevol en geruststellend ervaren. Het feit dat deze belangrijke 

afspraken in kleur gearceerd zijn, geeft duidelijkheid en onderlijnt het belang hiervan. 

-Wil je iets kwijt? 

Ouders vinden het belangrijk en positief dat ze met klachten terecht kunnen in het CKG en dat de 

procedures ook duidelijk omschreven staan in de brochure. 

-Praktische info 

De telefoonnummers van de medewerkers van het CKG zijn zeer handig maar toch zouden de ouders 

graag iets meer uitleg hebben bij de functie van deze mensen.  

 

 Conclusie 

CKG Dennenhuis is net zoals CKG Good Engels bij veel ouders in Centrum Kauwenberg ook geen 

onbekende. Sommigen zijn als kind geplaatst geweest in dit CKG en anderen hebben dan weer 

recentere ervaringen met eigen kinderen. We waren daarom blij met de vraag van het CKG om hun 

residentiële afdeling door te lichten. De openheid van het CKG om over hun eigen werking te willen 

reflecteren en mensen die in armoede leven hierbij als partner te betrekken, werd door de ouders als 

een positief signaal ervaren. 

Voor de meeste ouders viel direct op dat de openheid, vriendelijkheid en het belang van het kind 

centraal staat in CKG Dennenhuis. Dit CKG heeft zoals CKG Good Engels duidelijk een traject afgelegd 

waardoor de negatieve connotatie, op basis van ervaringen uit het verleden, bij de ouders verdween 

als sneeuw voor de zon. De naam roept nog wel herinneringen op maar dat is ook de enige link met 

het CKG dat zij destijds gekend hebben. De oude gebouwen hebben plaats gemaakt voor nieuwe 

gebouwen met respect voor het behoud van de groene omgeving. Deze groene omgeving wordt door 

de ouders als een enorme meerwaarde voor de kinderen ervaren. Vele kinderen die in armoede 

leven, groeien op in een stedelijke omgeving waar groene plekken zeldzaam zijn. De rust en de 

ongedwongenheid die deze omgeving oproept, geven de ouders zelf ook een rustig gevoel. 

Spijtig dat de ruimtes waar de kinderen verblijven, ontworpen en gebouwd zijn in de jaren negentig 

voor leefgroepen van kinderen jonger dan 6 jaar. Dit maakt dat er voor kinderen tussen 6 en 12 jaar, 

die ondertussen ook in dit CKG verblijven, relatief weinig privacy is in deze gebouwen.  

Naast de concrete bedenkingen, vragen en tips die we in deze doorlichting mee geven, vinden we het 

vooral belangrijk dat hulpverleners stil staan bij ‘de binnenkant’ van armoede en hiervoor begrip 

trachten op te brengen. Deze binnenkant is een gekwetste binnenkant en vraagt om zorg en begrip 

van hulpverleners. Tijd nemen voor en geven aan ouders die in armoede leven is zeer belangrijk om 
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tot participatie in de organisatie te komen. Het gaat vaak om vertrouwensbanden tussen 

hulpverleners en ouders die stimulerend en motiverend werken voor ouder en kind.  

Blijf bewust van het feit dat kinderen, met de beste bedoelingen, in het CKG omringd worden door 

materiële luxe die hun ouders thuis vaak niet kunnen bieden. Zakgeld, feestjes en uitstappen 

verbreden de leefwereld van het kind maar zijn voor ouders die in armoede leven niet altijd evident. 

We hopen dat onze bedenkingen een aanzet mogen zijn en effectief kunnen bijdragen naar een nog 

betere organisatie en hulpverlening op maat van mensen die in armoede leven. 

Hartelijke groeten, 

De ouders van Centrum Kauwenberg 

 

Opgemaakt: juli 2013 
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Centrum Kauwenberg vzw 

Doorlichting van de 

Tuimelwerking van 

CKG Ankertje 
Een dialoog tussen ouders die in armoede leven en de werking van CKG 

Ankertje 
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 Vooraf 

 

Deze doorlichting werd mogelijk gemaakt door een groep van een zevental ouders die in armoede 

leven en die regelmatig deelnemen aan activiteiten in Centrum Kauwenberg. Een aantal van deze 

ouders is als kind in contact geweest met een CKG en anderen hebben dan weer recente ervaringen 

met eigen kinderen. 

