
OC CLARA FEY
ZORGORGANISATIE
WIJ BEGELEIDEN EN
ONDERSTEUNEN
JONGEREN EN
VOLWASSENEN MET
EEN BEPERKING

KINDEREN
JONGEREN





MISSIE 

OC Clara Fey is een ondersteuningscentrum dat gespecialiseerde zorg biedt aan
kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of
bijkomende ondersteuningsnoden. Daarnaast zorgen we ook voor
ondersteuning van het gezin en/of naaste betrokkenen.

VISIE
 

Om dit zo goed mogelijk te verwezenlijken gaan we voor duurzame zorg waarbij
we werken vanuit één gemeenschappelijke visie. We zetten in op een langdurige
samenwerking met onze medewerkers die zorgen dat lopende projecten goed
en continu worden uitgewerkt. Onze focus ligt hierbij op duurzame en financieel
haalbare keuzes. We houden zorg haalbaar en betaalbaar.
 
Met het oog op tevreden klanten leveren we maatwerk en onderzoeken we
voortdurend de kwaliteit van de dienstverlening. Een positieve beleving van de
klant is ons ultieme doel.
 
Daarvoor hebben we nood aan deskundigheid die we verwerven via de nodige
vormingen en trainingen. We concentreren ons op zelfevaluatie en we werken
resultaatgericht.
 
Omdat we deze optimale zorg willen aanhouden, zetten we partnerschap
centraal. Dienstverlenen doen we samen! We kiezen voor duurzame netwerken
en staan open voor feedback waarbij kennis en expertise worden gedeeld. 
Ten slotte zetten we ook in op duidelijke interne en externe communicatie.

DUURZAME ZORG
TEVREDEN KLANTEN
DESKUNDIGHEID
PARTNERSCHAP



WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK?

We willen zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften, dromen en wensen van
de cliënt. Wij streven daarom naar een logische werking die optimaal past bij de
beleving van de cliënt. Een vlotte aaneenschakeling tussen de
minderjarigenwerking, jongvolwassenenwerking en de volwassenenwerking is
ons doel.

VOOR WIE

Binnen onze minderjarigenwerking bieden we zorg aan  kinderen en
jongeren  met een verstandelijke beperking en/of een eventuele bijkomende
stoornis of problematiek. Zowel schoolgaande als niet-schoolgaande kinderen
en jongeren zijn welkom. 
 



WOONGROEP OP CKK



HOE DOEN WIJ DAT?

Wij bieden in de minderjarigenwerking drie zorgmodules aan: 
individuele ondersteuning, wonen en dagondersteuning. 
Het is mogelijk deze ondersteuningsvormen met elkaar te combineren.
 

Individuele ondersteuning
Clara Fey zet met z'n teams individuele ondersteuning in op de
begeleiding van de cliënt en zijn omgeving (contextbegeleiding). Vanuit
Sint-Job-in-'t-Goor en vanuit Vorselaar bestrijken we een gebied dat één
derde van de provincie Antwerpen overkoepelt. Dit doen we zowel voor
kinderen, jongeren als volwassenen. We ondersteunen de cliënt in de
thuissituatie, op school, op stage, de werkplaats, de vrijetijdsbesteding,...

Wonen
Overnachting, begeleiding in de avonduren en ontbijtmomenten.
De kinderen en jongeren krijgen een aangepaste werking met kleine
woongroepen gericht op meer individuele trajecten. Daarnaast hebben we
ook een  specifieke werking voor kinderen/jongeren met een ernstig
verstandelijke beperking. Bij de jongvolwassenen is er ook de
mogelijkheid tot coaching richting zelfstandig wonen met studiotraining.
 

Dagondersteuning
We hebben een dagbestedingscentrum en bieden gespecialiseerde
dagopvang voor minderjarigen aan, mogelijk in combinatie met deeltijdse
schooltrajecten. Ateliers en activiteiten op maat gecombineerd met
voldoende rustpunten zorgen voor een unieke werking. Onze pluspunten:
de groene omgeving, de nieuwe ateliergebouwen en een boerderij met
dieren.



HOE AANMELDEN?

