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1.Inleiding
1.2. Voorstelling van het CKG

versie 2010

Doel:
Actualiseren van de missie, visie en opdrachtverklaring

Toepassingsgebied:
Al de interne en externe diensten en personen

Termen en definities:
CKG: Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
Raad van Bestuur en directie

Verwante documenten/aantoonbaarheid:
Infobrochure 
Ouderbrochure
Ouderbrochure voor thuisbegeleiding
2.3.2 Visie op de kernprocessen van het CKG
Bijlage 1: Profileringtekst Kind & Gezin

Voorstelling van het CKG

Het CKG is een voorziening die erkend en gesubsidieerd wordt door Kind
en Gezin ingevolge het Besluit van de Vlaamse Regering van april 1995,
aangevuld met dit van december 1998.  Dit besluit omschrijft een brede
waaier  van  opdrachten  naar  gezinnen  met  jonge  kinderen  om  een
gedifferentieerde en op maat gesneden hulpverlening aan te bieden.

Geschiedenis
De  geschiedenis  van  het  CKG  start  met  de  oprichting  van  de  V.Z.W.
Openluchtwerken Limburg te Rekem in het jaar 1946.  Aanvankelijk was
het centrum een  kolonie voor verzwakte kinderen met de nadruk op
de gezondheid.  
In  1978  gaf  Kind  &  Gezin  de  kolonies  een  andere  naam:
kinderopvangcentra. 
Een pedagogische en sociale benadering ten aanzien van het kind werd
hier vooropgesteld.  
Van  1984  tot  1994  werkte  het  centrum  aan  een  pilootproject:  “met
dezelfde middelen meer kwaliteit leveren door de capaciteit te reduceren
en  meer  gekwalificeerd  personeel  aan  te  werven  voor  kleinere
leefgroepen”.   Dit project was de voorloper van een naamsverandering,
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namelijk  CKG centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning,  en
van een enveloppensubsidiëring die vanaf 1995 werd veralgemeend voor
alle centra.  
Het  Besluit  van  de  Vlaamse  Regering  van  6  april  1995  maakte  van
Molenberg een CKG met een capaciteit van 65 plaatsen.  

In 1996 werd door Kind & Gezin een capaciteituitbreiding toegekend op
voorwaarde dat deze capaciteit  in een stedelijk  gebied gevestigd werd.
Via de contacten met het stadsbestuur van Beringen werd de nood aan
bijzondere opvang en crisisopvang in deze regio sterk benadrukt.  In deze
optiek koos men voor een inplanting van deze bijkomende capaciteit  in
Beringen, meer bepaald in het Molenhof.  Op 1 december 1997 startte de
werking als CKG in het Molenhof te Beringen.  In 2000 werd de capaciteit
van het Molenhof verhoogd met 10 in het kader van de begeleiding aan
huis. 
In de volgende jaren trachtte het CKG  telkens in te spelen op nieuwe
behoeften.
In 2005 werd Het spoor in Maasmechelen opgericht, zes kinderen kunnen
samen met hun ouders ambulant begeleid worden.
In 2006 werd de vzw Koninklijke openluchtwerken Limburg opgesplitst in
een vzw Molenberg belast met de uitbating van het CKG en een vzw KOL
die de gebouwen verder beheerd.

Doelgroep
Het CKG richt zich tot gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar in.  De
hulpvraag  komt  naar  aanleiding  van  een  acute  of  occasionele
probleemsituatie.   Hierdoor kunnen de gezinsfuncties naar het kind toe
tijdelijk niet meer optimaal gegarandeerd worden.  

De probleemsituatie kan te wijten zijn aan het tijdelijk disfunctioneren van
het gezin op één of meer domeinen van het psychosociaal en/of socio-
economisch disfunctioneren.  Bijvoorbeeld 

 Pedagogische  problemen;  de  gezinnen  verkeren  in  een
opvoedingsspanning of een opvoedingscrisis

 Relatiemoeilijkheden, o.m. in de partnerrelatie of  in de ouder-kind
relatie. 

 Huisvestingsproblemen
 …

We achten het van essentieel belang dat er voldoende perspectief is op
verandering  waardoor  een  tijdelijk  hulpaanbod  voldoende  blijkt.
Daarnaast vragen we van de ouders een voldoende gemotiveerde houding
om hun problemen op relatief korte termijn op te lossen én actief mee te
werken 
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Opdracht
Het CKG wil  gezinnen ondersteunen om hun gezinsfuncties ten aanzien
van het kind te optimaliseren.  Hiervoor wordt voorzien in de tijdelijke zorg
aan de kinderen en/of in de ondersteuning en begeleiding van het gezin,
die niet kan kaderen in de gewone kinderdagopvang of in de gewone voor-
en naschoolse opvang.
Meer specifiek richt de werking zich tot vier domeinen:

 Het  creëren  van  een  verantwoord  pedagogisch  klimaat  om de
ontwikkeling van de kinderen te bevorderen.  

