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VOORWOORD
Voor jou ligt het jaarverslag of nieuwsbrief 2017 van de Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-WestVlaanderen. Indien je de nieuwsbrief ontving kan je het uitgebreide jaarverslag integraal
downloaden op de website van de Vereniging Ons Tehuis (www.votjeugdhulp.be).
Het jaarverslag is opgedeeld in vier grote delen. Het eerste deel is een voorstelling van de
VOT en het gaat in op de erkenning en het beleid, het personeel, en de werking van de
Raad van Beheer. Deel 2 is het kwaliteitsverslag en bevat de visie op het kwaliteitsbeleid, de
zelfevaluaties en kerncijfers, de bespreking van de kwaliteitsplanning van 2017 en de
kwaliteitsplanning van 2018. Deel 3 gaat dieper in op andere relevante gebruikersgegevens
van de deelorganisaties van de VOT. We sluiten af met deel 4, die de projectmatige en
structurele sponsoring toelicht.
Ter gelegenheid van het versturen van het jaarverslag/nieuwsbrief, wil ik uitdrukkelijk alle
medewerkers van de Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen danken voor hun
bezieling en inzet. Enkel dankzij hen kunnen de vooropgestelde doelstellingen gerealiseerd
worden. Het werk dag in dag uit vormt de basis van onze kwalitatieve hulp- en
dienstverlening.
Ik wil eveneens mijn dank uitdrukken aan allen die hun steentje bijdroegen om de werking
van de Vereniging Ons Tehuis uit te bouwen tot wat ze nu is: beheerraadsleden, aanmelders
en samenwerkende diensten.
Ook een woord van dank aan de jongeren en ouders: dank je wel om mijn medewerkers toe
te laten in jullie leven, om met ons samen te werken en ons jullie vertrouwen te schenken.

Ik wens je veel leesgenot.
Namens het voltallige personeel en de Raad van Beheer van de Vereniging Ons Tehuis voor
Zuid-West-Vlaanderen,

Filip De Baets
Directeur
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Deel 1 - Voorstelling VOT
1 ERKENNING EN BELEID
2 PERSONEEL
3 DE WERKING VAN DE RAAD VAN BEHEER
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1 ERKENNING EN BELEID
1.1 Organogram

1.2 Deelorganisaties
HDO
Adres: Poperingseweg 30, 8900 Ieper
E-mail: HDO@votjeugdhulp.be
Website: www.votjeugdhulp.be

Tel. 057 22 62 82

Fax 057 22 62 92

HDO is een multifunctionele organisatie (MFO) die in 2017 voor 94 begeleidingen erkend is
(gezinnen met kinderen en jongeren in een problematische leefsituatie tussen 0 en 21 jaar).
Een MFO combineert meerdere werkvormen (modules) en kan het aanbod in overleg met
alle betrokkenen aanpassen aan de hulpvraag.
Elke begeleiding omvat minstens
contextbegeleiding.
Aanbod:


86 contextbegeleidingen:
o 43 laagintensieve contextbegeleidingen (gecombineerd met verblijf)
o 13 laagintensieve contextbegeleidingen
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16 breedsporige contextbegeleidingen (waarvan 1 ingezet als verzekerd
aanbod crisisbegeleiding)
o 6 intensieve kortdurende contextbegeleidingen
o 8 contextbegeleidingen in functie van positieve heroriëntering
8 contextbegeleidingen in functie van autonoom wonen
43 plaatsen verblijf 0 tot 20 jaar (leefgroepen en kamertrainingscentrum)
o




Werkgebied: arrondissement Ieper (en in tweede instantie aanpalende arrondissementen)
JEZ11
Adres: Poperingseweg 28C, 8900 Ieper
E-mail: JEZ11@votjeugdhulp.be

Tel. 057 35 27 40

Fax 057 35 27 41

JEZ11 is een proeftuin (residentiële voorziening 1bis bijzondere jeugdzorg) voor meisjes.
Erkende capaciteit:



10 meisjes tussen 12 en 18 jaar die zich kenmerken door een ernstige problematische
leefsituatie waarbij delict gedrag symptomatisch op de voorgrond treedt.
2 contextbegeleidingen gedeelde trajecten met gemeenschapsinstelling voor
meisjes.

Werkgebied: Provincies Oost- en West-Vlaanderen
DIVAM
Adres: Poperingseweg 30, 8900 Ieper
E-mail: DIVAM@votjeugdhulp.be

Tel. 057 22 62 89

Fax 057 22 62 92

DIVAM is een dienst voor Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling (HCA). DIVAM richt
zich tot jongeren tussen 12 en 18 jaar die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd.
Jongeren worden naar DIVAM doorverwezen door het parket of de jeugdrechtbank.
Werkgebied: Gerechtelijke arrondissementen Ieper en Veurne
OSiO
Adres: Poperingseweg 30, 8900 Ieper
E-mail: OSiO@votjeugdhulp.be

Tel. 057 22 62 89

Fax 057 22 62 92

OSiO (Ouders steunen in Opvoeden) is een project opvoedingsondersteuning dat met eigen
middelen gefinancierd wordt.
Aanbod:





Pedagogisch advies onder de vorm van een spreekuur. Dit staat open voor zowel
professionelen als voor cliënten
Vorming aan professionelen: richten zich tot professionelen uit organisaties of diensten
die ouders laagdrempelige ondersteuning bieden bij het opvoeden van kinderen
Vorming aan ouders: er worden vormingen en bijeenkomsten georganiseerd voor
ouders over diverse thema’s (bijvoorbeeld omgaan met pubers, straffen en
belonen…)
Aanbod op maat: cursussen, teamdagen, intervisiemomenten …worden op vraag op
maat georganiseerd.
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1.3 Bezetting en benutting
Het Agentschap Jongerenwelzijn heeft VOT erkend als de inrichtende macht van een
‘Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg’ (OVBJ) én van een HCA-dienst. Voor beide
entiteiten beschouwen zij de bezetting en benutting als belangrijke kerncijfers van de
organisatie.
Bezetting geeft het percentage weer van de invulling van de erkende modules. Hierbij staat
100% voor een continu ingevulde module. Benutting staat voor de effectieve ingebruikname
van de module. Bij verblijf betekent dit het effectief overnachten in de leefgroep en worden
de overnachtingen in het gezin, een onthaalgezin of andere in mindering gebracht.
Bij contextbegeleiding gaat benutting over het aantal uren begeleidingscontacten in en met
het netwerk van de jongere.
OVBJ VOT (HDO + JEZ11)
Het OVBJ omvat onze deelorganisaties HDO en JEZ11. Bijgevolg wordt de bezetting en
benutting van onze modules binnen deze deelorganisaties gezamenlijk berekend.
Naam

Capaciteit Bezetting

Benutting

Contextbegeleiding breedsporig

15

103%

68.4%

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen
Contextbegeleiding in functie van positieve
heroriëntering
Contextbegeleiding kortdurend intensief

8

120.5%

177.2%

8

87.3%

127.8%

18

84.4%

60.7%

Contextbegeleiding laagintensief

56

97.2%

154.6%

Crisisbegeleiding (op verwijzing crisismeldpunt)

1

2%

2.1%

98%

78.5%

101.5%

72.9%

GEWOGEN GEMIDDELDE cluster contextbegeleiding
GEWOGEN GEMIDDELDE verblijf

53

99.2%

GEWOGEN GEMIDDELDE

Het gewogen gemiddelde houdt rekening met de totale capaciteit van de organisatie en is
niet hetzelfde als het rekenkundig gemiddelde. De modules met een hoge capaciteit wegen
zwaarder door in het gewogen gemiddelde.
De cijfers weergeven in bovenstaande tabel zijn de gegevens uit het registratie-instrument
van het Agentschap Jongerenwelzijn Begeleiding IN Cijfers (BINC).
Bij crisisbegeleiding verwijst het percentage naar de begeleidingen bovenop het verzekerd
aanbod. Een juiste weergave zou dus 102% zijn voor bezetting en 102,1% voor benutting,
maar in bovenstaande tabel zijn de exacte gegevens uit BINC vermeld.
DIVAM
Nieuw aangemelde dossiers in 2017: 141
Bezetting
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2 PERSONEEL
2.1 Personeelsbestand
Figuur 1: Actief personeelsbestand
Functie
Administratieve functies
Begeleiders
Directie
Logistieke functies
Ondersteunende beleidsmedewerkers
Pedagogische beleidsmedewerkers
Psychologen
Secretaris
TOTAAL
Vrouw
Man

Aantal FTE op 31/12/17
3,10
52,40
2
12,48
3,80
7,95
1,50
0,2
83,43
64,68
18,75

Figuur 2: Niet actief personeelsbestand
Afwezigheid
Volledig verlof omwille van medische
bijstand
Langdurige ziekte
Preventieve werkverwijdering i.k.v.
zwangerschap
Zwangerschapsverlof
Totaal

Aantal FTE op
31/12/17
1,00
2,14
1,00
2,00
6,14

Bovenstaande tabel bevat gegevens omtrent
arbeidsovereenkomst.
Gedeeltelijke
schorsingen
ouderschapsverlof zijn niet opgenomen.
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Figuur 3: Leeftijdsverdeling actief personeelsbestand (N = 95)
25%

23,16%

20%

17,89%

15%
11,58%

12,63%

11,58%

10%

8,42%

8,42%
5,26%

5%
1,05%
0%

<20

20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60

>60

Reeks1 0,00% 11,58% 23,16% 17,89% 11,58% 8,42% 12,63% 5,26% 8,42% 1,05%
De gemiddelde leeftijd van het actief personeelsbestand is net als vorig jaar 38 jaar.
Het percentage medewerkers met een vast contract of vaste benoeming blijft stabiel t.a.v.
2016, nl. 93%.
In 2017 oefende 70% van de medewerkers uit het actief personeelsbestand een functie uit
die rechtstreeks met de jongeren en hun context aan de slag gaat.
Figuur 4: Percentage medewerkers dat deeltijds werkt binnen het actief personeelsbestand
(N 2017 = 95)
op 31/12/13
29,03%

op 31/12/14
33,33%

op 31/12/15
37,23%

op 31/12/16
42,70%

31/12/17
43,16%

Zowel het aantal medewerkers dat gebruik maakt van een vorm van loopbaanonderbreking
of thematisch verlof als het aantal medewerkers met een deeltijds contract is de voorbije 5
jaar toegenomen.
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Figuur 5: Opleidingsniveau actief personeelsbestand (N = 95)
70%
58,95%

60%
50%
40%
30%
20%

18,95%
12,63%

10%

9,47%

0%
master

bachelor

HSO

LSO

geen
diploma

2.2 Stagiairs
Figuur 6: Overzicht per onderwijsinstelling (N 2016 – 2017 = 24)

Artevelde
Heilige Familie
Hogent
Howest
Immaculata
KTA Ieper
MMI Kortemark
Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut
Universiteit Gent
RHIZO
VIVES
TOTAAL
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1

2013-2014
2

2014-2015
2

6
1

3
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2

9
1

8
1

1
9
1
1

2
1
5
26

3
7
25

2
7
25

2015-2016
1
2
6
1
9
1
1
2
1
8
32

2016-2017

4

9
1
1
1
8
24
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Figuur 7: Overzicht per studierichting (N = 24)

Thuis- en bejaardenzorg
Verzorging
Kinderzorg
Jeugd- en
gehandicaptenzorg
Leefgroepenwerking
Kantoor
Informaticabeheer
Lichamelijke opvoeding
Maatschappelijk werk
Orthopedagogie
Personeelswerk
Toegepaste psychologie
Criminologische
wetenschappen
Pedagogische
wetenschappen
TOTAAL
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1
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1
1
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3
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2
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1
2
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De VOT engageert zich jaarlijks als stageplaats voor studenten uit diverse richtingen.
Wij focussen ons op stagiairs uit richtingen die kunnen resulteren in een bestaande functie
binnen de Vereniging Ons Tehuis.
Naast het begeleiden van stages, investeren we jaarlijks in het lezen en jureren van bachelor
proeven.

2.3 Vrijwilligers
In 2017 waren er 17 vrijwilligers aan de slag in de VOT. Dit betreft zowel




reguliere vrijwilligers die op regelmatige basis vrijwilligerswerk uitvoeren,
b.v. huiswerkbegeleiding, spelbegeleiding en ondersteuning bij huishoudelijke taken;
occasionele vrijwilligers die op niet-regelmatige basis vrijwilligerswerk uitvoeren,
b.v. het bieden van ondersteuning bij een daguitstap of op kamp; en
vrijwilligers i.k.v. een opleiding die naast hun stageovereenkomst vrijwilligerswerk doen
in de VOT. Deze groep bestaat hoofdzakelijk uit studenten van CVO MIRAS.

Naast deze 17 vrijwilligers kwamen ook diverse verenigingen een hand toesteken op het feest
van 50 jaar VOT. Zij zorgden samen met onze medewerkers voor een geslaagd evenement.