NIET-RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (nRTH)
nRTH is er voor personen met een intensieve en/of gespecialiseerde zorgvraag.

HOE AANMELDEN?

Ondersteuning nodig? We helpen je graag verder!  
Contacteer team Instroom: instroom.clarafey@fracarita.org
03/217.03.39

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH)
RTH is beperkte, specifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding,
dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks
toegankelijke hulp moet je geen aanvraag indienen bij het VAPH. Iedereen met
(een vermoeden van) beperking kan RTH krijgen. Je neemt hiervoor
rechtstreeks contact met ons op.
 
Deze RTH kan je combineren met het basisondersteuningsbudget (BOB).
Dit is een vast bedrag per maand dat door de zorgkas wordt uitbetaald.
Het BOB wordt toegekend aan personen met een erkende beperking en een
beperkte ondersteuningsnood die reeds lang wachten op ondersteuning.

Je hebt interesse in onze werking en wil hier graag deel van uitmaken.  
Welke stappen moet je ondernemen om je aan te melden? Hieronder staan de
verschillende methodes uitgelegd die je recht geven op ondersteuning.

Intersectorale toegangspoort
Je kan een aanvraagprocedure starten via de intersectorale toegangspoort. 
Je kan hiervoor contact opnemen met bijvoorbeeld je mutualiteit of het CLB. 
 Zowel schoolgaande als niet schoolgaande kinderen en jongeren zijn welkom.
Minderjarigen kunnen een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) aanvragen, dat
is een budget dat het VAPH jou geeft om de assistentie thuis of op school te
organiseren en te financieren. 

KINDEREN EN JONGEREN: 0 - 25 JAAR



ZORGMODULE: INDIVIDUELE ONDERSTEUNING

Informatie en advies: ondersteuning en
begeleiding bij administratie, financiën,
contacten met diensten en voorzieningen,...
Coaching en training
Ondersteuning tijdens activiteiten
Psychosociale educatie
Begeleid werken: we bekijken hoe we onze
cliënten met een beperking op een
individuele en trajectmatige manier kunnen
begeleiden in het werkcircuit op de
arbeidsmarkt of binnen de organisatie. 

Het doel van individuele ondersteuning is de cliënt en zijn omgeving begeleiden
naar een zo inclusief mogelijk levenstraject in functie van levenskwaliteit. De
cliënt en zijn netwerk geven daarbij zelf richting aan de hulpverlening. We
streven naar duurzame oplossingen en benadrukken de samenwerking met
context. De duur en intensiteit van onze dienstverlening wordt in samenspraak
bepaald en is erop gericht niet langer te duren dan nodig.

Welke diensten verlenen we?

Indien we de cliënt reeds begeleiden in onze organisatie trachten we om de
individuele ondersteuning te organiseren via een begeleider uit de bekende
woongroep. Als er nog geen begeleidingen lopen in onze organisatie, of er
wordt expliciet om gevraagd door de cliënt, dan zal er een begeleider van het
team individuele ondersteuning de begeleiding op zich nemen.

Waar?
Clara Fey biedt individuele ondersteuning vanuit twee regio s. Regio Brecht en Vorselaar:
Wuustwezel, Kalmthout, Essen, Hoogstraten, Rijkevorsel, Malle, Beerse, Vosselaar,
Schilde, Zandhoven, Zoersel, Lille, Grobbendonk, Oelegem, Broechem, Ranst, Stabroek,
Kapellen, Brasschaat, Schoten, Merksplas, Vorselaar, Kasterlee, Nijlen, Herenthout,
Herentals, Turnhout en Olen. 

