opdracht
CIG de Merode begeleidt gezinnen en gezinsleden ((aanstaande) ouders en kinderen) in hun functioneren als gezin.
We werken daarbij zowel aan het functioneren binnen het gezin zelf (dat noemen we het intern functioneren) als aan het functioneren van het gezin (en de gezinsleden) in zijn context (dat noemen we het
extern functioneren).
De begeleiding draagt bij tot het ontwikkelen van de gezinsleden op zich en hun positief functioneren
in de samenleving.
Onze begeleiding kan zowel residentieel als mobiel gerealiseerd worden.
De zorg voor de komende generatie is hierbij een belangrijk aandachtspunt.
De organisatie en de zorg getuigen van openheid, respect, deskundigheid en kwaliteit.
Vanuit deze opdracht beogen wij in onze begeleidingen de 3 volgende zaken:
 dat alle relevante, op het gezin betrokken personen, zowel intern als extern, de gezinssituatie als
leefbaar beschouwen voor alle gezinsleden,
 het gezinsfunctioneren dermate te veranderen, dat het gezin zelfstandig zijn problemen kan
oplossen of
dat het gezin ermee akkoord gaat dat een andere begeleidingsvorm meer aangepast is aan
hun hulpvraag,
 dat de ontplooiingskansen van alle gezinsleden binnen de gezinscontext voldoende gevrijwaard worden.
In de CIG-begeleiding werken we aan volgende algemene begeleidingsdoelen:
1. aanbieden en begeleiden van de materiele zorg (bed, bad, brood):
 Zowel voor het kind als de ouder(s) zijn de basisbehoeften vervuld op vlak van huisvesting,
voeding en kleding.
 Ouders worden begeleid in het opnemen van de zorg voor de materiële aspecten van het dagelijks leven.
2. aanbieden en begeleiden van de immateriële zorg (veiligheid, structuur, stabiliteit, verbondenheid, ontwikkeling, zelfrealisatie):
 Zowel voor het kind als de ouder(s) zijn voldoende immateriële aspecten van het dagelijks leven vervuld.
 Ouders worden begeleid in het opnemen van de zorg voor de immateriële aspecten van het
dagelijks leven.
3. aanbieden en begeleiden van de medische zorg:
 Zowel voor het kind als de ouder(s) zijn de basisbehoeften vervuld op vlak van medische zorg.
Hierbij is bijzondere aandacht voor pre-, peri- en postnatale begeleiding.
 Ouders worden begeleid in het opnemen van de medische zorg voor hun kind(eren) en zichzelf.
4. kindbegeleiding: met het kind wordt een begeleidingsproces opgezet dat gericht is op het creeren en ondersteunen van optimale ontwikkelingskansen
5. ouderbegeleiding: met de ouder(s) wordt een begeleidingsproces opgezet dat gericht is op het
optimaal ontwikkelen van ouderschap
6. contextbegeleiding: met het gezin wordt een begeleidingsproces opgezet dat gericht is op het
oplossen van en het omgaan met de problemen met betrekking tot het functioneren in zijn context.
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Onze basishouding steunt op de erkenning van volgende waarden:
1. Mensen hebben een individuele eigenheid.
Die respecteren wij. We maken hierbij geen onderscheid tussen afkomst, godsdienst of cultuur. We
erkennen cliënten in hun eigenheid en in hun unieke levensverhaal. Dit vormt het uitgangspunt voor
de begeleiding. We hebben oog voor unieke krachten en klachten en streven ernaar cliënten en hun
context betekenis en waarde (terug) te geven. Hierbij hebben we aandacht voor de meest kwetsbaren
in het gezinssysteem.
2. Mensen hebben nood aan verbondenheid met anderen en hun omgeving.
In de begeleiding hebben wij aandacht en zorg voor die verbondenheid, nu en over de generaties
heen. Daarom werken wij contextgericht en volgens principes van de systeemtheorie. In onze begeleiding streven wij naar een optimale maatschappelijke integratie.
3. Mensen zijn eigenaar van hun eigen leven en moeten hun leven in eigen handen kunnen
nemen.
Mensen blijven verantwoordelijk voor hun daden en kunnen beslissen om die verantwoordelijkheid al
dan niet te nemen. Daarom werken we vraaggestuurd, dus op maat van en in overleg met de cliënt.
Wij geven kansen om verantwoordelijk te zijn en werken op zo’n manier dat mensen kunnen ontwikkelen en zelfredzaam worden (= responsabiliserend en emancipatorisch).
4. Cliënten hebben recht op goede hulpverlening.
Daarom werken wij op een professionele en kwaliteitsvolle manier: gefaseerd, planmatig en doelgericht. We laten ons daarbij sterk leiden door principes van kwaliteitszorg. We hanteren wetenschappelijk onderbouwde hulpverleningsmethoden.
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