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Voorstelling KAP-project 
 

Een groot aantal jongeren komen bij moeilijkheden in 
hun gezinssituatie of crisissituaties op straat terecht, met 
alle risico’s van dien, en de moeilijkheid om een nieuw 
(tijdelijk) verblijf te vinden.  

 

‘Le CEMO’ (rechtstreeks toegankelijk opvoedingscentrum 
en Jeugddienst van het OCMW van Sint-Gillis) stelt - in 
samenwerking met twee sociale verhuurkantoren (SVK) 
- verschillende volledig uitgeruste transitappartementen 
ter beschikking van zijn publiek.  

 

Ons project bestaat erin een tijdelijke en zelfstandige 
verblijfplaats aan te bieden. Het doel is de nodige 
voorwaarden te scheppen voor een opvoedkundige en 
psychosociale begeleiding om een globale opvang gericht 
op het oplossen van de (probleem)situatie en het 
ondersteunen van toekomstperspectieven 
(gezinssituaties, scholing, zelfstandigwording, etc.) 
mogelijk te maken.  

 

De verblijfsduur verschilt afhankelijk van het project van 
elke begunstigde (van drie maanden tot één jaar). Het 
KAP-project strekt zich uit over verschillende locaties met 
elk hun specificiteiten (woningoppervlakte, solidaire wo-
ning, gemeenschapsgerichte ruimten, etc.). 

  



 

 

Doelgroep 
 
 

Onze transitappartementen zijn in de eerste plaats 
bedoeld voor - Jongeren tussen 16 en 18 jaar (met 
mogelijkheid tot verlenging indien de begeleiding vóór 18 
jaar werd opgestart)  

 

- Zonder stabiele huisvesting 

- Die op straat leven of in een vergelijkbare situatie ver-
keren 

- Een breuk of crisissituatie kennen met hun gebruikelijke 
leefomgeving.  

 

De mogelijkheid om andere doelgroepen te huisvesten 
voor wie begeleiding door onze dienst eveneens gepast is 
werd ook overwogen. Dit betreft: 

 

- Een minderjarige alleenstaande ouder 1 

- Een ouder (18-25jaar) met een kind 

- Een jongere onder 25 jaar. 
  



 

 

Voor elke doelgroep zijn de volgende criteria vereist:  

- Geen vast verblijf hebben 

- Zich in een breuk of crisissituatie met het gebruikelijk 
leefmilieu bevinden 

- In het bezit zijn van een geldige verblijfstitel voor een 
minimale duur overeenkomstig met de maximale 
verblijfsduur binnen het KAP-project, 

Ons KAP-project is in de eerste plaats bedoeld voor jon-
geren met een « ankerpunt » in Sint-Gillis (onderwijs, so-
ciaal netwerk). Ons project beoogt begeleiding naar zelfs-
tandigheid en is geen lange termijn verblijfsoplossing. Het 
KAP-verblijf is onlosmakelijk verbonden met begeleiding. 

  

Toelatingsvoorwaarden 
 
 

Het verblijf in onze transitappartementen gaat 
noodzakelijkerwijs gepaard met begeleiding en 
instemming met het vastgelegd kader: 
- Verzoek en motivatie van de begunstigde voor het toe-
treden van het project en instemming met de 
psychosociale begeleiding, 
- De drie toelatingsgesprekken bijwonen (in de mate van 
het mogelijke, waarvan één met de wettelijke verte-
genwoordiger indien het om een minderjarige gaat), 
- Zich ertoe verbinden het samenwerkingscontract na te 
leven, 
- Bereid zijn om (persoonlijke) ontwikkeling en verande-
ring na te streven, 

- Voor minderjarigen: de toestemming van de wettelijke 
vertegenwoordiger.  



 

 

Financiële aspecten 
 
 

De maandelijkse lasten van onze KAP-woningen bedra-
gen 490€, wat in de buurt komt van de huurprijzen op 
de private markt. Deze huurlast omvat de huur, de 
onkostenvoorziening en eventueel spaargeld.  
Deze bedragen verschillen afhankelijk van het type 
woning: de kleine wooneenheden hebben een lagere 
huurprijs en voorzieningsbedrag, wat een spaarbudget 
mogelijk maakt.  

 
 

De verblijfsduur  
 
 

Ons begeleidingsproject naar zelfstandigheid is gebaseerd 
op een maximale verblijfsduur van één jaar. Het project 
wordt afgesloten voor een periode van drie maanden dat 
tot drie keer hernieuwd kan worden. Elke periode wordt 
geëvalueerd en de verlenging zal afhangen van de 
toepasselijkheid van het project en de naleving van het 
algemeen kader en het samenwerkingscontract. 

  



 

 

De procedure: drie sleutelmomenten 
 
 

De aanvraag 

Vereist een ontmoeting- en reflectiefase die verloopt via 
drie gesprekken verspreid over verschillende weken. Deze 
tijdspanne laat de begunstigde toe zich te confronteren 
met het project en laat ons toe de haalbaarheid en de 
wenselijkheid van de kandidaatstelling te onderzoeken.  

 
 
 

Het verblijf en de begeleiding 

Het individueel project van de begunstigde staat altijd 
centraal in onze begeleiding. Deze laatste wordt intensief 
begeleid door twee CEMO-medewerkers. De afspraken 
vinden plaats op wekelijkse basis en workshops rond 
bepaalde thema’s worden eveneens georganiseerd. De 
geschiktheid van het begeleidingstraject binnen het KAP-
project wordt regelmatig geëvalueerd met de jongere en 
de betrokken netwerkpartners.  

 
 
 

Voorbereiding op uittreden 

Onafhankelijk van zijn toekomstplan wordt de jongere 
begeleid in zijn stappen om de overgang mogelijk te 
maken.  

  



 

 

Exclusiecriteria 
 
 

Ons werkkader heeft tot gevolg dat niet met alle 
doelgroepen gewerkt kan worden.  

Zo zullen aanvragen met betrekking tot situaties van 
ernstig en herhaaldelijk gevaar waarbij een plaatsing van 
de jongere wordt aanbevolen niet worden aanvaard.  

Gelijkerwijs zijn ernstige gedragsstoornissen, de aanwezi-
gheid van ernstige psychopathologie of afhankelijkheids-
problemen niet te verzoenen met het KAP-project.  

Het niet instemmen van de jongeren met het 
begeleidingsproject vormt eveneens een obstakel voor 
het toetreden van het project.  

 
 

  

 

Neem voor bijkomende info gerust contact op met 

onze dienst op 02/533.05.60  



 

 

 CEMO 
Centre d’Éducation en Milieu Ouvert  

(Rechtstreeks Toegankelijk Opvoedingscentrum) 
 
 

Open van 9u tot 18u op maandag en woensdag  
Van 9u tot 13u en van 14u tot 17u op dinsdag en 

vrijdag 
Van 14u tot 17u op donderdag  

 
 

 
Het is ook steeds mogelijk om een afspraak te 

maken tijdens en buiten de openingsuren. Aar-
zel niet om contact met ons op te nemen voor 

vragen. 
 

 
 

Parmastraat 86 - 1060 Sint-Gillis 
Tel. 02/533 05 60 - Fax. 02/533 05 60 

www.cemoasbl.behttps://www.facebook.com
/CEMOasbl 


