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Hulpverleningsovereenkomst 

 

Contactgegevens:  Vzw De Loods – Godtschalckstraat 3 8958 Loker  – tel. 057/44 42 50 

Hulpverleningsmodule:  … 

 

1. De ondergetekenden: 

A. _________________________________  Contextbegeleider 

B. _________________________________  Individueel begeleider 

C. _________________________________  Zorgcoördinator 

D. _________________________________  Jongere  

E. _________________________________  Contextfiguur 1 

F.  _________________________________ Contextfiguur 2 

G. _________________________________ Contextfiguur 3 

 

2. Aard van verbintenis 

De begeleiding verbindt er zich toe om: 

- De gevraagde  begeleiding aan te bieden. 

- Een hulpverleningsplan uit te werken met akkoord en in samenspraak met de 

ondergetekenden. 

De jongere en zijn/haar contextfiguren verbinden zich ertoe om: 

- Open te staan voor begeleiding. 

- Samen met de begeleiding te werken aan de verschillende hulpvragen. 

- De onderling gemaakte afspraken tijdens de begeleiding na te komen. 

 

3. Duur overeenkomst 

De overeenkomst start van _____________________ en dit voor een periode van zes maanden.  

Concreet: van  ___________________  tot _____________________        

Na zes weken wordt een handelingsplan opgesteld samen met de jongere en de contextfiguren. Dit 

wordt ook samen met de jongere en zijn of haar contextfiguren besproken en ondertekend voor 

akkoord. In het handelingsplan worden de zorgen, de krachten en de doelstellingen van de verschillende 

partijen opgenomen. 

 

Na zes maanden worden het begeleidingstraject en de vooropgestelde doelstellingen geëvalueerd 

samen met alle betrokkenen (jongere, contextfiguren en begeleiding) en kan de overeenkomst opnieuw 

met zes maanden verlengd worden. Bij verlenging wordt een nieuwe hulpovereenkomst ondertekend. 

 



 

2 
 

4. Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst 

Dit kan wanneer: 

- Er zich wijzigingen voordoen in de persoonlijke leefomstandigheden van de gezinsleden 

waardoor een verdere begeleiding niet langer mogelijk is. De zorgcoördinator deelt 

desgevallend de reden van stopzetting van de begeleiding mondeling en schriftelijk mee. 

- Na overleg met de jongere, de context en de begeleiding over de resultaten van het 

hulpverleningstraject, kan de begeleiding beëindigd worden. Dit gebeurt zowel mondeling als 

schriftelijk. 

- De veiligheid of ontwikkeling van de jongere niet meer gewaarborgd kan worden. Dan hebben 

we een meldingsplicht bij een gemandateerde voorziening (Ondersteuning Centrum Jeugdzorg 

OCJ of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling VK). 

- De jongere in kwestie niet aan één of meer verplichtingen uit deze overeenkomst nakomt en er 

niet langer sprake is van een werkbare hulpverleningsrelatie. Desgevallend heeft de begeleiding 

het recht de hulpverleningsovereenkomst onmiddellijk op te zeggen. De zorgcoördinator deelt 

de reden van stopzetting van de begeleiding mondeling en schriftelijk mee. 

 

Opgemaakt te ________________ op ________________ 

 

Voor akkoord: 

Jongere :      Contextfiguur 1: 

(Naam en Voornaam + handtekening)   (Naam en Voornaam + handtekening) 

 

 

 

Contextfiguur 2:      Contextfiguur 3: 

(Naam en Voornaam + handtekening)   (Naam en Voornaam + handtekening) 

 

 

 

Individueel Begeleider:     Zorgcoördinator: 

(Naam en Voornaam + handtekening)   (Naam en Voornaam + handtekening) 

 

 

 

Contextbegeleider: 

(Naam en Voornaam + handtekening) 