2.4 VTO-planning
In 2017 volgden de medewerkers van de VOT samen 2558,3u opleiding. Dit komt neer op
gemiddeld 30,66u per VTE. Dit saldo omvat zowel de individuele opleidingen als opleidingen
opgenomen in onze VTO-planning (zie bijlage).
Daarnaast voorzien de teams van JEZ11 en HDO maandelijks gemiddeld twee uur aan
themavergaderingen. Deze vergaderingen kunnen bestaan uit een opleiding, maar bieden
tevens de mogelijkheid om een bepaald onderwerp uitgebreider te bespreken b.v. de
verlofplanning en de kwaliteitsplanning.
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lesgever:
intern/extern
?
Extern:
LICOM

Totaal
uren
VTO
39,5u

Algemene doelstelling

Doelgroep

Niveau

Timing

Verantwoordelijke

Leren werken met de
nieuwe
telefoontoestellen en centrale

 Alle medewerkers die
binnen hun functie
frequent
gebruik
maken
van
de
telefoontoestellen en
-centrale

VOT

25/1

Kjell Declercq

Teamdynamisch
werken in JEZ11
(waarvan halve
teamdag)

Inzicht
verwerven
teamdynamische
processen
bevorderen
van
samenwerking

Team
JEZ11

26/1
en
15/6

Sofie
Ducatteeuw

Intern:
Sofie
Ducatteeuw

2 x 3,5u
17 deelnemers

59,5u

Terugkomdag
omgaan
met
vechtscheidingen
binnen
contextbegeleiding
Denkdag JEZ11

Terugkomdag van de
vorming vechtscheiding
gegeven in 2016

 Verantwoordelijke
JEZ11
 Zorgcoördinator JEZ11
 Psychologen
 (Hoofd)begeleiders
JEZ11
 Contextbegeleiders
HDO

HDO
context
-team

21/2

Nele Mortier

Extern:
interactieacademie

1 x 3u
9 deelnemers

27u

JEZ11

3/4
en
8/6

Sofie
Ducatteeuw

Extern:
Geert
Taghon

2 x 6,5u
7 deelnemers

91u

CBAW-dag

Netwerking, kennis huuren
woonwetgeving,
arbeidswetgeving,

VOT

3/5
en
8/5

Delphine
Levrouw

Intern:
Gonneke
Pouseele en

1 x 3u
24 deelnemers

72u

Thema
Telefonie
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in
en
de

Evalueren
van
de
programmatheorie.
Overeenstemming
vinden wat betreft de
visie voor de toekomst.

 Directeur
 Adjunct-directeur
 Verantwoordelijke
JEZ11
 Zorgcoördinator JEZ11
 Hoofdbegeleider
JEZ11
 Psychologen
 (Hoofd)begeleiders
HDO Dreve en HDO
contextteam

Middelen
1 x 0.5u
43 deelnemers
1 x 1u
18 deelnemers
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arbeidsmarkt,…

Theoretische
kaders
contextbegeleiding JEZ11

Teamdag
Sneppe

HDO

Toelichten van de visie
op contextbegeleiding
en
gebruikte
theoretische
kaders.
Voor
de
contextbegeleiders is het
duidelijk op welke manier
een
traject
vorm
gegeven wordt.
Oefeningen
m.b.t.
teamdynamiek

Samenwerking
CB-IB
(onderdeel
teamdag
van
HDO Sneppe en
HDO Vijverhuis)
Teamdag
HDO
contextteam

Bevorderen
van
de
samenwerking
tussen
begeleiders verblijf en
contextbegeleiders
binnen HDO

Teamdag DIVAM

Afspraken
vastleggen
omtrent contextgericht
werken in DIVAM
Verduidelijken van het
theoretisch kader van
positieve heroriëntering
Oefeningen
m.b.t.
teamdynamiek

Positieve
heroriëntering
Teamdag
Vijverhuis

HDO
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Volgens agenda

 Zorgcoördinatoren
HDO
 Verantwoordelijke
contextteam
 kwaliteitscoördinator
 Contextbegeleiders
JEZ11

Delphine
Levrouw

JEZ11

4/5
en
1/6

Delphine De
Bosschere

Intern:
Delphine De
Bosschere en
Nele Mortier

1 x 3u
4 deelnemers

12u

Team
HDO
Sneppe

11/5

Delphine
Levrouw

Intern:
Delphine
Levrouw

1 x 4,6u
5 deelnemers

23u

HDO

11/5,
16/5
of 13/6

Nele Mortier
Delphine
Levrouw

Intern:
Nele Mortier
Delphine
Levrouw

1 x 3u
22 deelnemers

66u

HDO
context
-team
DIVAM

12/5

Nele Mortier

Intern:
Nele Mortier

83,6u

1/6

Bauke
Pouseele

 Contextbegeleiders
JEZ11

JEZ11

1/6

Nele Mortier

Intern:
Bauke
Pouseele
Intern:
Nele Mortier

 (Hoofd)begeleiders
HDO Vijverhuis

Team
HDO
Vijverhuis

13/6

Delphine
Levrouw

1 x 7,6u
11 deelnemers
1 x 7,6u
4 deelnemers
1 x 3u
3 deelnemers
1 x 4,6u
7 deelnemers

 (Hoofd)begeleiders
HDO Sneppe
 (Hoofd)begeleiders
HDO
verblijf
en
autonoom wonen en
contextteam
 Zorgcoördinatoren
HDO
 (hoofd)begeleiders
HDO contextteam
 Medewerkers DIVAM

Intern:
Delphine
Levrouw

30,4u

9u

32,2u
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Teamdag JEZ11

Opfriscursus
EHBO

Teamdag
Dreve

HDO

Assessments en
cirkels positieve
heroriëntering
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Na de teamdag is het
duidelijk
voor
alle
teamleden
welke
stappen
we
in
de
toekomst
met
JEZ11
willen zetten.
Opfrissen van de kennis
en vaardigheden nodig
om
eerste
hulp
bij
ongevallen
kunnen
toedienen bij cliënten en
collega’s indien nodig

 (Hoofd)begeleiders
JEZ11
 Psychologen

Team
JEZ11

15/6

Sofie
Ducatteeuw

Intern:
Sofie
Ducatteeuw
en Delphine
De Bosschere

1 x 4u
13 deelnemers

52u

VOT

25/9,
2/10
of
16/10

Lindsy Van
Imschoot

Extern:
Rode Kruis
Ieper

1 x 3u
62 deelnemers

186u

Volgens agenda

 (Hoofd)begeleiders
HDO Dreve

Team
HDO
Dreve

28/9

Delphine
Levrouw

1 x 7,6u
7 deelnemers

53,2u

 (Hoofd)begeleiders
contextteam HDO
 Contextbegeleiders
JEZ11

VOT

28/9

Nele Mortier

Intern:
Delphine
Levrouw
Extern:
Saskia
Vannieuwen
hove
Extern:
Columbus

Zich verder bekwamen in
het
voeren
van
assessments
en
cirkelgesprekken tijdens
de PH-begeleidingen

1 x 7u
15 deelnemers

105u

 Alle medewerkers bij
wie het regelmatig
volgen
van
een
EHBO-opleiding een
vereiste is binnen hun
functie en die eerder
een
basisopleiding
EHBO
hebben
gevolgd.
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Signs of Safety

De samenwerking met
het OCJ en de sociale
dienst
van
de
jeugdrechtbank zo goed
mogelijk laten verlopen
wanneer er zich een
verontrustende
situatie
voordoet. Het OCJ en de
jeugdrechtbank maken
gebruik
van
deze
methodiek
om
een
veiligheidsplan op te
stellen.







Teamdag
administratie:
clean desk en
timemanagement

Verwerven van inzichten
omtrent
timemanagement
en
clean desk en deze
toepassen in de eigen
werksituatie
De
verschillende
technieken om branden
te blussen kennen en
kunnen toepassen

 Hoofd administratie
en financiën
 Administratief
medewerkers

Brandveiligheid

Teamdag
Hagekant

HDO
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Inleiding tot geweldloos
verzet
en
nieuwe
autoriteit.
Oefeningen
m.b.t. teamdynamiek.

Directeur
Adjunct-directeur
ICT-verantwoordelijke
Kwaliteitscoördinator
Verantwoordelijken
HDO, JEZ11 en DIVAM
en OSiO
 Zorgcoördinatoren
HDO en JEZ11
 (Hoofd)begeleiders
HDO contextteam
 Contextbegeleiders
JEZ11

VOT

2/10,
9/10 of
16/10,
11/12

Nele Mortier

Extern:
Informant

1 x 7,5u
30 deelnemers
1 x 7,5u
23 deelnemers
1 x 3,5u
18 deelnemers

460,5u

Team
administratie

10/10

Katleen
Vanhee

Extern:
Informant

1 x 7,5u
5 deelnemers

37,5u

 Alle medewerkers die
niet eerder een
opleiding
brandveiligheid
hebben gevolgd.

VOT

11/10

Lindsy Van
Imschoot

Extern:
Brandweer
Ieper

1x2u
7 deelnemers

14u

 (Hoofd)begeleiders
de Hagekant
 Verantwoordelijke
verblijf en autonoom
wonen

Team
HDO
Hagekant

12/10

Delphine
Levrouw

Intern:
Delphine
Levrouw,
Bauke
Pouseele en
Isabelle
Vanparijs

1 x 7,6u
8 deelnemers

60,8u
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Teamdag
technische dienst

Actief aan de slag gaan
rond teamdynamica

Teamdag
huishoudelijk
logistiek
medewerkers

Demonstreren
hoe
recycleren kan worden
uitgelegd op kindniveau.
Inspiratie opdoen om te
koken
met
restjes.
Teambuilding.
Voorstellen
formuleren
voor
de
kwaliteitsplanning
van
2018-2020
m.b.t.
het
aandachtsgebied
personeelsbeleid.

Teamdag
werkgroep
personeelsbeleid
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 Adjunct-directeur
 Hoofd
technische
dienst
 Technisch
logistiek
medewerkers
 Huishoudelijk logistiek
medewerkers

 Leden
van
werkgroep
personeelsbeleid
 Secretaris

de

Team
technische
dienst

17/10

Herwig
Vanroose

Extern

1 x 7.6u
7 deelnemers

53,2u

VOT

9/11

Herwig
Vanroose

Extern: de
Palingbeek

1 x 7,6u
10 deelnemers

76u

VOT

20/11

Lindsy Van
Imschoot

Lindsy Van
Imschoot en
Elke Soenen

1 x 7,6u
10 deelnemers

76u

TOTAAL

1719,4u
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2.5 Personeel in de kijker
2017 stond onder meer in het teken van 50 jaar VOT. Het feestcomité zette haar activiteiten
even on hold en deelde haar talenten met de stuurgroep en werkgroepen in kader van
50 jaar VOT.
50 jaar VOT mag een succes genoemd worden. Ook onze medewerkers vierden mee. De
Raad van Beheer schonk als blijk van appreciatie aan elke medewerker een wijnpakket en
exemplaar van het boek ‘JEZ11’ in beeld. We sloten het feestgebeuren af met een fuif voor
het personeel.
Daarnaast planden we in 2017, naar jaarlijkse gewoonten, enkele vaste activiteiten in m.b.t.
zorg voor personeel:










De nieuwjaarsreceptie: Elk jaar zetten we samen met alle medewerkers en vrijwilligers
het nieuwe jaar in op feestelijke wijze. In 2017 zorgden onze huishoudelijk logistiek
medewerkers voor enkele verzorgde hapjes en een smakelijk aperitief. Daarna
konden alle aanwezigen smullen van de pizza’s van Carillon.
De algemene personeelsvergadering: Maximaal twee keer per jaar organiseren we
een vergadering waarop alle medewerkers worden uitgenodigd. Het doel van deze
vergadering is de medewerkers informeren over belangrijke wijzigingen en
ontwikkelingen binnen de organisatie. De agenda wordt bepaald via een rondvraag
bij alle medewerkers.
De week van de vrijwilliger: Voor de derde keer op rij namen we deel aan de Week
van de Vrijwilliger. Een week lang plaatsten we onze vrijwilligers in de kijker. Dit deden
we o.a. via een facebookcampagne, een attentie voor elke vrijwilliger en een rubriek
m.b.t. de Week van de Vrijwilliger in onze nieuwsbrief.
Collega’s in de bloemetjes: Medewerkers met minstens tien jaar anciënniteit, zetten
we vijfjaarlijks in de bloemetjes als bedanking voor hun loyaliteit aan onze Vereniging.
Dit gebeurt telkens met een viering op teamniveau. Vanaf 20 jaar anciënniteit
ontvangen zij een extra attentie van de Raad van Beheer tijdens de
nieuwjaarsreceptie. Tegelijkertijd overhandigen onze voorzitter en secretaris een
attentie aan medewerkers die het voorbije jaar met pensioen gingen.
De teamdagen: Elk team heeft jaarlijks recht op een teamdag. Deze teamdag kan
bestaan uit een opleiding op niveau van het team of de deelorganisatie ofwel een
teambuildingsactiviteit. De leidinggevenden bepalen de inhoud in samenspraak met
de teams.

