Aanbod Consult
Dé ‘geradicaliseerde’ jongere bestaat niet. Wat voor de
ene geldt als een trigger, is dit niet noodzakelijkerwijs
ook voor de ander. Het gaat steeds om een individuele
beleving waarbij zowel persoonsgebonden als
omgevingsgebonden factoren een belangrijke rol
spelen.
Uitklaring van ‘radicaliserend gedrag’ is
niet eenvoudig. Het valt zelden af te
leiden uit één momentopname of het
invullen van een checklist. Het delen en
aftoetsen van zorgen met familieleden,
naasten of experten helpt hierbij.
Via een consult kunnen wij mee een
risico-inschatting met u helpen maken.
CONSULT:
-

-

Telefonisch of F2F wordt vrijblijvend en
confidentieel uw zorgvraag overlopen. Geen
aantekeningen worden genomen.
Indien praktisch mogelijk en wenselijk kan de
projectmedewerker mee voor uitklaring in het
desbetreffende gezin zorgen (in het kader van
een vraagverhelderende interventie).

Project R
Het Project R ging in 2015 van start in
samenwerking met de Stad Vilvoorde vanuit de
vaste overtuiging dat een positief alternatief
discours dringend nodig was. Een innoverende
hoopvolle aanpak, waarbij krachten van diverse
lokale zorgverleners zich bundelen en waarbij de
toekomstdromen en -kansen van maatschappelijk
kwetsbare jongeren centraal staan.
Elke jongere verdient onze aandacht en zorg om
een maximum aan ontwikkelingskansen te
verkrijgen zowel vanuit zijn naaste omgeving, als
vanuit onze ‘open’ samenleving. Ongeacht diens
afkomst, geslacht, geloof, taal, crimineel verleden…

Aanbod Traject
TRAJECT:
-

Kortdurend Intensieve Gezinsbegeleiding in het
netwerk van het gezin en/of de jongere (meermaals
HB/week)
Duo-begeleiding (Individuele jongerencoach en
gezinsbegeleider)
Methodiek: Nieuwe Authoriteit en Intensieve
Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG)
Outreachend en cultuursensitief
Professioneel/informeel Netwerkversterkend

-

VOOR WIE:
+ Leeftijd aangemeld kind/jongere tussen 0 j. en 25 j.
+ Woonachtig in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde.
+ Sprake van een opvoedingsproblematiek in
combinatie met verontrustende vorm van (onderbouwd
vermoeden van ) radicalisering.
+ Geen acute dreiging aanwezig.
+ Geen nood aan opvang/uithuisplaatsing voor
kind/jongere.
+ Tenminste één ouder gaat akkoord met de hulp (tenzij

Ze zijn immers allen van ons !
Het project R is methodisch opgebouwd, wordt
mee wetenschappelijk ondersteund en is actief op
diverse maatschappelijke niveau’s.

op doorverwijzing van JRB).

+ Jongere > 12 j. gaat akkoord met de hulp
(tenzij op doorverwijzing van JRB).

+ Aanwezigheid van aanmelder/toeleider op
kennismakingsgesprek.

Optimism is our moral duty
Uniting differences

WANNEER:
-

VOOR WIE:
-

Resilience through empowerment

Na geldige aanmelding in kader van thematiek en
opstartmogelijkheid

TAAL:

Aanmelders RTJ (regio B-H-V)
PROJECT R (“our” Engels uitgesproken : “Van ONS”)

-

NL, FR, EN, Arabisch en Berbers.
Anderstaligen steeds afhankelijk van mogelijkheid tot
inzet tolk

Aanmelden ?

Praktisch ?

Infofolder
Begeleiding/Consult

VOORAF:
Bespreking tussen aanmelder en jongere inzake
vermoeden rond radicalisering op basis van
1)
2)
3)
4)

concreet te benoemen bezorgheden/gedrag ?
eigen geobserveerde vaststellingen ?
bezorgdheden afgetoetst met jongere/gezin ?
bezorgdheden afgetoetst in team/overste ?

Voor een consult of een aanmelding kan u ons
telefonisch bereiken van maandag tot vrijdag
op het nummer 02/253.48.74 tussen 9.00 en
17.00 uur.

Het blijft steeds de eindverantwoordelijkheid van de
aanmelder om een afweging te maken in hoeverre hij/zij zich
genoodzaakt voelt om ‘melding’ hiervan te maken.

PROJECT R

Tip: Spring omzichtig om met het gebruik van de term
‘radicalisering’, dit induceert vaak enkel angst/afkeer in het
gezin, wel is het van belang voor een juiste risico-inschatting
om voldoende zicht/informatie
te verwerven op het
functioneren van de persoon in kwestie op andere
levensdomeinen/milieus. In vele gevallen is er een diepere
(andere) onderliggende oorzaak en is de uiting van
‘radicaliserend gedrag’ slechts een veruitwendiging hiervan.

Bij blijvende bezorgdheid in kader van radicalisering is
het goed om de eigen zorg te delen met een
onafhankelijke derde partij met kennis van de thematiek.
 HOE AANMELDEN ?
Voor Telefonisch consult: 02/253.48.74
-

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, Jongerenwelzijn
en de medewerking van de Stad Vilvoorde.

Cocon-Vilvoorde vzw
Ambulante Jeugdzorg

Vrijblijvend anoniem

Voor Begeleidingsvraag:

-

Het project R is een project ontwikkeld door vzw Cocon-Vilvoorde en ter
ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare jongeren

02/253.48.74

Aanmeldingsfiche wordt overlopen. Indien de jongere
in aanmerking komt zal gekeken worden wanneer de
eerstvolgende opstart kan plaatsvinden en hoe de
intake het best dient te verlopen.

Algemene Contactgegevens:
Frans Geldersstraat 21
1800 Vilvoorde
tel : 02/253.48.76
fax : 02/253.04.13
www.coconvilvoorde.be
info@coconvilvoorde.be