 Een  tijdelijke  opvang van  het  kind  in  de  leefgroep  of
begeleiding  aan  huis.  Er  wordt  steeds  gewerkt  vanuit  een
totaalbenadering  van  het  kind.   Aandacht  wordt  besteed  aan  de
gezondheid en de groei, de ontwikkelingsbevorderende elementen,
de 

 specifieke  noden  van  elk  kind,  de  kwaliteit  van  de  affectie-
emotionele en sociale omgang, de schoolse aspecten,…    

 Het bewaken en verstevigen van de  plaats van het kind in het
gezin (gezinsgericht en emancipatorisch werken).  Bij een opname
trachten we zoveel als mogelijk en wenselijk de ouders te betrekken
in  de  begeleiding  en  hen  aan  te  moedigen  hun
verantwoordelijkheden t.a.v. het kind te blijven opnemen.  Samen
met de ouders zoekt het CKG naar een andere manier van ouder-zijn
binnen deze context,  met de bedoeling het kind zo vlug mogelijk
terug in zijn gezin te laten leven.

 Het  gezin  begeleiden  in  het  waarmaken  van  zijn  opvoedkundige
opdracht.  Het bieden van opvoedingsondersteuning behoort tot
één van de belangrijkste opdrachten van het CKG: het vergroten van
de  opvoedingszekerheid  en  de  draagkracht  van  de  ouder  zijn
belangrijke elementen in deze opvoedingsondersteuning.

 Het zoeken naar een verantwoorde doorverwijzing, indien nodig.

Om het gezin efficiënt te kunnen ondersteunen beschikt het CKG over 3
hulpverleningsvormen:  mobiele  begeleiding,  ambulante  opvang  en
residentiële opvang.  Crisisopvang is mogelijk  op ieder moment van de
dag of  nacht,  alle  dagen van het  jaar.   Deze hulpverleningsvorm leunt
sterk aan bij de residentiële opvang.

Hulpverleningsvormen
Bij  de intake wordt samen met de ouders bepaald welke werkvorm het
minst ingrijpend maar het meest aangewezen is.  Hierbij wordt rekening

1.2.                                                                                                                         Pagina 3 van 8



Kwaliteitshandboek CKG  Molenberg

gehouden met de draaglast van de situatie en de draagkracht van het
gezin (link: 2.3.2 Visie op de kernprocessen van het CKG). 
Er  kan  naadloos  worden  overgegaan  van  de  ene  werkvorm  naar  een
andere bij  het  acuut  worden van een situatie  of  bij  de afbouw van de
hulpverlening.         

 Mobiele begeleiding aan huis
Bij  deze  werkvorm  blijven  de  kinderen  in  hun  gezin  en  gaat  de
thuisbegeleider  éénmaal  per  week  naar  het  gezin  toe.   Zij
ondersteunen en begeleiden de ouders thuis bij het opnemen van
hun opvoedingstaken en opvoedingsverantwoordelijkheden.  Zowel
het kindgerichte als het gezinsdynamische aspect komen aan bod.  
Deze hulpverleningsvorm tracht te voorkomen dat kinderen tijdelijk
buiten het gezin opgevoed moeten worden.

 Ambulant
Dit is opvang gedurende enkele uren van de dag of nacht met als
doel de ouders te ondersteunen zonder het totale gezinsfunctioneren
over te nemen en toch de draaglast te verminderen.

Er gaat aandacht naar het verstevigen van de draagkracht van het
gezin enerzijds en anderzijds ook naar de eigenheid van het kind en
zijn mogelijkheden om binnen een gezin goed te functioneren en tot
ontplooiing te komen.
Door  de  dagelijkse  contacten  tussen  ouders  en  begeleidend
personeel is er een nauwe samenwerking mogelijk.  De klemtoon ligt
op het uitwisselen van opvoedingservaringen.

 Residentieel
Bij  deze  hulpverleningsvorm  worden  de  kinderen  dag  en  nacht
opgevangen  in  het  centrum.   Het  centrum  neemt  tijdelijk
opvoedingstaken van het gezin over.
De residentiële opvang biedt het gezin de mogelijkheid om tot rust
te komen en zo ongezonde interacties en rolpatronen te doorbreken.
Het gezinsgericht werken blijft belangrijk.  Er wordt gestreefd om de
kinderen een beperkte tijd thuis te laten doorbrengen en bezoeken
van ouders worden aangemoedigd.

Ligging
Om  deze  kwaliteitsvolle  hulpverlening  dicht  bij  de  mensen  te  kunnen
aanbieden, zijn we verspreid over een drietal regio’s.

CKG Molenberg     (hoofdzetel)
Adres: Daalbroekstraat 120

3621 Rekem
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Telefoonnummer:089/ 73 00 80
Faxnummer: 089/ 73 00 81

Openingstijden: permanent bereikbaar

Capaciteit / hulpverleningsvorm: 
55  waarvan  30  ambulante  en  residentiële  plaatsen  en  25  mobiele
begeleidingen.

