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Verloop van kennismaking met PH
• Situering & visie van PH

• Proces met de aanmelder

• Proces met het gezin (PH-filmpje)

• Vragen



Situering Columbus



Situering
• Ontstaan: Oranjehuis – Kortrijk in 2009

• Vanuit confrontatie met lange wachtlijsten

• Eerst aantal proefprojecten > in 2015 officieel module voor Vl.-Br.

• Vandaag: bieden 34 organisaties in Vlaanderen PH (= positieve heroriëntering) 
aan

• Officieel: 'Kortdurende en krachtgerichte contextbegeleiding in het 
kader van positieve heroriëntering'
• Wij werken met gezinnen

• Wij werken in opdracht van de overheid ter ondersteuning van partners uit 
de Brede Instap (CLB’s, CAW’s, CKG’s, Kind & Gezin) & de gemandateerde 
voorzieningen OCJ & VK.

• Ook mogelijk: CGG, privépraktijken, psychiatrie, SDJ en pleegzorg.



Situering
• Team Minor-Ndako

• 40-tal trajecten per jaar

• Maximale duur traject: 4 maanden

• Verschillende aanbieders voor Vlaams-Brabant: Minor-Ndako, De 
Wissel, Combo (en Alba). 

• Verdeling qua leeftijd en regio:

• Minor-Ndako: kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar

• De Wissel: jongeren 12 - 18 jaar

• Duo-team Minor-Ndako met De Wissel : bureau in Leuven

• Combo: kinderen 0 – 12 jaar



PH-visie



PH-visie



Visie
• Vertrekpunt: BEZORGDHEID ten aanzien van jongere vanwege de 

aanmelder
• Context gerelateerd

• Gezinnen in impasse/crisis – zien geen uitweg - willen hier graag uit 
geraken

• We zetten in op verbinding & communicatie

• In het hier en nu

• Metafoor van de stroom
• Existentiële gerichtheid op diepe zorg en wezenlijk verlangen

• Focus op voelen en verbinden (EMOTIES = motor van verandering)

• Appel op verantwoordelijkheid

• Taal van het hart/spreken in waarheid/authentiek spreken & dialoog



Visie
• Gezinnen = expert in eigen leven

• Rol van procesbegeleider
• Ondersteunende functie: helpen zoeken naar hoe het beter kan

• Bewaakt het proces, inhoud bepaalt het gezin

• Geen adviserende rol

• Dialoog tussen de verschillende gezinsleden faciliteren: iedereen gelijkwaardig

• Niet beoordelend, wel waarderend

• Focus op mogelijkheden i.p.v. tekortkomingen

• Van mens tot mens



Proces met 
aanmelder



Aanmeldingen
• Geen wachtlijst, er komen regelmatig plaatsen vrij

• Reden van aanmelding: ZORG rond een gezin (verontrusting)

• Basisvoorwaarden:
• Vrijwilligheid

• Veiligheid & bespreekbaarheid

• Bereidheid tot reflecteren en naar zichzelf te kijken

• Geen restricties op taal of cultuur

• Betrekken van wie betrokken is bij de zorg



Proces met aanmelder
• Telefonische coaching (Aanmeldingsnummer)

• Scherp krijgen verontrusting

• Persoonlijke geraaktheid

• Kader (wat als verontrusting blijft?)

• Aanmeldingsfiche

• Voorbereiding op de introductie + introductiegesprek

• Afronding

• Rol aanmelder
• Voorbereiding van het gezin op PH-traject, t.e.m. vastleggen introductiegesprek

• Aanwezigheid: actief begin & einde + achter de schermen tijdens het 
proces voor terugkoppeling indien nodig



Proces met gezin



Proces met gezin
• De aanmelding

• De introductie

• De interviews

• De cirkel + afsprakenplan

• De ervaringsgerichte activiteit

• De opvolging

• De afronding



Proces met gezin
• PH filmpje



Ben je uitgedaagd?
Zijn er nog vragen?



Partners Columbus
• Arrondissement Brussel en Halle/Vilvoorde , van 0 jaar tot 18 jaar

Minor-Ndako
0487/22.81.73

• Arrondissement Leuven, kinderen tot 12 jaar
MFC Combo – Surdo
0490/64.95.06

• Arrondissement Leuven, jongeren van 12 jaar tot 18 jaar
De Wissel
0498/97.23.76



Filmpjes over Columbus PH
• Getuigenissenvideo in het Nederlands.

https://youtu.be/LVr7yBJxd60

• Getuigenissenvideo met Franse ondertitels.

https://youtu.be/uqiUr0NCpo4

• Getuigenissenvideo met Engelstalige ondertitels

https://youtu.be/jAZP9rjnOm0

• Animatiefilmpje uitleg traject

https://www.youtube.com/watch?v=EQi90xLLgmM&t=2s

https://youtu.be/LVr7yBJxd60
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