De doorlichting is gebaseerd op een bezoek en een gesprek met een medewerker van het CKG en op 

de brochures die aan de ouders worden meegegeven als ze deelnemen aan de Tuimelwerking van 

het CKG Ankertje. 

Dit document is een bundeling en samenvatting van de resultaten die door deze oudergroep als 

belangrijk naar voren werd geschoven. 

 

 Bezoek aan het CKG 

 

-De ligging 

Het CKG Ankertje bevindt zich in het centrum van Antwerpen en is gemakkelijk bereikbaar met het 

openbaar vervoer. Voor de ouders primeert de bereikbaarheid van het CKG boven de ligging in een 

groene omgeving. Ouders willen het bezoekmoment met hun kind niet missen en dan speelt de 

bereikbaarheid een grote rol.  

-Het Gebouw 

Het gebouw werd door de ouders als zeer aangenaam ervaren. Alles lijkt zeer overzichtelijk en de 

ouders voelden zich snel op hun gemak. De huiselijke sfeer en de kleinschaligheid is een pluspunt om 

als ouder met je kind deel te nemen aan de werking. ‘Het waskot’, zoals de ouders het noemen, 

vinden de ouders zeer praktisch. 

 

 Bespreking van de brochure van de ambulante begeleiding en  de tuimelwerking 

 

Tijdens deze bespreking gebruiken we de structuur van de brochure als leidraad 

-Lay-out 

De nieuwe brochure wordt gepresenteerd in een handig formaat dat gemakkelijk kan meegenomen 

worden.  

De foto van de mannenhanden met daarin de babyvoetjes spreekt de ouders aan. Belangrijk dat 

mannen ook worden gelinkt aan het thema opvoeding. 

De inleiding vinden de ouders zeer duidelijk en de foto van de man met de baby heel toepasselijk. 
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-Voorstelling van ons team 

Het verschil tussen de ambulante werking en de Tuimelwerking was tijdens het bezoek aan het 

Ankertje al duidelijk geworden maar dit verschil wordt in dit onderdeel nog eens extra belicht en zeer 

helder uitgelegd. De verwachtingen naar de ouders toe is ook heel duidelijk. 

De voorstelling van het team is ook heel duidelijk geformuleerd. 

-Start van de opname. Wat breng je op je eerste dag mee? 

Duidelijk en overzichtelijk.  

-Verzorging van je kind in de groep. Praktische informatie. 

Duidelijk en overzichtelijk 

De ouders vonden het geruststellend en positief dat de kinderen in de groep maandelijks gewogen 

en gemeten worden. 

-Je kind in de leefgroep 

De ouders vonden het heel waardevol dat de week- en dagindeling vermeld staat in de brochure. Het 

schema wordt wel als zwaar en heel intensief ervaren. Voor sommige mensen kan dit schema 

onhaalbaar zijn. 

-Ook jij telt! Wat doen we voor de ouders? 

De oudervergadering om de maand is zeer goed maar de ouders hebben vragen bij de duur en de 

organisatie van deze vergadering. Vaak vraagt het van ouders die in armoede leven veel moed om 

naar zulke vergaderingen te komen en als ze dan de mogelijkheid hebben om hun mening te uiten, 

kan dit ook de nodige tijd van hen vragen. Hun zorg is dus enerzijds de tijdsdruk en anderzijds de 

ondersteuning van de begeleiding bij het uiten van hun mening tijdens deze vergaderingen. 

Misschien kunnen ouders voor de vergadering al even samenzitten met de mensen die de 

vergadering leiden. 

Taal zal tijdens deze vergaderingen ook een drempel blijven. Kunnen jullie rekenen op vertalers of 

tolken? 

-Praktische afspraken 

De ‘start van de dag’ vinden mensen zeer belangrijk en dan vooral de manier waarop. Een gezellig 

praatje bij een kopje koffie of thee wordt enorm geapprecieerd. De band met de begeleiders van het 

CKG vinden ouders zeer belangrijk. 
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 Conclusie 

 

Het CKG Good Engels en het CKG Dennenhuis zijn bij veel ouders in Centrum Kauwenberg geen 

onbekenden. Van CKG Ankertje hadden de meeste ouders al wel gehoord maar ze wisten niet wat de 

werking precies inhield. We waren daarom blij met de vraag om ook een andere deelwerking van de 

stedelijke CKG’s te mogen doorlichten. Deze doorlichting was bescheidener dan die van de 

residentiële werkingen. Maar ook hier willen we benadrukken dat de openheid van het CKG om over 

hun eigen werking te willen reflecteren en mensen die in armoede leven hierbij als partner te 

betrekken, als een positief signaal door de ouders ervaren werd. 