Cliënt en begeleider
beschrijven de hulpvraag.
Het actieplan vormt de
rode draad  in ons
handelen. 
Per begeleiding
beschrijven we de
interventies. 
We evalueren de
doelstellingen en we
bekijken de uitvoering van
de hulpverlening kritisch
en sturen bij waar nodig.
Via RTH & nRTH

Praktisch:



GETUIGENIS INDIVIDUELE ONDERSTEUNING TEAM 4

Begeleiding IO team 4:
"We bieden een intensieve en vraaggestuurde begeleiding aan voor cliënten en
de context. We zoeken mee naar oplossingen en begeleiden de jongeren
gedurende het proces. Het doel is dat de jongeren kunnen deelnemen in de
maatschappij en in staat zijn om samen met ons stappen te nemen om zelf
zaken te regelen. Wij zijn de brugfunctie tussen de jongere en de context
waarbij wij luisteren naar beide partijen en dit vertalen in het stappenplan dat we
opstellen. We proberen het overzicht in de thuissituatie te houden. We
investeren in het maken van een vertrouwensband en het wegwerken van
weerstand"

"Ik heb afgesproken met een meisje, net meerderjarig op het appartement van
haar vader. Ik ken haar verhaal en context al sinds haar eerste stap in het OC. Ze
woont nu bij haar vader die ze omwille van ernstige loyaliteitsconflicten jaren niet
gezien heeft. Er is veel verdriet, ze heeft veel begrip nodig en is angstig en
wantrouwig. Ik luister en probeer (OMA: oordelen, meningen en advies)
achterwege te laten. Uiteindelijk kan ik zowel het meisje als de context overtuigen
om te komen praten met onze begeleiding zodat we samen een oplossing kunnen
zoeken en we tegemoet kunnen komen aan haar noden. We zullen ons hiervoor
openstellen en luisteren en leren van elkaar." 

MINDERJARIGENWERKING CKK



We delen de
minderjarigenwerking op
in 6 verschillende units. 
Elke unit heeft andere
accenten.

ZORGMODULE: WONEN

Unit 1: cluster Ivoor en cluster Dauw 

Gescheiden werking
-18-jarigen: 2 clusters
Verschillende leeftijden
1 cluster jongens met twee woongroepen 
1 cluster meisjes met twee woongroepen 
Campus Kristus Koning: Bethaniënlei 5, 2960 Brecht

Unit 2: cluster Goud en cluster Oker

Gemengde werking 
-18-jarigen: 2 clusters
Verschillende leeftijden
Een cluster telt twee woongroepen
Crisisbed 
Campus Kristus Koning: Bethaniënlei 5, 2960 Brecht

Unit 3: cluster Violet en cluster Azuur 

Gemengde werking
-18-jarigen en +18-jarigen: 2 clusters
Verschillende leeftijden
Een cluster telt twee of drie woongroepen
4 woongroepen -18-jarigen 
1 woongroep +18-jarigen met een aangepaste
jongvolwassenen werking
Campus Sint-Rafaël: Kerklei 44, 2960 Brecht

Kinderen en jongeren: aangepaste werking gericht op individuele trajecten.



Unit 4: cluster Jade

Gemengde werking 
+18-jarigen: 1 cluster
Een cluster telt twee woongroepen
Wonen in een woongroep
Studiowerking woongroep: 6 kamers
Individueel traject naar zelfstandigheid
Campus Kristus Koning: Bethaniënlei 5, 2960 Brecht

Unit 5: cluster Tropen (studiowerking)

Gemengde werking  
+18-jarigen: 1 cluster
Woonunits met studio's en aparte studiokamers in gebouw CKK
Individueel traject naar zelfstandigheid
1 begeleidingsteam voor alle woonunits
Campus Kristus Koning: Bethaniënlei 5, 2960 Brecht

jongvolwassenen: wonen in een woongroep en in studio's

Unit 6

Gemengde werking
Ernstige verstandelijke beperking
Beveiligende omgeving
Langdurig traject 
4 woongroepen
Verschillende daginvulling: schoolgaande/niet-schoolgaande jongeren of
cliënten van dagbesteding
Campus Sint-Rafaël: Kerklei 44, 2960 Brecht 
Campus Malle: Sint Pauluslaan 6A, 2390 Malle

kinderen en jongvolwassenen met ernstige verstandelijke beperking:



UNIT 5 (STUDIOWERKING)

Woonunits
In unit 5 zetten we in op studiotraining
waarbij we onze jongvolwassenen
stimuleren en begeleiden in de stap
naar een zelfstandig leven. We hebben
drie woonunits U,V,W op Campus
Kristus Koning. Elke unit telt 12
studio's waarvan er 2 een eigen
keuken hebben. Bovendien hebben we
ook nog 4 kloosterstudio's.

