
VZW Amon
Voorstelling innovatief project Amoriet



Voorstelling VZW Amon
• Opstart 2014
• Fusie van 5 vzw

o Module verblijf en context:
• Campus Kruishoutem: 20 modules verblijf en 21contextmodules
• Campus Raveling: 12 modules verbijf – 16 contextmodules
• Campus ‘t Roborstje: 13 modules verblijf en 14 contextmodules

o Module dag- en contextbegeleiding 
• Campus Tobias: 10 modules dagbegeleiding en 12 contextmodules

o Contextmodules
• Campus ACVA

o 12 modules PH
o 6 modules CB LI voor gezinnen met jonge kinderen met dreigende 

uithuisplaatsing.
o 14  contextmodules laagintensief
o 22 breedsporige modules

o Diagnostiek
• Campus OOOC Glorieux: 11 modules diagnostiek en 8 modules verblijf

• Totaal 128 cliënt trajecten



projecten binnen Amon
• Equicoaching

o Therapie met paarden

• TEJO
o Kortdurend
o Gratis
o 12 – 20 jaar
o Werkt met vrijwilligers

• Amoriet
• Ervaringsgericht werken

o Individuele trajecten
o Duo’s – Forta Kuné (oranjehuis)

• Dagbesteding.
o 3 dagen/week



Betekenis Amoriet
• Amoriet is een steen die een sterke invloed heeft op 

de communicatie.
o Het vermogen tot luisteren én de welbespraaktheid worden positief 

beïnvloed
o De steen beïnvloedt ook de sociale ingesteldheid, de creativiteit en de 

openheid



Waarvoor staat Amoriet?
• Innovatief project binnen vzw Amon 
• Looptijd van 3 jaar (1/9/14 – 31/8/2017)
• 1 module dagbegeleiding en 1 module 

contextbegeleiding LI en 1 module context 
begeleiding MI ingeleverd, in ruil voor 22u30 uur 
therapieproject.

• Verlengd tot 30 april 2018
o 1 module breedsporig = 11 uur



Amoriet inhoudelijk
• Therapeutisch aanbod met 3 disciplines

o Contextuele therapie
o Systeemtherapie
o Creatieve therapie



Voor wie?
• Gezinnen-kinderen 

o Kansarme gezinnen, mensen met beperkte financiële middelen, 
alleenstaande ouders, weerstand…

o Met problemen op diverse levensdomeinen

• Gezinsgericht, dus zowel met ouders én kinderen, 
ouders apart, kinderen en/of jongeren apart

• Altijd link met kind/jongere!
• Langere trajecten zijn mogelijk
• Jongeren/gezinnen in begeleiding
• Jongeren/gezinnen zonder begeleiding



Wat willen we bereiken?
• Algemeen : verhogen van het welzijn van de 

zwakkeren in onze samenleving
• verkorten van de begeleidingstijd
• in afwachting van opstart.
• minder terugkerende gezinnen in de hulpverlening
• preventie : doorstroming IJH vermijden



Wie kan aanmelden?
• Geprefereerde aanmelders zijn de partners van de 

brede instap, consulenten OCJ en SDJ, ..
• Cliënten in begeleiding bij vzw Amon – cliënten in 

begeleiding bij collega voorzieningen…
• Cliënten kunnen zelf komen aankloppen, zonder 

doorverwijzer
• We verwachten van de verwijzers dat ze criteria 

hanteren die toegang voor mensen in armoede 
moet verzekeren



Hoe?
• Drempelverlagend

o Snel/onmiddellijk na aanmelding.
o Intake – therapie door dezelfde persoon.

• Ambulant
• Mobiel
• Gratis
• Vrij toegankelijk 
• Aanklampend



Van waaruit is het project 
gegroeid?

• Vanuit onze dagelijkse praktijk
• Nood tot therapeutische begeleiding neemt toe, 

zowel bij ouders als bij jongeren
• Ervaring dat cliënten ingaan op het aanbod van 

onze medewerkers die reeds individueel therapie 
aanboden



Verschil met bestaande 
geestelijke gezondheidszorg?

• Mobiel aanbod
• Intake en therapie door éénzelfde persoon
• Geen wachtlijst - naadloos
• Gratis
• Aanklampend
• …



Opstart Amoriet
o Bekendmaking van het project

• Brede instap
• Gemandateerde voorziening
• Welzijnsvoorzieningen regio Ronse – Oudenaarde - Brakel

o Folder
o Procedures - formulieren
o Infrastructuur





Organisatie Amoriet
• Inzet van 3 medewerkers 7.6 uur/week
• 3 gesprekken per week
• Permanentiesysteem
• Keuze medewerkers – extra werkdruk.
• Tweewekelijks teamvergadering
• Oprichting stuurgroep met betrokkenheid van 

Agentschap Jongerenwelzijn



registratiegegevens
• Doorverwijzers

o Amon 
o SD JRB Oudenaarde
o OCJ Oudenaarde
o CKG
o CAW

o CLB

• Aangemelde problematieken
o Hechtingsstoornis
o Vechtscheiding
o Depressie
o Zelfverminking bij jongeren
o Spanningen in partnerrelatie
o Traumaverwerking