3 DE WERKING VAN DE RAAD VAN BEHEER
In 2017 gingen de Raden van Beheer door op 3 februari, 2 juni, 6 oktober en 1 december

3.1 Inhoudelijke werking
-

Toelichting bij de uitbreiding van 2 modules kortdurende intensieve
contextbegeleiding voor meisjes binnen West-Vlaanderen.
Toelichting bij de kwaliteitsplanning voor 2017
50 jaar VOT: toelichting feestprogramma en opstart wijnactie
Aankondiging financiële inspectie en onaangekondigde inspectie te verwachten in
het kader van vrijheidsbeperkende maatregelen.
Toelichting bij het inspectieverslag vrijheidsbeperkende maatregelen JEZ11
Oproep uitbreidingsbeleid 2017: meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks
toegankelijke jeugdhulp
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3.2 Personeel
-

-

Toelichting bij de opstart van de personeelstevredenheidsmeting en terugkoppeling
van de resultaten.
Toelichting bij de notulen van het bijzonder onderhandelingscomité 12/5/2017
o Ontwerptekst onbetaald verlof
o Gewijzigde wetgeving inzake zorgkrediet
o Visietekst over- en minuren
o Jaarverslag IDEWE 2016
o Bespreking kwartaalverslagen
o HR-scan
Toelichting bij de notulen van het bijzonder onderhandelingscomité 22/11/2017
o Ontwerptekst onbetaald verlof
o Personeelstevredenheidsmeting
o Protocol restmiddelen VIA 4
o HR-scan
o Eindejaarspremie PC 319

3.3 Infrastructuur en rollend materieel
-

-

Toewijzing architect na onderhandelingsprocedure voor het optrekken van een
nieuwbouw voor de besloten leefgroep JEZ11 en de opmaak van een technischfinancieel plan voor de renovatie van de 4 leefgroepen HDO
VIPA
o stand van zaken afronding project 1 en 2 (bouw van een nieuwbouw voor de
thuisbegeleidingsdienst en DIVAM en de nieuwbouw voor een
kantoorgebouw voor pedagogische en administratieve diensten) en opstart
project 3 (nieuwbouw besloten leefgroep JEZ11) en 4 (renovatie van de
leefgroepen HDO)
o goedkeuring tot het indienen van de subsidiebeslissing voor project 3
Her aanleg bos domein VOT
Overzicht opbrengsten zonnepanelen.
Toelichting bij de vraag van de hockeyclub Ieper tot investeringen in het domein van
de VOT en principiële beslissing aanleg hockeyveld.
Koaladossier kinderopvang in Ieper: principiële vraag tot gebruik infrastructuur.

3.4 Financieel
-

Vaststelling van de dienstjaarrekening 2016
Goedkeuring wijziging meerjarenplan 2014-2019
Goedkeuring budget 2018
Goedkeuring protocol besteding reguliere middelen en restmiddelen VIA4 2017
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Deel 2: Kwaliteitsverslag
1 VISIE OP HET KWALITEITSBELEID
2 ZELFEVALUATIES
3 GROEINIVEAUS
4 KWALITEITSPLANNING
5 KWALITEITSTHEMA ONTHAAL
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1 VISIE OP HET KWALITEITSBELEID
De Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen is al jaren intensief bezig met het
uitwerken van een kwaliteitsbeleid en -systeem dat ten volle geïntegreerd is in onze werking
en gedragen wordt door de voltallige personeelsgroep.
De organisatie staat voor een kwaliteitssysteem dat vertrekt van een geïntegreerde visie.
Voor het kwaliteitshandboek, dat moet zorgen voor het beheersen en bewaken van de
organisatie en de hulp- en dienstverlening, kiezen we voor een kwaliteitssysteem met een
duidelijke structuur. We vinden hiervoor een vertaling van het ISO-9001 het meest geschikte
model.
Voor de kwaliteitsplanning, die zich richt op het verbeteren van de kwaliteit (de dynamische
component), baseren we ons op het EFQM-model. Voor de indeling verwijzen we naar
onderstaand schema.

De aandachtsgebieden van EFQM

2 ZELFEVALUATIES
Met zelfevaluaties willen we als organisatie zicht krijgen op waar we staan en hoe we het er
op bepaalde domeinen vanaf brengen. De resultaten van zelfevaluaties zijn een belangrijke
inputbron voor het definiëren van mogelijke verbeterpunten. Verbeterpunten zijn niet per
definitie altijd aandachtspunten waaraan de organisatie moet werken maar dit kunnen ook
sterktes zijn waar we bewust verder op in zetten. Verbeterpunten leiden tot verbeteracties die
we in onze kwaliteitsplanning opnemen.
Naast de verplichte thema’s van de overheid (beschreven bij ‘3 Groeiniveaus’) kan je als
organisatie nog zelf bijkomende onderwerpen bepalen waarop je aan zelfevaluatie wil
doen. De zelfevaluaties die bij ons zijn doorgegaan in 2017, zijn:




Cliënttevredenheidsbevragingen
Metingen leefklimaat
Bevraging verwijzers
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Personeelstevredenheidsbevraging
HR-scan
Quickscan

3 GROEINIVEAUS
De overheid bepaalt met het kwaliteitsdecreet vijf thema’s waarop elke organisatie voor
Bijzondere Jeugdzorg zelfevaluaties dient uit te voeren. We verwijzen hierbij graag naar het
schema in bijlage. In 2017 werd intern – na een proefperiode - bepaald dat we de
groeiniveaus opsplitsen in drie delen, met name kwaliteitszorg, kernprocessen en de
resultaatgebieden. Deze drie delen (her)evalueren we telkens in een cyclus van drie jaar. Zo
komt er elk jaar één deel uitgebreid aan bod en worden de groeiniveaus voor dit deel in
overleg met de proceseigenaars beoordeeld en ingeschaald. De overige delen komen kort
aan bod op het kwaliteitsoverleg en daar wordt afgetoetst of verbeteracties of
verbeterprojecten er voor zorgen dat er in deze andere twee delen wijzigingen zijn in de
niveaus. De voorstellen tot wijzigingen worden daarna teruggekoppeld aan de beleidsstaf
waar dan de definitieve bijsturing wordt vastgelegd.
In 2017 werd - op basis van advies van Jongerenwelzijn - beslist om de groeiniveaus apart te
gaan bepalen voor enerzijds HDO en JEZ11 (OVBJ) en anderzijds DIVAM (HCA). Voor
het
schema met de duiding en toelichting van de groeiniveaus verwijzen we naar de bijlage van
dit jaarverslag.

3.1 Overzicht OVBJ
Naam Inrichtende Macht: Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen
Naam organisatie: HDO en JEZ11
Erkenningsvorm: OVBJ

ZELFEVALUATIE

2015

2016

2017

Organisatie en visie

4

4

4

Betrokkenheid

2

2

2

Methodieken en instrumenten

5

5

5

Verbetertraject

5

5

5

3

3

5

5

3

3

3

3

3

3

2018

Kwaliteitszorg

Kernprocessen
Onthaal van de gebruiker
Doelstellingen en handelingsplan
Afsluiting en nazorg
Pedagogisch profiel
Dossier-beheer
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Gebruikersresultaten
Niet
uitgevoerd

Niet
uitgevoerd

4

Gebruikers-tevredenheid

3

3

4

Effect van de hulpverlening

2

2

2

4

4

4

Niet
uitgevoerd

Niet
uitgevoerd

4

Waardering strategische partners

2

2

3

Maatschappelijke opdrachten /
tendensen

5

5

5

Klachtenbehandeling

Medewerkersresultaten
Personeelstevredenheid
Indicatoren en kengetallen

Samenlevingsresultaten

*:

de scores aangeduid in het vet zijn nieuwe scores, de andere scores zijn overgenomen van het jaar
voordien.

3.2 Bespreking groeiniveaus OVBJ
In
2017
werden
de
‘resultaatgebieden’
(gebruikers-,
medewerkersen
samenlevingsresultaten) grondig geëvalueerd en bepaald in overleg met de directeur, de
verantwoordelijke van JEZ11, een proceseigenaar van HDO en de personeelsdeskundige.
Gebruikersresultaten
Bij klachtenbehandeling scoren we onszelf op groeiniveau 4. Onze procedure werd op basis
van bemerkingen van cliënten bijgestuurd. We hebben een systematiek in het herzien van
procedures. We betrekken hierbij cliënten. De bedenking die we meenemen als algemene
actie is dat we bij het herzien van alle procedures nog meer nagaan of het een meerwaarde
kan zijn om onze oudergroep te betrekken, nog actiever feedback vragen van de jongeren
op bewonersvergaderingen, de ervaringsdeskundige om advies te vragen, enz. Dit gebeurt
nu ook maar is niet altijd even duidelijk weergeven in de verslaggeving.. Voor het thema
gebruikerstevredenheid werden in 2017 de tevredenheidsbevragingen herzien met cliënten,
de ervaringsdeskundige en proceseigenaars. Bovendien werden er nieuwe vragenlijsten
opgesteld voor de module ‘Contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering’ en
voor bekwame -12-jarigen. Bij JEZ11 werden de tevredenheidsbevragingen vóór 2017 enkel
afgenomen bij het einde van een begeleiding. In 2017 werd in het kader van het centraal
thema ‘onthaal’ beslist om ook na de onthaalperiode een tevredenheidsbevraging af te
nemen bij de cliënten van JEZ11 om zo op basis van de resultaten de procedure en aanpak
onthaal te optimaliseren.
Voor het effect van de hulpverlening situeren onszelf momenteel op groeiniveau 2. Bij de
evaluatie van de handelingsplannen werken we met GAS-scores om het effect van de
hulpverlening te meten. We hanteren indicatoren voor de module contextbegeleiding in
functie van positieve heroriëntering (in samenwerking met Prof. Dr. Johan Vanderfaeillie,
VUB).
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Op organisatieniveau werken we in zelfevaluaties vaak met PROSE (bv. Quickscan,
Tevredenheid van medewerkers). We vragen de benchmarkinggegevens op om onszelf te
situeren ten aanzien van andere organisaties.
Binnen het personeelsbeleid wordt er over de jaren heen en met andere organisaties
vergeleken om evoluties, tendensen en effecten na te gaan. De benchmarking wordt
besproken op onze werkgroep personeelsbeleid; De bespreking resulteert in een aantal
verbetersuggesties inzake personeelsbeleid die meegenomen wordt naar de centrale
kwaliteitsstuurgroep. In 2018 laten we ons extern coachen in het uitwerken van een set
indicatoren om het effect van onze hulpverlening te meten en te monitoren. Op deze manier
willen we groeien naar een hoger niveau op dit thema.
Medewerkersresultaten
In 2017 hebben we de personeelstevredenheid gemeten door middel van PROSE. We
situeren ons hier op groeiniveau 4.
Binnen personeelsbeleid werken we al enkele jaren met indicatoren en kengetallen. We
situeren onszelf hier op groeiniveau 4 gezien we o.a. systematisch de kengetallen bespreken
in de werkgroep personeelsbeleid. Op het tweewekelijks personeelsoverleg wordt de
personeelsplanning telkens besproken, een stand van zaken met betrekking tot de overuren,
ziektedagen, VTO, enz.
Samenlevingsresultaten
Voor de waardering van onze strategische partners situeren we onszelf op groeiniveau 3. Als
onze strategische partners zien we onder andere de partners van de Raad van Beheer, alle
aanmelders, Jongerenwelzijn, enz.. Bij het schrijven van het boek ‘Jezelf in beeld’ dat in 2017
uitgegeven werd, kwam de waardering van verschillende partners spontaan aan bod.
Voor onze maatschappelijke opdracht en maatschappelijke tendensen situeren we onszelf
op groeiniveau 5. We verwijzen hierbij graag naar ons adviesrapport verbonden aan het
project Back to Basics, de mogelijkheid om aan tafel te zitten in het kabinet rond het thema
‘verblijf’, onze betrokkenheid ten aanzien van Huizen van het Kind, ons lokaal sociaal beleid,
onze inzet bij ‘1 gezin - 1 plan’. We vermelden eveneens onze gedeelde trajecten, een
doorgangswoning als tussenvorm voor jongvolwassenen, het boek van JEZ11, het project
OSiO, het organiseren van een studiedag in 2017 (50 jaar VOT) en in 2018 (Project Back to
Basics), enz.
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3.3 Overzicht HCA
Naam Inrichtende Macht: Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen
Naam organisatie: DIVAM
Erkenningsvorm: HCA

ZELFEVALUATIE

2015

2016

2017

Organisatie en visie

4

4

4

Betrokkenheid

2

2

3

Methodieken en instrumenten

5

5

5

Verbetertraject

5

5

5

3

4

5

4

3

4

3

NVT

3

3

Niet
uitgevoerd

Niet
uitgevoerd

4

Gebruikers-tevredenheid

3

3

4

Effect van de hulpverlening

2

2

3

4

4

4

Niet
uitgevoerd

Niet
uitgevoerd

4

Waardering strategische partners

2

2

2

Maatschappelijke opdrachten /
tendensen

5

5

5

2018

Kwaliteitszorg

Kernprocessen
Onthaal van de gebruiker
Doelstellingen en handelingsplan
Afsluiting en nazorg
Pedagogisch profiel
Dossier-beheer

Niet
uitgevoerd
Niet
uitgevoerd
Niet
uitgevoerd
Niet
uitgevoerd
Niet
uitgevoerd

Gebruikersresultaten
Klachtenbehandeling

Medewerkersresultaten
Personeelstevredenheid
Indicatoren en kengetallen

Samenlevingsresultaten
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3.4 Bespreking groeiniveaus HCA
Dit jaar werden alle groeiniveaus bepaald voor onze HCA-dienst DIVAM in overleg met de
directeur, verantwoordelijke van DIVAM en personeelsdeskundige.