Individuele trajecten
We zitten regelmatig samen met
jongere en context om individuele
doelstellingen te bespreken. Op
basis van individuele trajecten
proberen we de cliënt te
ondersteunen in een zo zelfstandig
mogelijk wonen. We werken zeer
intensief aan doelstellingen en
luisteren naar hun bezorgdheden
of vragen.



GETUIGENIS: UNIT 5 (STUDIOWERKING)

Begeleidster unit 5 legt uit:
"Wij hebben elk onze eigen cliënten die we verder ondersteunen. Ik heb vier
cliënten die ik individueel begeleid. We leggen trajecten af rond DOP (Dienst
OndersteuningsPlan), jeugdrechtbank, context, jobbegeleiding, dagbesteding en
school. Eigenlijk doen wij het totaalplaatje rond de cliënt, zodat we hen kunnen
leiden naar een volwassen toekomst."
 
"We houden een bewonersvergadering waarbij we afspraken maken, frustraties
uiten en samen oplossingen zoeken. De bewonersvergadering hebben wij in het
leven geroepen omdat onze jongeren samen onder één dak wonen en
gemeenschappelijke ruimtes hebben ook al hebben ze individuele studio's.
Samen met hen hebben we een takenlijst en afspraken opgemaakt. We
overlopen dit elke week omdat er vaak nog frustraties zijn rond het
samenwonen. Onze bemerkingen bespreken we hier op de bewonersvergadering
zodat we samen naar oplossingen kunnen zoeken waar iedereen zich goed bij
voelt."

We willen zo goed als mogelijk aansluiten bij de behoeften, dromen en wensen
van de cliënt. Een vlotte aaneenschakeling tussen de minderjarigenwerking,
jongvolwassenwerking en volwassenwerking en de cliënt begeleiden in de stap
naar een zo zelfstandig mogelijk leven is ons doel. 

STUDIO'S UNIT 5



Dagbesteding
Wij delen dagbesteding op in vier gebieden: training,
atelierwerking, beleving en vrije tijd. Deze vier
gebieden staan niet los van elkaar maar streven
specifieke doelstellingen na. Waar de cliënt gebruik
van maakt hangt af van de zorgvraag. We hebben een
dagbestedingscentrum voor onze kinderen en jongeren
op campus Sint-Rafaël en campus Kristus Koning.

ZORGMODULE: DAGONDERSTEUNING

Training
Het accent ligt duidelijk op het behalen van doelstellingen in functie van leef-,
leer- en arbeidsvaardigheden en integratie/inclusie. Het is belangrijk dat de
doelstellingen nauw aansluiten bij de motivatie van de cliënt. We begeleiden
kinderen en jongeren in het behalen van deze doelen. Thema s als
zelfredzaamheid, werk, schoolmoeheid, relaties, financiën,... vind je hier terug.

Atelier
Het accent ligt voornamelijk op het uitvoeren van doelgerichte en zinvolle taken
die nauw aansluiten bij de interesse van de cliënt. Het product staat niet
centraal, het proces wel. We maken doelstellingen op in functie van
ontwikkeling of het stimuleren van vaardigheden en attitudes. We bepalen de
ateliers in samenspraak met de cliënt.

Beleving
Het accent ligt op de zintuigen waarmee we de wereld om ons heen waarnemen.
De omgeving wordt voor de cliënt toegankelijk vanuit een gevarieerd
activiteitenaanbod.

Vrije tijd
Dagbestedingsactiviteiten buiten de schooltijd: woensdagnamiddag, zaterdag
en vakantiedagen. Het accent ligt tijdens deze activiteiten minder op individuele
doelstellingen, maar wel op plezier  beleven aan een activiteit.



CLIËNT EN MAMA GENIETEN
VAN WAFELS OP CSR



CONTACT
oc.clara.fey@fracarita.org
Bethaniënlei 5, 2960 Brecht
03 217 03 00
www.clarafey.be
OC Clara Fey


