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Wat doen we 

Jeugdzorg Ter Elst is een observatie– en  

behandelcentrum (OBC). We bieden hulp aan  

kinderen, jongeren en hun context wanneer 

ontwikkeling vastloopt door een complexe sa-

menspel van individuele en sociale factoren.  

 

Tijdens het verblijf in de voorziening, brengt 

een multidisciplinair team samen met hen in 

kaart wat er aan de hand is en gaat met hen 

op zoek hoe er terug groei en ontwikkeling op 

gang gebracht kan worden. In dit proces is een 

wisselwerking tussen diagnostiek en behande-

ling nauw betrokken. 

 

Jeugdzorg Ter Elst beschikt over 85 plaatsen 

om kinderen en jongeren te laten verblijven 

voor een periode van ongeveer 2 jaar. Deze 

plaatsen zijn opgedeeld in 10 leefgroepen.  

Daarnaast hebben we een ambulant en mo-

biel aanbod, waarbij diagnostiek en behande-

ling  gebeurt zonder verblijf. 

 

 

Een team van diverse hulpverleners vormt een 

multidisciplinair team. Zij kunnen vanuit verschil-

lende invalshoeken nadenken wat een kind nodig 

heeft. Dit team bestaan uit leefgroep begeleiders, 

een psychiater, een psycholoog, een netwerkbege-

leider en een zorgverantwoordelijke.  

 

Daarnaast hebben we een zorg ondersteunend 

team dat ingeschakeld kan worden bij een speci-

fieke nood. Dit team bestaat uit verpleegkundigen, 

een psychomotorisch therapeut, een logopedist, 

een testpsycholoog, een creatief therapeut en be-

geleiders die ondersteunen wanneer het moeilijk 

loopt op school.  

 

Naast de begeleiders hebben we een groot team 

aan logistieke en administratieve krachten: De 

keuken, de poetsdienst, de technische dienst, het 

onthaal, de boekhouding, de personeelsdienst, ICT, 

stafmedewerkers en de directie.  

 

 

Wie zijn we  

Jeugdzorg Ter Elst wil maximale groeikansen 

bieden aan kinderen en jongeren met psycho-

sociale ontwikkelingsnoden en hun netwerk. 

We ondersteunen hen in hun zoektocht een 

eigen plaats te vinden in de samenleving. 

 

Jeugdzorg Ter Elst wil het ruimere netwerk en 

alle betrokkenen binnen onze regio bekwaam 

en verantwoordelijk maken in het dragen van 

kinderen en jongeren met psycho-sociale  

ontwikkelingsnoden. Het is onze ambitie ande-

ren inzicht te geven in de diagnostische beeld-

vorming zodat ze afgestemd kunnen handelen. 

Volg ons 
Volg je onze mooie verhalen en leuke 

activiteiten graag mee achter de 

schermen? Volg ons op facebook. 

 

  Jeugdzorg Ter Elst vzw 

   @JTEcommunity 

 

 

Onze stempel 

Zandstraat 10, 2570 Duffel 

015 / 30 75 75 
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