3.4.1 Kwaliteitszorg
Voor organisatie en visie situeren we onszelf op groeiniveau 4. Dit is identiek aan HDO en
JEZ11 en kunnen we duiden door onze aanpak op organisatieniveau. We hebben hiervoor
de kwaliteitsplanning en de verbeteracties op organisatieniveau. Specifiek op niveau van
DIVAM hebben we het kwaliteitshandboek van DIVAM en de verslaggeving van de lokale
kwaliteitsstuurgroepen met het team van DIVAM, enz.
Voor betrokkenheid situeren we onszelf op groeiniveau 3. Systematisch worden interne
medewerkers
betrokken,
wordt
het
parket
bevraagd
en
gaan
cliënttevredenheidsbevragingen door, enz.
Bij methodieken en instrumenten, alsook voor verbetertrajecten is er een eensgezinde
aanpak binnen de VOT en voor beide situeren we ons dan ook op niveau 5.

3.4.2 Kernprocessen
Voor onthaal van de gebruiker verwijzen we naar de beschrijving van het centraal thema
‘Onthaal’ verder in dit kwaliteitsverslag.
Voor doelstellingen en handelingsplan, afsluiting en nazorg gelden dezelfde argumenten als
bij onthaal van de gebruiker, namelijk dat we de procedures evalueren volgens een
systematiek en die bijsturen, alsook dat we hierbij gebruikers, interne en externe partners
betrekken, bv. JEZ11, De Zande, enz. We scoren ons op niveau 4.
Een pedagogisch profiel wordt niet verwacht van het agentschap. Dit hebben we
aangeduid met ‘Niet Van Toepassing’.
Voor gebruikersdossier situeren we ons op niveau 3. Dit kunnen we aantonen aan de hand
van onze onthaalbrochures, onze procedures en de visieteksten op organisatieniveau.

3.4.3 Gebruikersresultaten
Voor de klachtenbehandeling en gebruikerstevredenheid geldt dezelfde redenering als
hierboven beschreven voor HDO en JEZ11.
Bij effect van de hulpverlening situeren we DIVAM op groeiniveau 3 want er zijn SMARTindicatoren op Vlaams niveau per afhandelingsvorm. Het jaarverslag wordt besproken met
het team. In de toekomst wensen we dit te combineren met de lokale kwaliteitsstuurgroep
van DIVAM om zo op basis van de analyses en informatie verwerkt in het jaarverslag
verbetersuggesties te formuleren.

3.4.4 Medewerkersresultaten
De groeiniveaus van personeelstevredenheid en indicatoren en kengetallen zijn identiek aan
HDO en JEZ11.

3.4.5 Samenlevingsresultaten
Bij het bepalen van de groeiniveaus voor de samenlevingsresultaten merkten we op bij
waardering van strategische partners dat we dit vaak organiseren op VOT-niveau. De
resultaten richten zich naar HDO en JEZ11, minder specifiek naar DIVAM. DIVAM zit echter
samen met partners maar niet met ‘waardering’ als specifieke focus. Hiervoor scoren we
onszelf op niveau 2.
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Voor maatschappelijke opdracht en maatschappelijke tendensen situeren we ons net zoals
HDO en JEZ11 op groeiniveau 5.

4 KWALITEITSPLANNING
4.1 Evaluatie van de kwaliteitsplanning 2017
In 2009 werkte de Vereniging Ons Tehuis een strategische planning uit die zich richt op het
lopende decennium, m.a.w. 2010-2019. In dit plan formuleerden we 16 strategische doelen
die we wensten te realiseren in dit decennium.
De kwaliteitsplanning kan niet los gezien worden van dit strategisch plan. Doelstellingen
opgenomen in de kwaliteitsplanning komen de realisatie van de strategische doelen (SD) ten
goede. De kwaliteitsplanning houdt bijgevolg de operationalisering van het strategisch plan
in.
In onze verbeteracties onderscheiden we twee groepen: de eenmalige verbeteracties (A),
en de grote verbeterprojecten (P) die in een stappenplan verder uitgewerkt worden. Zo’n
stappenplan noemen wij een prioritair actieplan (PRIAC). Een PRIAC geeft de verschillende
stappen van het project weer, waarbij per stap de uitvoerder, het gewenste resultaat, het
tijdsplan en de supervisor (bij wijze van controle) vermeld wordt.
De lezer zal merken dat onze kwaliteitsplanning de structuur van het EFQM-model volgt. In
onze kwaliteitsplanning nemen we expliciet het luik ‘Verbeteren en vernieuwen’ op. Dit geeft
het leereffect weer dat ingebakken zit in het EFQM-model.
In dit hoofdstuk evalueren we onze kwaliteitsplanning van het voorbije jaar. Het overzicht
geeft de realisatiestatus weer van elke verbeteractie op datum van 31/12/2017. In de
kwalitatieve toelichting geven we een inhoudelijke evaluatie van de belangrijkste
verbeteracties.
Een kwaliteitsplanning is een dynamisch gegeven. Gedurende het jaar wordt deze
bijgestuurd om in te spelen op opportuniteiten, veranderende omstandigheden en prioritaire
noden, enz.
Het overzicht geeft de kwaliteitsplanning weer zoals die opgemaakt was op 1 januari. In de
loop van het jaar werd beslist bepaalde verbeteracties uit te stellen of volledig te schrappen.
Nieuwe verbeteracties werden toegevoegd. In de kwalitatieve toelichting geven we per
aandachtsgebied telkens een opsplitsing tussen de verbeteracties vanuit de
kwaliteitsplanning en de verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning. Deze laatste
categorie zijn verbeteracties die in de loop van het jaar toegevoegd en aangepakt werden.

4.1.1 Overzicht planning 2017
Verbeteractie

SD

P of A

Niveau

Status op
01/01/2017

Seksualiteit en SGOG

1

P

VOT

Gerealiseerd

Drugsbeleid

1

P

VOT

Gerealiseerd

Suïcidebeleid – netwerk

1

P

VOT

Gerealiseerd

Rookvrije huisbezoeken

1

P

VOT

Gerealiseerd

Strategische analyse: voorbereiding

1

P

VOT

Lopend

1. LEIDERSCHAP
2. BELEID EN STRATEGIE
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Incidentregistratie

1

A

VOT

Gerealiseerd

Verkennen geweldloos verzet en nieuwe autoriteit

1

A

VOT

Gerealiseerd

Onthaal

1

P

VOT

Geschrapt

Radicalisering: diensten verkennen

1

A

DIVAM

Gerealiseerd

Evaluatie en bijsturing programmatheorie

1

P

JEZ11

Lopend

Impact van het decreet lokaal bestuur op VOT

1

A

VOT

Lopend

HR-scan

2

A

VOT

Gerealiseerd

Proefproject administratie vereenvoudiging
begeleiders verblijf

1

A

HDO

Lopend

P

VOT

Lopend

3. PERSONEELSBELEID

4. MIDDELEN EN SAMENWERKING
VIPA (nieuwbouw JEZ11 en renovatie leefgroepen)
Implementatie gedeelde trajecten

9

P

JEZ11

Geschrapt

Afstemming Positieve Heroriëntering (CLB en VOT)

9

A

HDO

Gerealiseerd

Samenwerking en afstemming ‘De Zande’

1

A

DIVAM

Gerealiseerd

Pedagogisch basisklimaat JEZ11

1

P

JEZ11

Lopend

Contextbegeleiding JEZ11

1

P

JEZ11

Lopend

Ouderwerking

3

P

HDO

Gerealiseerd

Crisishulpverlening en crisisverblijf

1

A

HDO

Geschrapt

Gedragenheid handelingsplan in team

1

P

HDO

Lopend

Werken met ervaringsverhalen ex-cliënten

1

A

JEZ11

Uitgesteld

Deontologische code herstelbemiddeling

1

A

DIVAM

Gerealiseerd

Omgaan met SGG

1

A

DIVAM

Gerealiseerd

Context betrekken bij DIVAM

1

A

DIVAM

Gerealiseerd

Pedagogisch advies: methodieken anderstaligen
(VIVES)

11

A

OSiO

Gerealiseerd

Aanbod en profilering OSiO

1

A

OSiO

Gerealiseerd

Nieuwsbrief ouders

3

A

HDO

Gerealiseerd

Bevraging verwijzers

1

P

VOT

Gerealiseerd

Tevredenheidslijsten

1

A

VOT

Gerealiseerd

Tevredenheidslijsten Positieve Heroriëntering

1

A

HDO

Gerealiseerd

2

P

VOT

Gerealiseerd

5. KERNPROCESSEN

6. TEVREDENHEID VAN CLIËNTEN EN VERWIJZERS

7. TEVREDENHEID VAN MEDEWERKERS
Personeelstevredenheid
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8. WAARDERING DOOR DE MAATSCHAPPIJ
Stakeholders

1

A

VOT

Gerealiseerd

50 jaar VOT

1

P

VOT

Gerealiseerd

Boek JEZ11

1

P

JEZ11

Gerealiseerd

Boek OSiO

1

P

OSiO

Geschrapt

Supervisie in HDO en JEZ11

1

P

VOT

Gerealiseerd

Supervisie in JEZ11

1

A

JEZ11

Gerealiseerd

Zelfevaluaties

1

A

VOT

Gerealiseerd

In- en uitstroom JEZ11

1

A

JEZ11

Gerealiseerd

Back to basics (innovatief project leefklimaat)

1

P

VOT

Lopend

Indicatoren

1

P

VOT

Lopend

Verlofplanning optimaliseren

1

A

HDO

Gerealiseerd

9. PERFORMANTIE VAN HET CENTRUM

10. VERBETEREN EN VERNIEUWEN

4.1.2 Kwalitatieve toelichting bij de belangrijkste verbeteracties
4.1.2.1 Beleid en strategie
4.1.2.1.1

Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning

Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit (VOT)
Het gedachtegoed rond ‘Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit’ van Haim Omer (Israël)
omhelst een vernieuwende kijk op hoe je als autoriteitsfiguur kan omgaan met (negatief)
gedrag van kinderen en jongeren. Nieuwe autoriteit staat voor de basisattitude, waarbij je
via een krachtgerichte benadering die zowel de focus legt op verbinding als op begrenzing,
de autoriteit van de opvoedingsverantwoordelijken gaat installeren of herstellen. Geweldloos
verzet staat voor het methodisch traject dat inzetbaar is bij destructief gedrag.
In 2017 volgden twee medewerkers een jaaropleiding rond ‘Geweldloos verzet en Nieuwe
autoriteit’ om de visie te verkennen en om na te gaan of de implementatie ervan een
meerwaarde kon zijn binnen de VOT. Bij wijze van proefproject werd met de verworven
inzichten aan de slag gegaan binnen één leefgroep verblijf (HDO). Alle teamleden kregen in
juni 2017 een korte onderdompeling in het gedachtegoed. In het najaar werd dit
uitgebreider herhaald op hun teamdag. Het team werd in het dagdagelijks handelen
gecoacht door de twee medewerkers die zich dagelijks beschikbaar stelden voor
ondersteuning en advies.
In december volgde een evaluatie. Het team en de beleidsstaf waren enthousiast en zagen
de meerwaarde van de visie op het dagdagelijks handelen. Aldus werd beslist om in 2018
‘Geweldloos verzet en Nieuwe autoriteit’ te implementeren binnen de ganse organisatie.
Rookvrije huisbezoeken (VOT)
Contextbegeleiders ondervinden tijdens huisbezoeken en begeleide bezoeken vaak hinder
van het roken door ouders en jongeren. Omdat we zorg willen dragen voor de gezondheid
van onze medewerkers, hebben we onderzocht op welke wettelijke basis we kunnen
terugvallen om rookvrije huisbezoeken met de ouders en jongeren te bespreken. In een
Koninklijk Besluit van 19/01/2005 staat dat werknemers het recht hebben om te werken in
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een rookvrije omgeving. Om onze aanpak te bepalen, hebben we het probleem
aangekaart op onze oudergroep. Zoals we hoopten, was het begrip bij de ouders groot.
Gesteund door deze positieve reacties schreven we naar alle ouders in begeleiding een brief
met de vraag niet meer te roken in aanwezigheid van begeleiders. Er werd een tekst over
‘rookvrije huisbezoeken’ in de nieuwsbrief voor ouders opgenomen en het rookbeleid werd
opgenomen in de onthaalbrochures. Tot slot bespraken we dit met de jongeren op de
bewonersvergaderingen van de leefgroepen.
4.1.2.1.2

Verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning

De vier werven (VOT)
Op 25 september 2017 stelde Minister Vandeurzen op een beleidsmoment in Brussel de
ontwikkelingen binnen de jeugdhulp voor de komende periode voor. De Minister gaf
toelichting bij de 4 uitbreidingswerven die ingepland zijn.
1. Werf 1: uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in regionale
samenwerkingsverbanden, met integratie van een eerstelijnspsychologische functie
voor kinderen in deze samenwerking
2. Werf 2: uitbreiding van de huizen van het Kind en het realiseren van een zorggarantie
voor jonge kinderen die uithuisgeplaatst moeten worden door het realiseren van een
onmiddellijk inzetbare buffercapaciteit
3. Werf 3: actieplan voor jongvolwassenen. Het betreft hier een uitbreiding via
initiatieven van co-housing van jongeren tussen 16 en 25 jaar en een betere
afstemming tussen jeugdhulp en de volwassenhulp
4. Werf 4: de invoering van het nieuwe decreet jeugddeliquentierecht met uitbreiding
van de opvang en begeleiding van delinquente jongeren en jongeren in zeer
complexe opvoedingssituaties.
Deze 4 werven passen binnen de visie en de strategische doelstellingen van de Vereniging
Ons Tehuis, zodat we zullen intekenen op de diverse werven op het moment dat er een
oproep tot indienen van dossiers gebeurt.
Voor werf 1 en 3 is er intussen een oproep gebeurd.
Voor werf 1 werd er vanuit Het Westhoekoverleg een intersectoraal samenwerkingsverband
opgericht die een dossier indiende. Namens de sector bijzondere Jeugdzorg werd onze
directeur, Filip De Baets, gemandateerd voor de stuurgroep om het dossier uit te schrijven
voor de Westhoek samen met gemandateerden uit de andere sectoren en een
ervaringsdeskundige. Het dossier van het samenwerkingsverband Westhoek werd
weerhouden in een eerste selectiefase. We zijn nu volop bezig om fase 2 van het dossier uit
te werken. We hopen operationeel te zijn na de zomer 2018 om zo 200 extra gezinnen te
kunnen begeleiden.
Voor werf 3 kwam er eind december de oproep binnen om een dossier in te dienen tegen
midden april 2018. Een interne werkgroep werd opgericht om een dossier op te maken. Ook
in dit project wordt er intersectoraal afgetoetst en samengewerkt. Het betreft een cohousing project voor 4 jongeren in Ieper, gecombineerd met een buddy-werking ter
ondersteuning en verbreding van het sociaal netwerk van de jongeren.

4.1.2.2 Personeelsbeleid
4.1.2.2.1

Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning

HR-scan (VOT)
Eind 2016 maakten we kennis met de HR-scan. Het is een vragenlijst ontwikkeld door HRwijs,
een project van VERSO (Vereniging voor Social Profit Ondernemingen). Deze vragenset peilt
naar drie hoofdthema’s (‘HR-beleid van de organisatie’, ‘diversiteit in de organisatie’ en ‘HRexpertise’) en vijf subthema’s (‘werving selecteren en onthaal’, ‘functioneren en evalueren’,
‘opleiding en ontwikkeling’, ‘loopbaanplanning’ en ‘(psychosociaal) welzijn’) met betrekking
tot personeelsbeleid.
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Eind februari 2017 gaf de werkgroep personeelsbeleid groen licht voor de afname van de
HR-scan onder begeleiding een adviseur van HRwijs. Aan de mondelinge bevraging namen
vertegenwoordigers uit verschillende teams en functiegroepen deel. Per thema kwamen de
deelnemers tot een consensus omtrent de ontwikkelingsfase waarin het personeelsbeleid van
de VOT zich bevindt. De adviseur van HRwijs leidde het proces in goede banen en bezorgde
ons na afloop een adviesrapport.
Volgens het rapport staat de VOT op alle terreinen van HR-beleid ver tot zeer ver in de
ontwikkeling. We zijn trots op dit mooie resultaat. Niettemin willen we aan de slag met de tips
die het rapport vermeldt om zo ons personeelsbeleid nog verder te versterken.
Eind 2017 werden de resultaten en de adviezen voorgesteld op een denkdag met de
werkgroep personeelsbeleid. In overleg kwamen we tot verbetervoorstellen met betrekking
tot personeelsbeleid en –tevredenheid voor de komende kwaliteitsplanning. Naast de
HRscan zorgden ook de resultaten van de personeelstevredenheidsmeting en de
personeelskengetallen voor de nodige input op deze denkdag.

4.1.2.3 Middelen en samenwerking
4.1.2.3.1

Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning

VIPA fase 3 (VOT)
Op 28 november 2012 keurde men bij VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor
Persoonsgebonden Aangelegenheden) het zorgstrategisch plan goed dat de VOT indiende.
Het zorgstrategisch plan beschrijft de infrastructuurwerken die de VOT in de komende 10 jaar
wil realiseren. De VOT beschreef vier projecten:





Nieuwbouw voor de ambulante diensten van de VOT (contextteam en de HCAdienst DIVAM)
Nieuwbouw voor de administratieve en pedagogische diensten en directie
Nieuwbouw voor de halfgesloten leefgroep JEZ11
Verbouwen van de vier leefgroepen van HDO

Project één en twee werden samen uitgevoerd en de intrek in de nieuwbouw werd
genomen in juni 2016. Meteen gingen we van start om het derde project in de steigers te
krijgen.
De Raad van Beheer besliste in december 2016 om een onderhandelingsprocedure op te
starten tot het aanstellen van een architect voor de opmaak ‘Aanvraag subsidiebeslissing
project drie en de realisatie van de nieuwbouw’ én voor de opmaak ‘Aanvraag
subsidiebeslissing voor project vier’.
Op de Raad van Beheer van 3 februari 2017 werd de heer Jan Verschuere aangesteld als
architect. Hij realiseerde eveneens project één en twee. Op basis van een plan van eisen –
bepaald door de miniwerkgroep – kon de architect van start gaan. Na veelvuldig overleg
werden de plannen in augustus 2017 voorgelegd aan VIPA.
De plannen werden daarna besproken met de dienst Ruimtelijke Ordening van de Stad Ieper
in functie van het BPA (Bijzonder Plan van Aanleg). Een gesprek met de Brandweer leerde
ons dat het kostenbesparend zou werken mochten wij het gebouw, dat we aanvankelijk
quasi zouden aanbouwen aan project één en twee, een zestal meter achteruit plaatsen ter
preventie van brandoverslag van het ene gebouw naar het andere. In het kader van de
toegankelijkheid werden nog een aantal aanpassingen aan het plan gedaan op advies van
INTER (expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design).
Het gebouw is toekomstgericht geconcipieerd. Initieel was het bedoeld als leefgroep van
tien meisjes in een halfgesloten setting. In de toekomst hopen we in dit ene gebouw twee
leefgroepen van zes meisjes in een beveiligd en fuguevermijdend aanbod onder te brengen.
Hierdoor is het gebouw zo ingedeeld dat er twee leefgroepen onafhankelijk, zonder
interactie, van elkaar zouden kunnen functioneren. Zo worden er onder andere twee
trappen voorzien en zijn er twee afzonderlijke leef- en eetruimtes.
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Op 6 oktober 2017 dienden we als slotstuk de ‘Aanvraag tot subsidiebeslissing’ in. Begin 2018
maken we werk van de bouwaanvraag om tegen eind 2018 de bouwwerken te kunnen
starten.
Implementatie gedeelde trajecten (JEZ11)
In het kader van het uitbreidingsbeleid in 2017 kreeg de VOT een bijkomende erkenning voor
twee gedeelde trajecten in samenwerking met ‘De Zande’ (Beernem). Hiermee willen we de
jongeren en hun context maximale kansen bieden om op een intensieve manier toe te
werken naar een re-integratie in de samenleving en de uitstroom uit De Zande optimaliseren.
Er is een vlotte communicatie tussen De Zande en JEZ11 waarbij gezamenlijk gekeken wordt
welke dossiers in aanmerking komen voor deze module. In september 2017 werd een eerste
module opgestart. Voorlopig wordt per traject afzonderlijk gekeken hoe die module vorm
kan krijgen. In de toekomst wordt een draaiboek opgesteld met algemene richtlijnen om de
samenwerking optimaal te laten verlopen.
Afstemming Positieve Heroriëntering (HDO)
In 2017 heeft het CLB Groeninge de erkenning voor negen modules ‘Contextbegeleiding in
functie van positieve heroriëntering (PH)’ toegekend gekregen. De Keerkring is de spin-off
van het CLB voor deze modules met 3 vestigingen (in Diksmuide, Torhout en Tielt). Dit
betekent dat er nu zes organisaties in West-Vlaanderen ‘Contextbegeleiding in functie van
positieve heroriëntering’ aanbieden, met name De Keerkring, De Walhoeve, CAW
Jeugdzorg, Binnenstad, Columbus en HDO. De regio’s zijn verdeeld en liggen vast. Het
uitgangspunt is om samen zoveel en zo goed mogelijk gezinnen te helpen door een goede
samenwerking tussen de PH-partners. Dit houdt in dat elk gezin ergens terecht moet kunnen
met zijn vraag naar een traject PH. De PH-partners houden onderling contact en helpen de
aanmelder bij het zoeken naar een aanbod. We houden elkaar ook op de hoogte van vrije
modules. Daarnaast komen we op regelmatige basis samen voor intervisie tussen de
verantwoordelijken en tussen de procesbegeleiders.
4.1.2.3.2

Verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning

Maatschappelijke tendensen (OSiO)
Met het project Ouders Steunen in Opvoeden (OSiO) willen we adequaat inspelen op
maatschappelijk tendensen. Het project is ontstaan in 2010 vanuit een vraag/nood bij onze
samenwerkingspartners. We zijn nog steeds op zoek naar structurele financiering of
subsidiëring voor dit maatschappelijk waardevol project.
Bij de opstart van het project lag de focus vooral op het aanbieden van
opvoedingsondersteuning: individueel (in de vorm van pedagogisch advies) en in kleine
groep (in de vorm van ouderbijeenkomsten)
In het voorbije jaar hebben we in overleg de keuze gemaakt om onze werking verder te
differentiëren en nieuwe werkvormen uit te werken. Bovendien hebben we
extra
geïnvesteerd in samenwerkingsverbanden. We merken bij onze partners (OCMW’s, Huizen
van het Kind, CLB’s, scholen, …) dat de vraag naar een uitgebreider aanbod voor jongeren
groot is. We focussen ons daarom niet louter meer op opvoedingsondersteuning voor ouders
en professionelen, maar hebben een uitgebreider aanbod voor jongeren uitgewerkt. Dit
aanbod
bestaat
uit
weerbaarheidstrainingen
in
groep,
individuele
sociale
vaardigheidstrainingen en het begeleiden van herstelgesprekken. In Ieper dienden we
samen met het Huis van het Kind, de jeugddienst en de preventiedienst een project in bij
‘Rode Neuzen’. Het voorgestelde project richt zich vooral op het organiseren en begeleiden
van weerbaarheidstrainingen en individuele sociale vaardigheidstrainingen. Het werd
goedgekeurd en startte in september. Hierdoor kunnen we het aanbod uitbreiden in onze
regio en zo meer ingaan op de vraag van onze partners.
In Poperinge startten we met een samenwerking met het Time-Outproject. Het TimeOutproject werkt met leerlingen uit de regio die tijdelijk geschorst werden van school. De
eerste ervaringen waren positief. Concreet fungeren we aanvullend op hun ondersteuning
en begeleiding en kunnen wij

Jaarverslag 2017

30

-

individueel aan de jongere ondersteuning bieden door het begeleiden van een
training, ofwel
een ondersteuningstraject voor de klasgroep opstarten (bv. bij terugkeer van de
geschorste jongere).