Naast de concrete bedenkingen, vragen en tips die we in deze doorlichting mee geven, vinden we het 

vooral belangrijk dat hulpverleners stil staan bij ‘de binnenkant’ van armoede en hiervoor begrip 

trachten op te brengen. Tijd nemen voor en geven aan ouders die in armoede leven is zeer belangrijk 

om tot participatie in de organisatie te komen. Het gaat vak om vertrouwensbanden tussen 

hulpverleners en ouders die stimulerend en motiverend werken voor ouder en kind. 

We hopen dat onze bedenkingen een aanzet mogen zijn en effectief kunnen bijdragen naar een nog 

betere organisatie en hulpverlening op maat van mensen die armoede leven. 

Hartelijke groeten, 

De ouders van Centrum Kauwenberg 

 

Opgemaakt mei 2014 
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 Tot slot 

We hebben de doorlichting van deze drie stedelijke CKG’s met toewijding gedaan. Deze doorlichting 

was gebaseerd op een bezoek aan de CKG’s, gesprekken met teambegeleiders en een deelname aan 

een directievergadering waar ook de werking van Centrum Kauwenberg werd voorgesteld. Daarnaast 

hebben we de brochures van de drie CKG’s onder de loep genomen. 

De vraag en openheid van deze CKG’s om over hun werking te willen reflecteren en mensen die in 

armoede leven hierbij als partner te betrekken, vonden we zeer waardevol. We beseffen 

tegelijkertijd ook dat deze doorlichting vrij beperkt is. 

We vinden het zeer positief dat ouders betrokken worden bij de werking van het CKG en dit is een 

positieve evolutie die echt tastbaar is. 

Toch maken we ons ook terecht zorgen over een aantal zaken waarmee de CKG’s rechtstreeks en 

onrechtstreeks te maken hebben. 

Zo blijven dossiers een zeer heikel thema voor ons. We stellen ons nog steeds vragen bij een aantal 

zaken: 

 Wat gebeurt er met die informatie? 

 We hebben het gevoel dat het verleden ons door deze dossiers blijft achtervolgen. 

 We hebben het gevoel dat dossiers tegen ons kunnen gebruikt worden. 

 Hoe lang zijn de gegevens van een dossier beschikbaar? 

 

We zijn in Centrum Kauwenberg sinds een tweetal jaar bezig rond het thema E-inclusie. Er is een 

computerklas opgestart waar we computerles krijgen en aan de andere kant gaan we op zoek naar 

mogelijkheden en drempels die wij als mensen die in armoede leven ervaren in deze gedigitaliseerde 

samenleving. 

 

Vandaar ook onze zorg over die digitalisering want er wordt steeds meer informatie beschikbaar via 

kruispuntbanken. Het is op zich positief dat gegevens niet steeds opnieuw moeten opgevraagd 

worden maar we maken ons wel zorgen over de beschikbaarheid van deze informatie bij die 

kruispuntbanken. Wie kan wat opvragen en worden wij als ouder daar ook bij betrokken? 

 

Daarnaast zijn we zeer benieuwd naar de gevolgen van het nieuwe jeughulplandschap dat in maart 

dit jaar van start is gegaan. Wat gebeurt er met onze dossiers in deze nieuwe structuur en wat zijn de 

gevolgen voor een kwalitatieve hulpverlening? 

 

Kwalitatieve hulpverlening ontstaat wanneer er een vertrouwensband is tussen ouder en 

hulpverlener. Deze band ontstaat niet zomaar, maar kost tijd. Daarom willen we nogmaals 

benadrukken dat tijd nemen zeer belangrijk is om tot dialoog te komen en om zo tot een 

kwaliteitsvolle hulpverlening te komen dat zowel ouders als kind ten goede komt. 

 

 

 