Leefgroep Leeftijd Aantal kinderen
Kangoeroe 0 – 12 15 
Kameleon 0 – 12 15

Uitzondering: families worden bij elkaar gehouden in één leefgroep
Bereikbaarheid:

Met eigen vervoer:
Komende van Genk via Zutendaal richting Lanaken:

3 km voorbij de kerk van Zutendaal, op het gehucht Besmer 
voorbij  het “Oud Kantoor” links afslaan: Molenbergstraat. (volg de
wegwijzers Ter Dennen en OPZ)
na 1,5 km verandert deze straat van naam en wordt het 

Daalbroekstraat
volg deze weg nog 2 km tot aan Molenberg.

Komende van de E 314 : Afrit Maasmechelen, richting Lanaken :
3 km vanaf de autostrade – aan de rotonde rechts afdraaien in de
Daalbroekstraat na 4 km Molenberg

Komende van  Lanaken richting Maasmechelen :
vanaf  de  gemeenteplaat  Rekem  aan  de  rotonde  links  in  de
“Daalbroekstraat” na 4 km Molenberg

Met openbaar vervoer:
Lijn 78 tot aan de oude kantoren, daarna is het 3,2 km te voet 

CKG Molenhof
Adres: Geiteling 13

3580 Beringen
Telefoonnummer:011/ 45 08 90
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Faxnummer: 011/ 45 08 91

Openingstijden: permanent bereikbaar   

Capaciteit / hulpverleningsvorm: 
30 waarvan 15 ambulante en residentiële plaatsen vanaf 0 tot 12 jaar en
15 mobiele begeleidingen.

Bereikbaarheid:

Met eigen vervoer:
Komende van Leopoldsburg / Beverlo:

N72 richting Hasselt
aan de tweede lichten van de ring in Beringen links af richting 
centrum 
na ongeveer 0.5 kilometer ligt het Molenhof aan de rechterkant van 

de weg
Komende van Diest of E313 richting Beringen:

N 29, over de brug over het Albertkanaal links richting Leopoldsburg
aan de eerste rode lichten, na 300 m, rechts afslaan tot einde weg
links afdraaien en na 20 m  naar rechts afdraaien is Geiteling
na 80 m ligt het Molenhof aan de rechterkant van de weg

Komende van Heusden-Zolder
N 72 richting Leopoldsburg
aan de tweede rode lichten rechts afslaan 
deze weg volgen tot Molenhof

Met het openbaar vervoer:
Stopplaats Beringen, busstation tegenover Molenhof
Vanuit Diest lijn 7, Hasselt lijn 2 en 29, vanuit Leopoldsburg lijn 29
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Thuisbegeleidingsdienst Kadans
Adres: Emiel Van Dorenlaan 30 bus 3

3600 Genk
Telefoonnummer:089/ 38 38 50
Faxnummer: 089/ 48 20 01

Capaciteit / hulpverleningsvorm:
10 mobiele begeleidingen worden door CKG Molenberg vanuit steunpunt
Genk georganiseerd

Bereikbaarheid:

Met eigen wagen:
Komende van de afrit nr 31 Genk Noord van de E 314 

richting Meeuwen
aan de eerste rode lichten tweemaal rechts afdraaien in de E. Van

Dorenlaan 
na 200 m aan de rechterkant ligt Kadans

Komende van Genk Centrum
via de Westerring de richting E314 volgen
over  de  brug  van  de  autostrade,  aan  de  eerste  rode  lichten
tweemaal rechts afdraaien in de E. Vandorenlaan.  
na 200 m aan de rechterkant ligt Kadans

Komende van Dilsen
de autostrade E 314 richting Antwerpen 
(eerste) afrit nr 31 richting Meeuwen.  
aan eerste rode lichten tweemaal rechts afslaan in de E. 
Vandorenlaan.  
na 200 m aan de rechterkant ligt Kadans   

Met openbaar vervoer:
Lijn G8, stopplaats drankenhal Van Look
te voet 250 meter richting zwartberg.
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Dagcentrum  Het  Spoor

Adres: Ernest Claesstraat 4        
3630 Maasmechelen

Telefoonnummer:089/772476

Openingstijden: Maandag, woensdag en vrijdag van 9u tot 16u
Donderdag van 13u tot 16u

Capaciteit/ hulpverleningsvorm:
Het spoor is een project van CKG Molenberg.
Er is een capaciteit  van 6 dossiers voor kinderen onder de 2,5 jaar. Zij
worden er samen opgevangen met hun ouders. 

Bereikbaarheid:

Met eigen wagen:
Komende van richting Dilsen

Rijksweg volgen, richting Vucht, 
juist voor de brug Vucht- dorp links afslaan (Dagvaardstraat)
de 4e straat rechts is de Ernest Claesstraat
Het Spoor ligt er op nr° 4

Komende van richting Lanaken
Rijksweg volgen, de Eisden brug over
De Eisden brug over, rechts afslaan richting Vucht
Links afslaan richting Schietskuil
De 4e straat rechts inslaan, dit is de Ernest Claesstraat
Het Spoor ligt er op nr°4

Met openbaar vervoer:
Lijn 45 Genk- Maaseik
Belbus Maasmechelen
Lijn 61 Maaseik- Vroenhoven- Tongeren
Lijn 63 Eisden- Maasmechelen- Lanaken- Maastricht
Op- en afstapplaats Eisden Vrijthof ligt op ong 1 km van Het Spoor.
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