We investeerden ook sterk in het aanbod voor ouders en dan vooral in het afstemmen met
het bestaande aanbod. We ontwikkelden, vanuit onze samenwerking met de Huizen van het
Kind en de zorgregio Ieper en Poperinge-Vleteren, een gezamenlijke kalender waar alle
vormingen of infomomenten voor (aanstaande) ouders op vermeld staan. De
bekendmaking van het aanbod voor ouders gebeurt voortaan gezamenlijk.
Samenwerking met lokale diensten in functie van invulling van een schorsingsperiode (HDO)
Sommige van onze jongeren worden al eens geschorst op school. We merken dat het voor
scholen niet altijd een evidentie is om de nodige invulling voor de (langere)
schorsingsperiode te voorzien. Niettemin vinden we het belangrijk dat jongeren een
dagbesteding blijven hebben. Het is voor ons belangrijk dat we samen met de jongeren
kunnen zoeken naar een alternatieve dagbesteding die aanleunt bij hun interesses en hun
vaardigheden. Naast het aanbod dat we intern aan de jongeren kunnen bieden, keken we
over de muren van de voorziening heen en legden we contacten met lokale diensten die
regelmatig een vrijwillige hand kunnen gebruiken. Op die manier werken we samen met het
containerpark van de Stad Ieper, WZC Zonnelied, vzw Mathijs enz. In 2018 willen we deze
samenwerkingen verder uitbreiden.
Drugs Expertise Team (JEZ11)
In JEZ11 worden we vaak geconfronteerd met jongeren die experimenteren met drugs. In
veel gevallen ziet de jongere dit niet als problematisch en wenst zij geen drughulpverlening
op te starten. Toch willen we druggebruik opvolgen en de drempel naar hulpverlening laag
houden. In 2017 werd de samenwerking met het Drugs Expertise Team (DET) Ieper verder
uitgewerkt. Eén keer per maand komt een medewerker van het DET langs in JEZ11. Er is één
verplicht informerend contact, zodat de jongeren weten waarvoor ze terecht kunnen bij het
DET. Verder is die persoon gewoon aanwezig in het gebouw en kunnen jongeren vrijblijvend
binnenspringen met hun vragen. We merken dat de regelmatige aanwezigheid van het DET
zorgt voor meer vertrouwen en veiligheid om vragen te stellen.
Samenwerking met CAW Ieper in CBAW begeleidingen (HDO)
In 2017 werd een samenwerking opgestart met de hulpverlening van het CAW in functie van
onze CBAW-trajecten. Zo hebben we samen de mogelijkheid gecreëerd om een
tandembegeleiding voor de jongere op te starten. Op die manier leggen we onmiddellijk
bruggen naar de volwassen hulpverlening. Een brug die voor sommige jongeren broodnodig
is maar voor hen vaak niet gemakkelijk om deze op te bouwen. De CBAW-begeleider
ondersteunt de jongere hierin. De tandembegeleiding kan allerlei invullingen krijgen: de
CAW-medewerker kan samen boodschappen doen, ondersteunen bij een extern overleg,
helpen bij een verhuis, enz. We kregen groen licht om deze samenwerking in 2018 bij te sturen
en te verankeren.

4.1.2.4 Kernprocessen
4.1.2.4.1

Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning

Deontologische code herstelbemiddeling (DIVAM)
Op Vlaams niveau werd de deontologische code van de herstelbemiddelaar recent
herwerkt. Deze deontologische code is het resultaat van overleg tussen Moderator
(herstelbemiddeling meerderjarige verdachten en hun slachtoffers) en vertegenwoordigers
van de HCA-diensten (diensten voor Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingen). Deze
code wordt verondersteld
gekend te zijn en onderschreven te worden door elke
bemiddelaar. Bij DIVAM wilden we niet dat deze code dode letter bleef. Daarom kozen we
er voor om ze actief in onze werking te implementeren. We ontwikkelden een
intervisieleidraad. Deze leidraad omhelst enkele thema’s of kapstokken uit de
deontologische code. Aan de hand van deze intervisieleidraad worden dossiers besproken
op intervisiemomenten. Herstelbemiddelingsdossiers worden als het ware afgetoetst aan de
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principes van deontologische code. We merken dat de besprekingen op intervisie
diepgaander gevoerd worden en dat de thema’s van de code actief aan bod komen. De
code is meer doorleefd en gedragen in onze werking.
Pedagogisch advies: methodieken anderstaligen (OSiO)
In 2017 dienden we een project bachelorproef in bij de hogeschool Vives in Kortrijk.
In samenwerking met acht laatstejaarsstudenten orthopedagogie gingen we aan de slag
rond het ontwikkelen van methodieken voor anderstalige ouders. De methodieken die
ontwikkeld werden moesten inzetbaar zijn in ouderbijeenkomsten. OSiO organiseert in
verschillende gemeenten ouderbijeenkomsten. Het gebeurt dat hier allochtone en/of
anderstalige ouders op aanwezig zijn. Het is niet evident om de methodieken die we zelf
ontwikkeld hebben toe te passen op deze doelgroep. Ze zijn vaak te verbaal en
onvoldoende visueel voorgesteld.
De studenten startten met een verdieping in de verschillende culturen en de betekenis van
opvoeden binnen deze cultuur. Naast het opzoeken van de cultuurverschillen werd ook
gekeken welke middelen en methodieken er bestaan om in contact te treden met
anderstaligen. De studenten kozen er voor om vier thema’s van de ouderbijeenkomsten te
herwerken, namelijk. ‘kennismaking’, ‘vrije tijd’, ‘opvoeden voor iedereen anders’ en
‘slapen’.
Bij de ouderbijeenkomst ‘kennismaking’ werd met de methodieken van de studenten meer
aandacht besteed aan een grondige kennismaking tussen ouder en begeleider en ouders
onderling. Dit deden we door stil te staan bij hun land van herkomst, de waarden en normen
die er heersen, en hun wensen op vlak van opvoeding… Binnen deze sessie blijft voortdurend
de aandacht behouden voor hun thuisland en wordt hier erkenning aan gegeven.
Voor de sessie ‘vrije tijd’ ontwierpen de studenten een interactief spel met spelbord. Ouders
maken hierbij kennis met verschillende locaties waar ze als gezin naartoe kunnen gaan in hun
vrije tijd. Daarbij krijgen de ouders de nodige tips en weetjes. De focus ligt op het plannen
van de vrije tijd. Een goede planning voorkomt discussie en bijhorende frustraties binnen het
gezin.
De derde sessie heet “Droom zoet, slaap zacht”. In deze sessie wordt op verschillende
aspecten ingezet: de gezinssamenstelling, het slaapritueel van de verschillende gezinsleden,
de manier waarop ouders omgaan met kinderen die niet willen slapen, welke voor- en
nadelen er zijn bij de aanwezigheid van bepaalde elementen in een slaapkamer… Om deze
zaken aan bod te laten komen konden de ouders op een interactieve manier hun eigen
slaaprituelen en situaties waarheidsgetrouw en visueel weergeven. Dit met multiculturele
poppetjes, grote prenten, pictogrammen, filmpjes, enz.
De laatste sessie is “Opvoeden iedereen anders”. Binnen deze sessie werkten ze in een
beursvorm. In de beurs bieden ze verschillende standen aan (Opvoedingsstijlen, ochtend- en
avondrituelen en de opvoedingspiramide) waar ouders individueel enkele opdrachten
kunnen uitvoeren. Ze staan stil bij wat zij belangrijk vinden in hun opvoeding. De sessie wordt
afgerond met een groepsgesprek. Het materiaal dat de ouders maken/invullen tijdens de
beurs, wordt gebruikt als leidraad voor het groepsgesprek. Binnen het gesprek is het van
belang dat verschillen kunnen besproken worden en dat ze erkenning krijgen.
Na het uitwerken van deze sessies besloten de studenten om enkele aanbevelingen op te
maken. Ze keken met een kritische bril naar het gehele project en stelden enkele algemene
aanbevelingen op die relevant zijn voor alle organisaties die in contact komen met
anderstalige/allochtone ouders.
Nieuwsbrief ouders (HDO)
Vanuit de participatiegedachte kwam het idee om een nieuwsbrief voor en door ouders te
starten met als doel het verhogen van de ouderbetrokkenheid. We willen ouders zo 4 keer
per jaar op de hoogte brengen van het reilen en zeilen van HDO. Er zijn vaste rubrieken, zoals
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personeel, HDO aan de slag, creatief bezig,… om de ouders op de hoogte te houden.
Daarnaast is er ruimte voor tips voor leuke uitstapjes, receptjes, activiteiten, enz. Op de
oudergroep wordt de nieuwsbrief elke keer geëvalueerd.
4.1.2.4.2

Verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning

Opstart eigen vormingsaanbod (JEZ11)
In september 2017 bouwden we een eigen vormingsaanbod uit binnen onze dagstructuur.
Op maandag- en vrijdagvoormiddag krijgen de jongeren les. Aan de hand van thema’s
leren we schoolse vaardigheden en basisattitudes aan. Twee begeleiders worden een aantal
uur vrijgesteld om de lessen voor te bereiden en te geven. We kiezen er voor om zelf vorming
te geven omdat we zo maximaal kunnen inspelen op thema’s die actueel zijn binnen de
leefgroepswerking. De transfer van de aangebrachte thema’s in hun andere activiteiten
wordt op deze manier gefaciliteerd. Zo kan bijvoorbeeld een bezoek aan Fedasil gepland
worden wanneer er in de vorming gewerkt wordt rond racisme en discriminatie, of wordt er
creatief aan de slag gegaan vanuit inspiratie van Banksy als graffiti een thema is binnen de
vorming.
Signs of Safety (HDO)
Jongerenwelzijn heeft de beleidskeuze gemaakt om de visie ‘Signs of Safety’ (SOS) van
Turnell en Edwards in de hulpverlening te implementeren. In 2016 hebben de consulenten
van het ‘Ondersteuningscentrum Jeugdzorg’ (OCJ) en Sociale Dienst Jeugdrechtbank (SDJ)
een 3-daagse opleiding gevolgd rond dit kader. Op het ROBJ van januari stelden de
consulenten de vraag of wij bereid zijn om rond concrete dossiers met deze methodiek
samen te werken. Het doel om te werken met ‘Signs of Safety’ is om in risicovolle situaties
samen met de cliënten, de consulent, de zorgcoördinator en de contextbegeleider een
veiligheidsplan op te maken. Wij hebben
beslist om alle contextbegeleiders,
zorgcoördinatoren en enkele leden van de beleidsstaf hierin te laten vormen. Caroline
Robberecht, medewerker van het Departement Welzijn, afdeling beleidsontwikkeling, team
IJH en freelance vormingswerker bij Informant, heeft deze vorming voor ons in het najaar
georganiseerd. De vorming bestond uit een introductiedag waarbij het algemeen kader van
‘Signs of Safety’ werd geschetst, een oefendag in kleinere groepjes en een
terugkommoment. Tijdens de oefen- en terugkomdag werd via concrete casussen
stilgestaan bij oplossingsgerichte vraagstelling en methodieken. Voor velen was dit een
opfrissing van methodieken die reeds in de begeleiding worden gebruikt, voor anderen was
dit vernieuwend. Door deze opleiding zijn we klaar om met ‘Signs of Safety’ in concrete
casussen met de consulenten samen te werken.

4.1.2.5 Tevredenheid van cliënten en verwijzers
4.1.2.5.1

Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning

Bevraging verwijzers (VOT)
Om onze samenwerking met verwijzers en aanmelders binnen VOT te evalueren en te
optimaliseren werden alle consulenten (OCJ en SDJ) en aanmelders waarmee we de
afgelopen jaren hebben samengewerkt, bevraagd vanuit de brede instap. De bevraging
peilt naar de tevredenheid over onze hulpverlening en samenwerking en wordt vierjaarlijks
afgenomen. Aan de hand van een online bevraging werden volgende elementen
bevraagd:
-

-

tevredenheid over kwaliteit van onze hulp- en dienstverlening:
o intake
o vraagverheldering
o afsluit en nazorg,
tevredenheid over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van onze medewerkers,
tevredenheid over niveau van gezinsgericht en emancipatorisch werken, en
tevredenheid over mate waarin we ingaan op maatschappelijke tendensen.

De resultaten waren positief. Volgende sterke punten kwamen naar voor uit de bevraging:
we gaan tot het uiterste voor onze cliënten, we zoeken actief mee met de verwijzer naar de
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meest gepaste hulp, we werken op maat en in het belang van de cliënt, de afgeleverde
verslaggeving is kwalitatief hoogstaand en wordt stipt afgeleverd. Tot slot zijn we goed
bereikbaar mede dank zij een vlot georganiseerd telefonisch onthaal.
De ervaren problemen en verbetersuggesties waren: intakegesprekken die meer op maat
kunnen gebeuren en het opzetten van een meer preventieve aanpak voor
wegloopproblematieken en/of tienerpooierproblematieken. De verwijzers vragen om een
aanpak voor de lange wachtlijsten omdat ze vaststellen dat de motivatie bij cliënten bij
lange wachttijden sterk daalt. Deze verbetersuggesties worden meegenomen als input voor
de kwaliteitsplanning en de opmerking rond lange wachtlijsten wordt gesignaleerd aan het
beleid.
Tevredenheidsvragenlijsten (VOT)
Als organisatie hechten we veel belang aan de visie en mening van de cliënten over de
hulp- of dienstverlening. Hiervoor nemen we onder meer tevredenheidsvragenlijsten af. Deze
vragenlijsten (voor +12-jarigen en ouders) en de procedure werden in 2012 de laatste maal
aangepast en geactualiseerd. Op basis van de ervaring en resultaten werden ze in 2017
samen met de ervaringsdeskundige en cliënten opnieuw geëvalueerd en geoptimaliseerd.
Naast de herwerking van de bestaande vragenlijst werd ook een versie voor bekwame -12jarigen en bijkomende versies voor afname bij onthaal en einde ‘contextbegeleiding in
functie van positieve heroriëntering’ opgemaakt.

