ONZE MISSIE:

De Egeltjes wil kinderen
die extra zorg of
aandacht nodig hebben
een plaats geven in de
samenleving

NODENANALYSE :

Extra ontwikkelingsstimulering
voor de kinderen
•
•
•
•

CONCLUSIE :
De Egeltjes zijn uniek in SintTruiden en wijde omgeving
Dit omdat wij ons inzetten op alle
ontwikkelingsdomeinen voor alle
kinderen
We bouwen bruggen tussen alle
diensten en doelgroepen.
En geven de kinderen die extra
zorg of aandacht nodig hebben
een plaats in de samenleving

Met steun van de KBS en de Nationale Loterij

BEOOGDE IMPACT :

AANPAK ZELFEVALUATIE:

Wanneer de kinderen bij de
Egeltjes vertrekken …

kinderen

• … starten ze met gelijke kansen.
• … kunnen ze een gemakkelijkere
transfer maken tussen opvang en
de volgende dienst in hun
ontwikkeling

VERANDERINGSPAD
ouders

veiligheid

Door middel van de aangeboden
hulp kunnen de kinderen de
volgende stap in hun ontwikkeling
zetten

medewerkers

De medewerkers zetten in op de
hulpvraag van de kinderen en op alle
andere ontwikkelingsdomeinen

Ouders voelen zich vertrouwd om
over de thuissituatie en over hun
kind te vertellen

de buurt

Betrokken diensten zorgen voor
samenwerkingsverbanden waar de
kinderen van De Egeltjes extra
ontwikkelingsstimulering kunnen
uithalen (Bv. snoezelen)

De Medewerkers brengen de
hulpvraag in kaart en maken
verbinding met de betrokken
diensten in de buurt

Het kind voelt zich veilig bij De
Egeltjes en durft zich ontplooien

De betrokken diensten zetten ook in
op de hulpvraag van de kinderen.

Ouders brengen hun kind op
regelmatige basis naar De Egeltjes

De medewerkers kunnen de noden
van de kinderen in kaart brengen.

Kinderen en ouders vinden hun weg
naar de Egeltjes
De medewerkers werken op een
laagdrempelige manier met ouders
en kinderen en de buurt.

De diensten in de buurt staan open
voor een samenwerking met De
Egeltjes

communicatie

• Continu opvolgen van de
indicatoren via:
✓ Teambespreking
✓ Formeel en informeel overleg
met alle betrokkenen
• Bijsturing waar nodig