Cijfers 2015
• 18 ambulant
• 7 mobiele begeleidingen
• 25 begeleidingen in 2015

o 12 buiten de BJB
o 13 BJB



Cijfers 2016
• 16 nieuwe aanmeldingen
• 16 lopende begeleidingen 2015
• 2 mobiele begeleidingen
• 32 cliënten in 2016
• 15 rechtstreeks vanuit een voorziening BJB 

o 200 gesprekken
o 50 gesprekken die niet doorgingen



Evaluatie na drie jaar Amoriet
• Wat merken de therapeuten op:

o Nood aan laagdrempeligheid voor onze cliënten.
o Flexibiliteit van de therapeut
o Tempo van de cliënt respecteren 
o Evenwicht tussen aanklampend werken – motivatie van de cliënt
o Nood aan supervisie!



Evaluatie na drie jaar Amoriet
Feedback van de verwijzers  :
• laagdrempelig
• snelle opstart mogelijk
• geen wachtlijst
• gratis
• creatieve therapie
• gezinsgericht
• Specifieke doelgroep 



Evaluatie na drie jaar Amoriet
Feedback van de cliënten :

- goed dat het hele gezin samen kan komen
- een luisterend oor
- Soms té zwaar
- jammer genoeg geen vervanging bij ziekte
- Therapielokalen moeilijk bereikbaar, goed dat 
therapeut aan huis kwam



Evaluatie na drie jaar Amoriet
• Het brengt me rust en ik kan mezelf beter 

beheersen, erover praten helpt, het is wat ik nodig 
heb

• Ik heb er heel veel aan, mijn vrouw komt nu ook en 
dat is goed

• De manier van omgaan met mij vind ik goed, 
alsook de tips en oefeningen

• Het is voor mij ordenend, waardoor ik meer rust en 
ruimte krijg in mijn hoofd

• Ik heb het als zeer fijn ervaren dat mijn man 
betrokken werd. Zaken werden uitgesproken en er 
zijn nieuwe openingen



Evaluatie na drie jaar Amoriet
• De oefeningen zijn voor mij moeilijk, maar ik ben er 

niet bang voor. 
• De sessies zijn al vaak iets uitgelopen, voor mij is dit 

niet erg
• Ik krijg feedback die ik even moet laten bezinken, 

later kom ik er dan op terug. Ik heb er iets aan
• Duur is ok, maar het mag wekelijks voor mijn zoon 

(zeker nu hij op internaat is)
• Moeder vindt het belangrijk om ook de opvolging 

van een kinderpsychiater in te schakelen



Evaluatie na drie jaar Amoriet
• “Ja, ik heb een hele weg afgelegd en kan nu 

alleen verder”
• “Het gaat veel beter met mij maar ik wil toch verder 

blijven komen. De gesprekken geven mij kracht, ik 
denk nu veel meer over de dingen na”

• “Jouw luisterend oor is heel belangrijk voor mij”
• “ik ben altijd heel kalm als ik hier vertrek, jammer 

genoeg blijft dat (nog) niet lang duren”
• “je hebt me geholpen met de situatie tussen mama 

en papa” “ik heb geleerd dat je soms ruzie mag 
hebben met mensen die je graag ziet” “ik kan bij 
niemand terecht met deze dingen, behalve bij jou” 



Evaluatie na drie jaar Amoriet
• Verwijzer

o Het financiële criterium: wie geen financiële middelen heeft kan toch 
toegeleid worden naar therapeutische hulp

o Sterke punten van Amoriet zijn:
• 1° De creatieve therapie: is niet aanwezig in GGZ en wordt graag 

door hen ingezet voor cliënten die niet zo mondig zijn
• 2° De terugkoppeling naar de context die we vanuit Amoriet maken

o Tempo voor opstart: vlugge opstart, dringende zaken worden vlug 
opgenomen

o Het creatieve stuk spreekt hen aan voor jonge kinderen
o Cliënt motiveren vraagt tijd, goed dat er dan een snelle opstart kan 

volgen.
o Feit dat er ook aan huis kan gewerkt worden



Vaststellingen en 
bevindingen

• Onderscheid pedagogische begeleiding –
therapeutische ondersteuning.

• Behalen we de vooropgestelde doelstellingen?
Verkorten begeleidingstijd? Verminderen instroom       
IJH?



Aanzet tot samenwerking 
CGG

• Amoriet – CGG
o Overlapping – gelijkenissen
o Verschillen

• Werking
• Begrippen (vb aanklampend werken - laagdrempelig)

o Wat kunnen we van elkaar leren?
o Waar kan het CGG zich aanpassen om onze doelgroep maximaal te 

bereiken.
o Wat kunnen zij niet.
o Welke middelen hebben wij nodig?



Wat na 3 jaar?
• Samenwerking met CGG?
• Verbindend werken tussen de 3 therapieprojecten.
• Inschakelen vrijwillige therapeuten in opleiding.
• Structurele middelen vanuit de overheid.

o Via uitbreidingsbeleid RTH
o TEJO



Vragen - bedenkingen
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