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• vzw – ondernemer in Welzijn
• met overheidssubsidies via Agentschappen Opgroeien en VAPH – gebouwen met VIPA
• biedt professionele zorg en begeleiding op maat voor mensen in een kwetsbare situatie
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Wat is Ter Loke?

met ± 220 medewerkers
actief in Turnhout, Vosselaar, 
Kasterlee, Lichtaart, Malle en 

Zoersel

± 400 cliënten per jaar
in arrondissementen 

Turnhout en Antwerpen

Hulpverlening dicht bij mensen, ondersteund door de voordelen van een grotere organisatie



Missie

Ter Loke biedt professionele zorg en begeleiding op maat voor mensen in een kwetsbare situatie. 

We willen dat cliënten hierdoor hun kwaliteit van leven kunnen behouden of versterken zodat ze 
kunnen groeien in een veilige omgeving, verbonden met hun naasten en de samenleving.

Dat doen we

• vanuit een sterk geloof in de kracht van mensen

• met fundamenteel respect voor de eigenheid van elke mens

• in alle openheid en vanuit een duidelijke visie

• samen en in partnerschap

We werken in het belang van de cliënt en streven naar evenwicht in de zorg voor de cliënt, de 
zorg voor de medewerker en de zorg voor de organisatie.

vzw Ter Loke is als welzijnsgerichte ondernemer actief op verschillende domeinen. 

We engageren ons om onze werking kwalitatief verder uit te bouwen.



Kernwaarden



Visie
We werken in het belang van de cliënt en streven naar evenwicht in de zorg voor de cliënt, de 
zorg voor de medewerker en de zorg voor de organisatie.

Mensvisie bepaalt hoe we naar cliënten kijken en 
wat onze basishouding is.

Cliënten hebben recht op goede en deskundige hulpverlening.

Mensvisie bepaalt hoe we naar medewerkers kijken.

We willen medewerkers en teams 
steunen, sturen en stimuleren.

Competentiegestuurd personeelsbeleid met 
ingroeitraject, werk- en medewerkersbegeleiding 

en vormingsmogelijkheden.

We kiezen uitdrukkelijk voor 
samenwerken en teamwerk.

• Autonoom en verbonden
• Mogelijkheden en beperkingen
• Eigen betekeniskader bepaalt handelen
• Dynamisch

We geloven sterk in de 
kracht van competente, 

getalenteerde en 
gemotiveerde medewerkers.

Onderscheid tussen 
primaire en secundaire 

processen



• minderjarige jongens en meisjes en hun gezinnen in een verstoorde opvoedigssituatie

• door het aanbieden van verschillende modules
• mobiele contextbegeleiding, 
• positieve heroriëntering, 
• dagbegeleiding in groep, 
• verblijf, 
• kamertraining, 
• kortdurend crisisverblijf en 
• contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW)

• aanmeldingen gebeuren rechtstreeks, via de intersectorale toegangspoort of via de jeugdrechtbank

• georganiseerd in multifunctionele units die de verschillende modules verenigen binnen 1 clusterwerking
• samen met cliënten op zoek naar de juiste “match” tussen de hulpvragen, de verwachtingen (van de verwijzer) en 

de verschillende mogelijkheden van opvang, ondersteuning en begeleiding → flexibele begeleidingen waarin de 
vraag van onze cliënten en continuïteit van de zorg centraal staan.

• begeleidingen door eenzelfde ploeg van medewerkers, binnen eenzelfde cluster 
• contextbegeleiding centraal. 
• cliënten bepalen mee de doelstellingen van de hulpverlening, evalueren mee en sturen bij. 
• opvoedingsondersteuning en begeleiding vindt plaats "in” de context (aan huis). De benadering is krachtgericht. 

• indien nodig wordt extra module ingeschakeld

De Bijzondere Jeugdzorg (BJZ)

Team PH

kinderen en jongeren 
tot 25 jaar.

mensen terug in contact 
brengen met hun eigen 
krachten en van daar uit 

het gesprek en de 
verbinding met elkaar 

laten aangaan.

1 Gezin 1 Plan 

Innovatieve 
contextbegeleiding

in samenwerkings-
verbanden „Voor- en 
Noorderkempen“ en 
„Trefplaats Jeugdhulp 

Kempen“. 

De Metgezel

project kleinschalige 
wooneenheden 

(KWE)

samen met Cirkant.

Family Finding

innovatief project 
contextbegeleiding 

om meer ingrijpende 
hulpverlening te 

vermijden.

De Want

jongeren van 12 tot 
25 jaar. 

met structurele 
sluitingsmomenten 
zonder residentiële 

opvang

De Kering 
Scharnier en De Regenboog

kinderen en jongeren 
van 3 tot 25 jaar.

De Stek

jongeren van 16 tot 
25 jaar. 

kamer- en 
zelfstandigheidstraining 

van jongeren

Het Klavier 
De Nieuwe Vaart, 't Vlierke 

en dagbegeleiding

kinderen en jongeren 
van 3 tot 25 jaar. 

samenwerking rond 
residentiële opvang in 

het weekend



Het Centrum Integrale Gezinszorg (CIG)

• CIG de Merode werkt met grote of kleine gezinnen: (al dan niet alleenstaande) ouders en hun kinderen of 
aanstaande ouders die problemen ervaren omdat
• de samenhang in het gezin
• de zorg voor de kinderen
• deelnemen aan de samenleving
moeilijk is of wordt.

Het kan gaan over
• opvoedingsproblemen
• relatieproblemen
• problemen met de familie
• problemen met de samenleving

of over een combinatie van deze problemen.

• We treden bij voorkeur zo vroeg mogelijk op in het leven van het kind. Jong (tiener)ouderschap behoort tot 
onze specifieke deskundigheid.

• aanmeldingen gebeuren rechtstreeks, via de intersectorale toegangspoort of via de jeugdrechtbank

• begeleiding wil bijdragen tot het ontwikkelen van de gezinsleden op zich en hun positief functioneren in de 
samenleving.

In verblijf
contextbegeleiding en residentiële 

begeleiding 
voor cliënten uit de provincie Antwerpen

ondersteund met een stevig uitgebouwde 
kinderwerking en gezondheidszorg.

In de mobiele 
gezinswerking 

begeleiden we “in” 
de context 

bij gezinnen uit het 
arrondissement 

Turnhout.



De sector Ondersteuning Personen met een Handicap (OPH)

• in dialoog met de cliënt, en in samenwerking met de context een ondersteuning op 
maat aanbieden die gericht is op het behouden of verbeteren van de levenskwaliteit.

• aan volwassenen met een beperking. 
• door het aanbieden van 

• verblijf, 
• dagbesteding en/of 
• ambulant/mobiele ondersteuning

In De Berken 
kunnen 26 mensen 

wonen, er is 
permanent 

toezicht. 

De Loot is een huis 
in het dorp, waar 6 
mensen wonen en 

er niet altijd 
begeleiding 
aanwezig is.

De Lommer biedt 
ambulant/mobiele 
ondersteuning aan. 

De frequentie van de 
contacten worden in 

onderling overleg 
bepaald.

De Pluk organiseert 
dagbesteding: 

semi-industrieel 
werk, 

knutselactiviteiten 
en uitstappen. 



De Berken: Wonen (26 personen)



De Loot: Wonen (6 personen)



De Lommer (MAB) op de maatschappelijke zetel



De Pluk (dagbesteding) in De Pastorij