4.1.2.6 Tevredenheid van medewerkers
4.1.2.6.1

Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning

Personeelstevredenheid (VOT)
In 2017 vond een personeelstevredenheidsbevraging plaats door middel van de vragenlijst
van PROSE: ‘Tevredenheid van medewerkers – v4’. Met de leden van de werkgroep
personeelsbeleid werd beslist om voorafgaand aan de bevraging van alle medewerkers, een
perceptie-meting te organiseren. De opzet van deze oefening was om te meten of de
perceptie op beleidsniveau (door de leden van de werkgroep personeelsbeleid) klopt met
hoe de medewerkers de verschillende domeinen ervaren. Elke respondent (werkgroep
personeelsbeleid) diende de vragenlijst dus in te vullen vanuit de idee hoe de respondent
dacht dat de scores naar boven gingen komen over alle teams heen en niet vanuit de eigen
beleving.
De periode van de individuele diagnose liep van 5 juni tot 16 juni 2017. In totaal werden 89
medewerkers uitgenodigd om de bevraging in te vullen. Alle respondenten vulden de
vragenlijsten in, wat een responsgraad van 100% betekent.
Uniek aan deze bevraging was dat de bevragingen georganiseerd werden op teamniveau.
Elke medewerker diende de bevraging in te vullen vanuit hoe hij/zij de items ervaart op
teamniveau of vanuit zijn eigen unieke positie. Vragen die handelden over ‘de/mijn
leidinggevende(n)’, ‘verantwoordelijken’ of ‘de leiding’ dienden geïnterpreteerd te worden
als de direct leidinggevende. Verder werden ook in de richtlijnen verwarrende termen
toegelicht.
De resultaten werden per team teruggekoppeld. Er was ruimte voor overleg en duiding en
op basis van de aangegeven prioriteiten werden verbetersuggesties per team opgesteld. Dit
kon gaan van een tip of actie van de leidinggevende tot ieder zijn aandeel binnen het
werkklimaat van een team. Net zoals onze werking met het leefklimaat is het team aan de
slag gegaan om het werkklimaat te optimaliseren. Dit wordt in 2018 verder geëvalueerd.
De resultaten op organisatieniveau (gemiddelde van de teams) werden teruggekoppeld op
de
teamdag
met
de
werkgroep
personeelsbeleid
en
op
de
algemene
personeelsvergadering. Via PROSE konden we de resultaten verkrijgen van 11 andere
organisaties in Vlaanderen en zo benchmarken. Op de teamdag werden de
verbetersuggesties geconcretiseerd en meegenomen naar de kwaliteitsplanning.
Verbetersuggesties die hieruit volgden waren bv. teambuilding op teamdag, evalueren
procedure ontwikkelingsgesprekken, verduidelijken positie personeelsdeskundige, stimuleren
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directe feedbackcultuur, administratieve vereenvoudiging, enz. In 2018 worden alle teams
opnieuw bevraagd over het werkklimaat tijdens de lokale kwaliteitsstuurgroepen.

4.1.2.7 Waardering door de maatschappij
4.1.2.7.1

Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning

50 jaar VOT
Op 27 oktober 1967 werd de Vereniging Ons Tehuis, als Verenging van 5 OCMW’s boven de
doopvont gehouden. 2017, 50 jaar VOT, een gouden jubileum, het werd een feestjaar.
We organiseerden een feestweekend in september waarbij we op vrijdag 22 september onze
deuren opengooiden voor de sector en onze expertise tentoon stelden in o.a. 7 inspirerende
workshops:








Inspirerend werken met de context – methodieken vanuit het hart
Beeld je eens in – een impressie van een sessie drama- en creatieve therapie
Inspirerend opvoeden – een kijk op opvoedingsondersteuning
Inspirerend werken binnen individuele begeleiding
Ervaringsgericht door berg en dal of zelf aan de slag gaan met ervaringsgericht leren
Medewerkers in ontwikkeling, of hoe we personeelsbeleid binnen de VOT integreren
Het bewerkstelligen van een positief leefklimaat in de module verblijf: een
inspiratiesessie

Na de workshops hadden we minister Jo Vandeurzen gevraagd om de tendensen in de
Bijzondere Jeugdzorg toe te lichten. Helaas heeft de minister hier afgezegd en moesten we
het stellen met een videoboodschap.
Het officieel gedeelte werd vervolgd door een verrassing van het “CCMP” of beter gekend
als “het Iepers leger”. Zij overhandigden een cheque met de opbrengst van hun jaarlijks
motortreffen.
In première stelden we het boek “JEZ11 in beeld” voor. Het is een beklijvend boek geworden
doorspekt met getuigenissen van de meisjes die opgevangen en begeleid worden in JEZ11.
Actrice Joke Devinck las aangrijpende passages voor uit het boek. De feeststent werd er stil
van. Daarna volgde een getuigenis van een meisje die vroeger nog in JEZ11 heeft verbleven.
Na een gedicht gebracht door Serge Devriendt en Sabine Dewitte bracht de directeur een
terugblik op de belangrijkste mijlpalen in 50 jaar Vereniging Ons Tehuis.
Het officiële gedeelte werd afgesloten met een bewegingstheater getiteld “Anders Gelijk”.
Het was een project van de Vereniging Ons Thuis in samenwerking met de Nocturnes en
Dansstudjoke, naar een idee van Sabine Dewitte. Een voorstelling gemaakt en gebracht
door jongeren gecoacht door Fauve Deponthière, Sabine Dewitte, Piet Lesage en Joke
Quaghebeur.
De vrijdag werd afgesloten met een receptie met o.a. wijn die we hebben laten bottelen
naar aanleiding van het 50-jarig bestaan, met 9 verschillende etiketten. De wijn werd op de
receptie uitermate gesmaakt.
Op zaterdag 23 september werden onze oud-bewoners uitgenodigd voor een receptie
vanaf 11u. Ze konden een bezoek brengen aan hun vroegere leefgroep en aan de
tentoonstelling die ‘50 jaar VOT in woord en beeld’ weergaf.
Vanaf 14u stroomde het grote publiek toe. De drumband van de Heilige Familie trok de
feestelijkheden op gang. Er werd een ‘Spel Zonder Grenzen’ georganiseerd waar
verschillende ploegen hun kracht, behendigheid en samenwerking in de strijd gooiden.
Over het hele domein kon je verschillende randanimatie vinden voor groot en klein:
springkastelen, ponyritten georganiseerd door de vzw Equisense, een authentieke
draaimolen, grime en tattoos, de kantelwagen van de Politie, gekke kapsels,
circustechnieken, muurklimmen, enz. Samen met enkele jongeren openden we ook een
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zoetemarkt: op een zonovergoten terras kon men genieten van onder meer oliebollen,
zelfgemaakte cupcakes, proeven van een suikerspin, ijsjes of popcorn.
We gunden de bezoekers eveneens een blik achter de schermen van de Bijzondere
Jeugdzorg en we organiseerden rondleidingen in de leefgroepen.
Vanaf 17u opende de Food&Lounge bar. Het was een overdonderd succes. Mensen konden
kiezen uit maar liefst 2 voorgerechten, 8 hoofdgerechtjes en 2 dessertjes. Er werd gesmuld
van ‘Chicken à la king met Pivlav rijst’, ‘gemarineerde zalm met gin en komkommer’,
‘bavarois van gerookte forel’, nacho’s, zoete en hartige pizza’s en zelfs een overheerlijke
Bouillabaise van Noordzeevis met rouille. Aanvullend was er ook een snackbar met
braadworsten en frieten.
Om 21u verplaatste de massa zich naar de grote feesttent voor een optreden van de Ric
Wills Band. Covers van onder meer Santana en Dire Straits schalden door de tent. Het feest
werd om 3u afgesloten nadat we eerst nog duchtig de beentjes konden losgooien op de
tonen van DJ Spider.
Het was een geslaagd feest en tot in…2027
Boek JEZ11
Op 31 oktober 2014 ontstond de idee om een boek te schrijven over de werking van JEZ11.
Het concept ‘proeftuin’ is moeilijk te vatten voor buitenstaanders. Met het boek willen we
een inkijk geven in onze dagelijkse werking. Het werd een intens proces van reflecteren,
schrijven en herschrijven. Ons boek ‘JEZ11 in beeld: Een reflectie op het werken met jongeren
in de bijzondere jeugdzorg, een wezenlijke ontmoeting.’ wordt uitgegeven door Uitgeverij
Vanden Broele. Het boek vertelt het verhaal van JEZ11, dat begint in 2008 met de opstart van
de proeftuin. Hoe bouw je zo’n werking uit? Hoe zit een gefaseerd traject in elkaar? Welke
pedagogische concepten worden gehanteerd? Waar liep het soms mis en wat gaf juist
energie om telkens weer door te gaan? Hoe kijken meisjes, begeleiders, consulenten,
psychologen en jeugdrechters naar JEZ11? Wat moet er anders in de toekomst? Met
voorbeelden, verhalen en belevingen nemen we de lezer mee in het proces dat wij hebben
doorgemaakt.
In het boek zijn eveneens bijdragen te lezen van Stefaan Van Mulders (administrateurgeneraal Agentschap Jongerenwelzijn), Prof. Dr. Bie Tremmery (forensisch kinder- en
jeugdpsychiater), Dr. Lore Van Damme (postdoctoraal onderzoeker UGent) en Prof. Dr. Stijn
Vandevelde (tenure track docent orthopedagogiek bij de vakgroep Orthopedagogiek
UGent).
Samenwerking secundair onderwijs Poperinge (DIVAM)
In 2017 gaven we in verschillende scholen toelichting over onze werking.
We deden dit via een themaweek en via een themapakket over criminaliteit in enkele
opleidingen (bv. gezondheids- en welzijnswetenschappen). De voorstelling gebeurde op een
(inter)actieve manier. We stonden niet alleen stil bij onze concrete werking, maar ook bij de
doelgroep waarmee DIVAM werkt en delinquent gedrag in het algemeen. We vinden het
belangrijk om hier tijd voor vrij te maken. Enerzijds is het relevant dat jongeren een beeld
krijgen van het werkveld. Anderzijds is het een vorm van het creëren van een
maatschappelijk draagvlak voor onze werking. Deze ervaringen waren alvast positief en ook
in 2018 zetten we deze samenwerking verder.
Naar beleidsaanbevelingen inzake verblijf in de jeugdhulp (HDO)
Op 14 november 2017 vond een startbijeenkomst plaats van de taskforcegroep rond de
module verblijf in de integrale jeugdhulp. De werkgroep bestaat uit de adjunct-kabinetchef
welzijn, de verantwoordelijke van integrale jeugdhulp, de verantwoordelijke van
Jongerenwelzijn en van het voorzieningenbeleid, én afgevaardigden vanuit de sectoren
VAPH, Kind en Gezin (met focus op de CKG-werking) en Jongerenwelzijn. Vanuit onze
ervaring in de bijzondere jeugdzorg en met het project Back to Basics, konden wij mee aan
tafel schuiven. De werkgroep heeft als doel om het concept verblijf te analyseren en te
komen tot een verbeterde aanpak. Er worden thematische bijeenkomsten georganiseerd en
beleidsaanbevelingen gebundeld. Einde van deze werkgroep is voorzien in juni 2018.
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Werkbezoek door de Kindervriend aan HDO contextbegeleiding (HDO)
Op 21 november kwamen de contextbegeleiders en coördinator van het MPI De
Kindervriend (Bellegem) op werkbezoek. Ze waren geïnteresseerd in hoe wij
contextbegeleiding aan onze gezinnen aanbieden: het verloop van het proces en de
mogelijke inzetbare methodieken. We hebben dit alles geïllustreerd aan de hand van
concrete casussen. Onze ‘Map Pedagogisch Advies’ had hierbij heel veel succes!
Opstart muziekatelier (VOT)
Voor kinderen en jongeren kan muziek vaak van groot belang zijn. De muziek die de kinderen
en jongeren ontdekken en zich eigen maken kan een belangrijk element zijn in het zoeken
naar en het vormgeven van hun eigen identiteit. Via het samen creëren van muziek kunnen
ritmes, melodieën en de teksten in muziek meer betekenis krijgen voor de jongeren. Dit kan
hen helpen bepaalde dingen naar buiten te brengen die niet onder woorden gebracht
kunnen worden. Zo kan muziek herinneringen oproepen, energie geven of bepaalde
beelden en gevoelens doen ontluiken.
Vanuit dit idee zijn we in oktober 2017 van start gegaan met het muziekatelier. Hier kan
geëxperimenteerd worden met alles wat met muziek te maken heeft. Dit gebeurt wekelijks
onder begeleiding van de stagiair psychologe (en muzikaal talent) Emma Acke en met
ondersteuning van Sabine Dewitte en vrijwilligster Antje Vanmoerkerke. Psychologe Isolde
Demeyere staat in voor het organisatorisch en administratief werk.

