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                                                            VOORSTELLING VAN DE ORGANISATIE  VZW RADAR  2021 
Wie zijn we? 
RADAR THUISBEGELEIDING is een initiatief (vzw) binnen de bijzondere jeugdhulp, actief in de regio Brussel-Halle-
Vilvoorde sinds 1991. We werken met gezinnen waarin zich ernstige opvoedingsproblemen voordoen omwille 
van zeer diverse vormen van kwetsbaarheid en kansarmoede in onze maatschappij. 

 
  
 
 
 
 
 

We willen in de eerste plaats voorkomen dat deze problematische en meestal zeer schrijnende situaties 
verergeren en escaleren waarbij we maximaal de veiligheid van de kinderen willen garanderen. Zo werken we 
aan het verminderen van de emotionele problemen binnen de gezinnen, we proberen ernstige agressie naar 
kinderen toe weg te werken en richten ons op de ontplooiingskansen en de zelfredzaamheid van  de kinderen 
en hun gezin.  
 

                                                                                           
Het werk van RADAR is een aanpak van lange duur, we gaan samen met het hele gezin ‘op weg’ naar iets beters, 
naar een leefbare manier van samenwonen en leven. We zoeken naar  nieuwe wegen om het gezin en de 
kinderen meer aanvaardbaar te laten functioneren. 
We laten ons hierbij niet afschrikken door de weerstand die wij dikwijls ervaren, maar we blijven werken aan het 
opbouwen van vertrouwen om zo een duurzame verandering te realiseren. 
Onze aanpak werkt! Binnen onze regio zijn wij een gewaardeerde partner voor jeugdrechtbanken en andere 
gespecialiseerde doorverwijzers die van mening zijn dat we er in slagen om erger te voorkomen. 
 
Wat we doen? 
We bieden Breedsporige en Laag Intensieve Contextbegeleiding: we begeleiden ouders en kinderen/jongeren 
waar er sprake is van een ‘verontrustende’ opvoedingssituatie.  Begeleiders gaan wekelijks aan huis en proberen 
aan de hand van gezins- of individuele gesprekken een duurzame verandering te realiseren. We vertrekken 
hierbij vanuit de krachten van het gezin, en werken samen met het netwerk van het gezin.  
Daarnaast bieden we Kortdurende en Krachtgerichte Contextbegeleiding: dit in het kader van de werking van  
1 Gezin- 1 Plan voor de regio Halle-Vilvoorde. Binnen deze werking spreken we over diverse vormen van 
‘gezinscoaching’ en ‘eerstelijnspsychologen’. 
 
We doen veel méér dan enkel onze hoofdopdracht! 
Radar vzw neemt naast zijn erkende hoofdopdracht  een aantal initiatieven die hieraan complementair zijn. Dit 
zijn geen opgelegde opdrachten maar wél initiatieven die de hoofdopdracht in verre mate dienen, ondersteunen, 
vergemakkelijken en verbeteren. 
Deze opdrachten worden uitgevoerd en aangedreven door gepassioneerde en getalenteerde medewerkers 
vanuit het eigen team zonder dat hiertegenover een financiering of subsidiering staat. 
 

                                                        

 

“We kennen allemaal de ontroerende beelden van kinderen 
die moeten vluchten van oorlog of  van extreme armoede en 
honger, maar ook  vandaag, in ons rijke Vlaanderen, staan 
wij dag na dag versteld van wat er zich achter de voordeur 
bij onze buren kan afspelen.” 

 

“De thuisbegeleiding die RADAR biedt is dikwijls de 
laatste kans om erger te voorkomen  waarbij kinderen 
op een ingrijpende manier uit hun thuis-situatie 
moeten worden verwijderd met alle traumatische 
gevolgen van dien.” 

 

“Met projectsubsidies  willen wij de mogelijkheid creëren om 
met de kinderen in onze gezinnen op regelmatige basis 
activiteiten te doen en om een  gespecialiseerde 
kinderwerking uit te bouwen. Daarnaast helpt dit ons om 
méér te doen dan strikt noodzakelijk!!  ” 
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Voorzorgbegeleiding: Binnen Radar vzw opteren we ervoor om met de gezinnen binnen de 10 dagen na 
aanmelding  een onthaalgesprek te plannen. Wij zien onthaal als  een proces van vraagverheldering waarbij 
samen met het gezin en de verwijzer inzicht wordt verworven in de problematiek en mogelijkheden worden 
overwogen om tot een oplossing te komen van bepaalde problemen. Wanneer uit het onthaalgesprek blijkt dat 
contextbegeleiding de meest aangewezen hulpvorm is maar deze niet onmiddellijk beschikbaar is omwille van 
de wachtlijst dan willen we de gezinnen reeds een voorzorgbegeleiding aanbieden ter overbrugging van de 
wachttijd.  
Jongerenbegeleiding: we richten ons vooral op het individueel begeleiden van de jongeren in een gezin (12-25) 
jaar.  In tegenstelling tot de contextbegeleider, die meervoudig partijdig werkt, staat de jongerenbegeleider 
naast de jongere. Op die manier willen we de jongere ondersteunen om zijn positie te versterken binnen het 
gezin, hem een spreekruimte te bieden om de symptomen te verwoorden, kortom om hen een actieve stem te 
bieden binnen de begeleiding. 
Speltherapie: Kinderen praten in het algemeen niet graag over hun gevoelens of problemen. Wanneer er sprake 
is van hevige emoties, heeft dat direct of indirect invloed op kinderen. Het kinderlijk vertrouwen in de wereld 
kan  dan beschadigd worden. Een kind kan dan vastlopen in zijn sociaal- emotionele ontwikkeling. Vanuit de 
therapie proberen we dit opnieuw vlot te trekken, niet via woorden maar via spel. Spelen is voor een kind een 
natuurlijke manier om zich uit te drukken. In de spelkamer kan het kind spelenderwijs tonen wat er in zich omgaat 
en hoe het zich voelt. De speltherapeut ondersteunt het kind door mee te spelen, te observeren en woorden te 
geven aan het spel en de gevoelens van het kind.  
 
 
Radar vzw is eveneens de kernpartner voor het  samenwerkingsverband Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp 
1 Gezin – 1 Plan Halle-Vilvoorde. 
 
Partners van het Samenwerkingsverband 1 GEZIN – 1 PLAN Halle - Vilvoorde 
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              ONDERSTEUNING VAN VLABINVEST ZORG 

 

 
 

    Gerenoveerde werkruimten     

    van  Radar vzw, Statiestraat 8  

    1740  Ternat 

 

 

                          

 
 

  

 
 

www.vzwradar.be         Initiatiefnemer:       vzw Radar, erkende thuisbegeleidingsdienst  Jongerenwelzijn  Vlaanderen 
                                                   Verantwoordelijke:   Koen Van den Abeele              koenvandenabeele@vzwradar.be 
 
 

http://www.vzwradar.be/
mailto:koenvandenabeele@vzwradar.be

