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Verloop: 

• Zie Powerpoint. Het is niet zeker of we rond gaan geraken met de agenda. Als we niet alles hebben kunnen 
afwerken, zien we wel hoe we ons gaan organiseren. Het kan zijn dat we wat uitlopen. 

Pauze: 

• 5 min. Je mag koffie met 1 suikerklontje drinken, of water uit een herbruikbare fles. Als je meer 
suikerklontjes in je koffie neemt, krijg je tijdens de middagpauze enkel water. 
1 deelnemer per organisatie mag chocomelk drinken (enkel koude). 

Vergaderhygiëne:

• We laten elkaar uitspreken.
Iedereen moet aan bod kunnen komen.
Als er discussie is en we geraken er niet uit, hakken Mieke of Ashley de knoop door.

Workshop Positief Leefklimaat

Duur: 45 min

Veel plezier iedereen!



OBC Ter Elst 

Observatie 
en 

behandelingscentrum
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Jeugdzorg Ter Elst is door Opgroeien erkend als OBC voor 85 kinderen en jongeren 
tussen 3 en 21 jaar . 

We hebben de opdracht om aan geïntegreerde diagnostiek en behandeling te doen. Je 
kan tot maximaal 17 jaar aanmelden om een begeleidingstraject te starten.

Als OBC bieden we volgende zorgvormen aan:

• Verblijf

• Mobiele / ambulante begeleiding

Jeugdzorg Ter Elst richt zich op kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele 
problemen, al dan niet in combinatie met een licht-mentale beperking.

Doelgroepen
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• VLINDERS – DASSEN

3 – 10 jaar

• JUMP – VEDET 
8 – 14 jaar

• YIP  1 – YIP  2 
12 – 18 jaar

• Via Ferrata – Vedet+
individuele werking 
8 – 18 jaar

De leefgroepen
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Sept 2019-2021: Deelname aan Academische Werkplaats Leefklimaat (AWL)

Samenbrengen van wetenschap, beleid en praktijk. 

Intervisiegroep

Implementatie in de voorziening

Ter Elst en Positief Leefklimaat
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Thuisgevoel
In hen geloven

Er mogen zijn

Geen vooroordelen

Menselijke relaties waar ze 
op kunnen terugvallen

“gewone jongeren zijn binnen 
een ongewone situatie” 
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Een positief leefklimaat = open klimaat

Groei 

Ondersteuning Repressie

Sfeer
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• Steun

• Responsiviteit

• Relatie staat centraal

ONDERSTEUNING
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• Stimuleren tot groei

• Perspectief

• Helpen bij ontwikkeling

GROEI
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• Regels en structuur

• gebrek (onvoorspelbaar) versus te veel (te streng of buiten proportie)

• inconsequent

• Weinig ruimte voor communicatie

• Privacy

• Verveling

REPRESSIE
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• Zowel de sociale als de fysieke omgeving

• Structuur, veiligheid en vertrouwen onderling

• gezelligheid

SFEER
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“Eerst connectie, dan correctie”
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