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Je wil zicht krijgen op het
referentiekader van je cliënt.
Een 15-jarige jongen is sinds kort in België. Hij
groeide voordien op bij familie in Nigeria. Nu
woont hij bij zijn vader, stiefmoeder en hun
3 kinderen. De jongen voelt zich niet goed in
het gezin. Ook op school loopt het moeilijk.

Je wil je hulpverlening aan jongeren en
hun context verbeteren.
Een 11-jarig meisje afkomstig uit Slowakije
komt vaak niet naar school. De school
probeert contact te krijgen met het gezin
maar dit loopt moeilijk. Het blijkt dat het
gezin reeds door verschillende diensten werd
opgevolgd, zonder resultaat.

Je wil een betere vertrouwensrelatie
opbouwen met je cliënt.
Een Senegalese moeder staat op punt om
met haar 5-jarige dochter naar Senegal te
reizen. De oudste dochter van 17 jaar meldt
dat haar zusje gaat “behandeld“ worden. Je
wil dit opnemen met moeder maar je merkt
wantrouwen bij haar.

Je wil een conflict leren hanteren met
je cliënt en/of zijn gezin.
Een 16-jarig meisje uit India is geplaatst in
een OOOC. Ze is thuis weggelopen. Er is
een vermoeden van uithuwelijking. We gaan
samen in gesprek met alle betrokkenen, op
zoek naar een oplossing.

Wat doet het OTA?

Wie kan een beroep doen op het OTA?

OTA zoekt samen met de hulpverlener, de
jongere en de ouders naar verbinding zodat
de zorg beter aansluit bij de vragen en de
beleving van de verschillende betrokkenen.
We combineren hiervoor onze expertise
in ‘cultuursensitieve zorg’ met de kennis
van de hulpverlening binnen de Integrale
Jeugdhulp.

Het Ondersteuningsteam ondersteunt
binnen de provincies Oost- en WestVlaanderen de jeugdhulp- en dienstverlening
die wordt aangeboden of georganiseerd
vanuit de Intersectorale Toegangspoort
(ITP), de gemandateerde voorzieningen
en de sociale diensten voor gerechtelijke
jeugdbijstand. De rechtstreeks toegankelijke
jeugdhulpverlening kan bij OTA terecht voor
een adviserend consult.

OTA helpt bruggen leggen tussen de
hulpverleners en de hulpvragers
Dat wordt gerealiseerd aan de hand van de 2
kerntaken van het OTA:
• Het OTA biedt ondersteuning in dossiers:
• Via een adviserend consult: advies en
informatie.
• Via een participatief consult:
verkennende en herkaderende
gesprekken en/of bemiddeling.
• Het OTA werkt aan deskundigheidsbevordering door het organiseren van
vorming en coaching over ‘hulpverlening
aan jongeren en gezinnen met een
familiale migratieachtergrond’.

Voorwaarde:
Het domicilie van de betreffende jongere ligt
in de provincie Oost- of West-Vlaanderen.
Voor de andere provincies verwijzen wij
door naar het OTA in Antwerpen, Limburg of
Vlaams-Brabant.

Wat is belangrijk in de samenwerking?
• De bemiddelaar van het OTA zoekt samen
met de hulpverlener naar een aansluitend
hulpaanbod. De hulpverlener blijft verantwoordelijk voor de begeleiding van zijn
cliënt.
• Het OTA biedt zijn diensten aan als
interculturele verschillen en migratie
mee aan de basis liggen van de problemen
van de jongere of een rol spelen in het
probleem.
• OTA vertrekt vanuit vrijwilligheid. Zowel
de hulpverlener als de jongere en/of het
gezin stemmen in met de betrokkenheid
van OTA.
• Het OTA werkt, wanneer nodig, nauw
samen met co-bemiddelaars met diverse
culturele achtergronden.