4.1.2.8 Performantie van het centrum
4.1.2.8.1

Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning

Zorginspectie: financiële inspectie (VOT)
De Vlaamse overheid koos er bewust voor om binnen het beleidsdomein Welzijn
Volksgezondheid en Gezin (WVG) alle inspectiediensten onder te brengen in één organisatie
nl. de Zorginspectie. Zo kan de inspectiefunctie strikt gescheiden worden van de erkenningsen subsidiëringsfunctie. Gevolg hiervan is dat de Zorginspectie volledig onafhankelijk handelt
van het subsidiërende Agentschap.
Zorginspectie heeft twee kerntaken: inspecteren en rapporteren.



Door het inspecteren worden alle voorzieningen die behoren tot het beleidsdomein
WVG regelmatig aan een controle onderworpen.
Na elke inspectie rapporteert Zorginspectie haar bevindingen aan het betreffende
agentschap van het beleidsdomein WVG. Die beslissen of er gevolgen zijn voor de
verdere erkenning, vergunning of toekenning van subsidies. Voor ons is dit het
Agentschap Jongerenwelzijn.

De vorige financiële Zorginspectie dateerde van 28 februari 2014. Op 16 juni 2017 ging
opnieuw een financiële inspectie door. Deze legde zich vooral toe op de boekhouding en
de jaarrekening van het boekjaar 2016.
Het doel van deze inspectie is de financiële gezondheid van de voorziening nagaan en de
aanwending van de subsidies bekijken.
Een paar weken op voorhand werden wij telefonisch op de hoogte gebracht en werd een
afspraak vastgelegd voor de controle van de laatste goedgekeurde jaarrekening 2016. Via
mail werden een aantal documenten aangeleverd, die ter beschikking moesten zijn op de
dag van de controle. De controle werd voorbereid door het hoofd administratie en
financiën.
De inspectie ging van start met algemene vragen over de voorziening. De inspecteur stelde
een aantal vragen rond rechtsvorm, patrimonium, enz. Daarna werden alle balansposten
31/12/2016 overlopen en moesten deze telkens worden toegelicht en verantwoord met de
nodige documenten. Alle activa en passiva kwamen aan bod (vaste activa,
afschrijvingstabel, saldibalans vorderingen,
geldbeleggingen, liquide middelen,
investeringstoelagen, lening, leveranciersbalans, enz.). Verder werd de resultatenrekening
2016 met alle kosten en opbrengsten onder de loep genomen. Men deed hiervoor ook een
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aantal steekproeven in de documenten van de boekhouding. Verder werden de
loonsovereenstemming tussen de Weddecentrale en de boekhouding, het saldo RSZ, de
bedrijfsvoorheffing en de verschillende rubrieken van de personeelskosten gecheckt.
Van de inspectie kregen we de hoogste positieve score toegekend. Op basis van de
steekproefsgewijs verrichte inspectieactiviteiten zijn ze van oordeel dat de de jaarrekening
per 31 dec. 2016 van de Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen als behoorlijk
uitgangspunt kan aangenomen worden bij de verdere dossierbehandeling binnen de
Vlaamse overheid. Er blijken geen financiële moeilijkheden. Gezien de huidige financiële
toestand worden, op korte termijn en mits goed beheer, geen grote financiële moeilijkheden
verwacht.
Zorginspectie – sanctie- en vrijheidsbeperkende maatregelen (JEZ11)
Op 11 september 2017 ontvingen we in JEZ11 de zorginspectie
rond het thema
vrijheidsbeperkende maatregelen. Hierbij werd onze werking enerzijds geëvalueerd op
gebied van vrijheidsberovende en – beperkende maatregelen. Anderzijds was er aandacht
voor het preventief beleid en het verbeterbeleid dat gevoerd wordt. Het bezoek resulteerde
in
een
verslag
met
opsomming
van
sterke
punten
en
verbeterpunten.
De vaststellingen van de zorginspectie zijn gebaseerd op gesprekken met medewerkers en
jongeren, op inzage in procedures en dossiers, op inzage van cijfergegevens en
vergaderverslagen.
JEZ11 werd op heel wat criteria positief geëvalueerd. Aanbevelingen en aandachtspunten
nemen we ernstig en we gaan hiermee aan de slag. Naar aanleiding van deze inspectie
werd een werkgroep ‘Verbeterbeleid vrijheidsbeperkende maatregelen’ opgericht die de
taak heeft een consistent en consequent beleid rond vrijheidsbeperkende en – berovende
maatregelen verder uit te werken en te verbeteren. In de loop van 2018 zal deze werkgroep
volgende acties ondernemen:







Afstemmen van de intern gebruikte terminologie op de terminologie gebruikt door
zorginspectie.
Uitbreiden van informatie die gegeven wordt aan jongeren en ouders omtrent
vrijheidsbeperkende maatregelen.
Bijsturen van de procedure time – out en back – up.
Uitschrijven en implementeren van een duidelijk beleid rond vrijheidsbeperkende
maatregelen.
Systematisch
bijhouden
van
cijfergegevens
rond
de
toepassing
van
vrijheidsbeperkende en – berovende maatregelen zodat een inhoudelijke analyse
mogelijk wordt.
Sensibiliseren van medewerkers in correcte toepassing van het gevoerde beleid.

Onderzoek VUB effectiviteit positieve heroriëntering (HDO)
Een studente van de faculteit psychologie en educatiewetenschappen heeft, onder leiding
van Dr. Johan Vanderfaeillie, een prospectief onderzoek gevoerd naar de uitkomsten van de
module contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering (PH). Er stapten 14
voorzieningen, gespreid over Vlaanderen, mee in dit onderzoek, waaronder ook HDO.
Alle gezinnen waarvan een module PH opstartte tussen 16 oktober en 31 december 2017
werden bevraagd op volgende indicatoren:
 Anders kijken en eigen verantwoordelijkheid opnemen
 Communicatie en gevoel van verbondenheid
 Verontrusting
 Samenwerking gezin-aanmelder
 Eigenaarschap/autonomie
Zowel de twee ouderfiguren, de aangemelde jongere als de aanmelder vulden per
‘aangemelde jongere’ een begin- en eindmeting in. Al deze gegevens worden vanaf april
2018 verwerkt en de resultaten van de effectiviteit van de module PH zullen in de
masterproef van de studente vanaf juni 2018 te lezen zijn.
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4.1.2.9 Verbeteren en vernieuwen
4.1.2.9.1

Verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning

Update van alle kwaliteitshandboeken
Elk jaar actualiseren we de kwaliteitshandboeken van VOT en haar deelorganisaties naar
aanleiding van verbeterprojecten en –acties. Daarnaast willen we met de procedure voor
het beheren van documenten garanderen dat de kwaliteitshandboeken systematisch up-todate gehouden worden. Visieteksten worden vijfjaarlijks geëvalueerd, procedures en
werkinstructies driejaarlijks. Verwante documenten zoals onthaalbrochures actualiseren we
dan weer jaarlijks. Een overzicht van enkele geactualiseerde documenten:
 Procedure onthaal en introductie vrijwilligers (VOT)
 Visie op werven en selecteren (VOT)
 Procedure werven en selecteren van medewerkers (VOT)
 Visie beroepsgeheim (VOT)
 Werkinstructie Afspraken vakantie verblijf (HDO)
 Leidraad onthaal contextbegeleiding (HDO)
 Procedure schakelen (HDO)
 Risico-taxatie (JEZ11)
 Visie op fasering en scoring (JEZ11)
 Werkinstructie voorbereiden toegang dossier (JEZ11)
 Procedure samenstellen jongerendossier (DIVAM)
 Proces Gemeenschapsdienst (DIVAM)
 Onthaalbrochure herstelbemiddeling (DIVAM)
 Proces aanbod ouders (OSiO)
 Map pedagogisch advies (OSiO)
 Intakefiche individuele SOVA-training (OSiO)
 …

4.2 Kwaliteitsplanning 2018
Verbeteractie

SD

P of A

Niveau

Status op
01/01/2018

Strategische analyse en opmaak strategisch plan

1

P

VOT

Lopend

Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit

1

P

VOT

Lopend

Evaluatie en bijsturing programmatheorie

1

P

JEZ11

Lopend

Impact van het decreet lokaal bestuur op VOT

1

P

VOT

Lopend

Meta-procedure incidenten

1

P

VOT

Lopend

1

P

VOT

Lopend

1

P

HDO

Op te starten

Actieplan jongvolwassenen (werf 3)

1

P

HDO

Lopend

Jeugddelinquentiedecreet (werf 4)

1

P

VOT

Lopend

1

A

HDO

Lopend

1. LEIDERSCHAP
2. BELEID EN STRATEGIE

Uitbreiding rechtstreeks toegankelijke hulpverlening
jeugdhulp via intersectorale netwerken (werf 1)
Residentiële buffercapaciteit voor jonge kinderen
in precaire opvoedingssituaties (werf 2)

3. PERSONEELSBELEID
Proefproject administratie vereenvoudiging
begeleiders verblijf
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Administratieve vereenvoudiging

1

A

VOT

Op te starten

Diversifiëren functies per team

1

P

HDO

Op te starten

Logboek E-OK en evaluatie procedure
ontwikkelingsgesprekken

1

A

VOT

Op te starten

1

P

VOT

Lopend

Werken met ervaringsverhalen ex-cliënten

1

A

JEZ11

Op te starten

Kinder- en ouderrechten

1

P

JEZ11

Op te starten

Methodiekenmarkt

3

A

HDO

Op te starten

Gedragenheid handelingsplan

1

P

HDO

Lopend

Verdieping contextgericht werken in leefgroepen

1

P

HDO

Lopend

KTC: fasering

1

P

JEZ11

Op te starten

Evalueren en bijsturen trainingsplan

1

A

DIVAM

Op te starten

SOVA-map

1

A

DIVAM

Op te starten

Rots & water voor ouders en kinderen

1

A

DIVAM

Op te starten

1

P

VOT

Op te starten

Back to basics (innovatief project leefklimaat)

1

P

VOT

Lopend

Indicatoren en HR-dashboard

1

P

VOT

Lopend

Incidentanalyse

1

A

VOT

Op te starten

4. MIDDELEN EN SAMENWERKING
VIPA (nieuwbouw JEZ11 en renovatie leefgroepen)
5. KERNPROCESSEN

6. TEVREDENHEID VAN CLIËNTEN EN VERWIJZERS
Verbeterbeleid vrijheidsbeperkende maatregelen
7. TEVREDENHEID VAN MEDEWERKERS
8. WAARDERING DOOR DE MAATSCHAPPIJ
9. PERFORMANTIE VAN HET CENTRUM
10. VERBETEREN EN VERNIEUWEN
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5 KWALITEITSTHEMA ONTHAAL
5.1 Algemeen
Vanuit Jongerenwelzijn kregen we de opdracht om in 2017 te werken rond het centrale
kwaliteitsthema ‘Onthaal’. In dit jaar-/kwaliteitsverslag geven we een uitgebreide stand van
zaken weer met betrekking tot dit thema.
Overlegmoment
In februari 2017 organiseerden we een eerste overlegmoment met de verantwoordelijken
en/of proceseigenaars van de verschillende deelorganisaties van de Vereniging Ons Tehuis.
We dachten na over de opdracht en over onze aanpak met betrekking tot dit thema.
Ons overleg kreeg vorm door de weergave van een stand van zaken. We stelden ons de
vraag: ‘Waar staat elke deelorganisatie op vlak van ‘Onthaal’?’. Om deze stand van zaken
te bespreken hebben we kennis, verslaggeving en documenten samen gebundeld:
-

de kennis, ervaring en expertise van de proceseigenaars van elke deelorganisatie,
een overzicht van de bestaande visieteksten, procedures en verwante documenten
uit ons kwaliteitshandboek met betrekking tot onthaal,
het verslag van het overleg in november 2016 voor de bepaling van de groeiniveaus
van de kernprocessen (onder andere het kernproces ‘Onthaal van de gebruiker’), en
de verbeterprojecten en –acties van de laatste vijf kwaliteitsplanningen.

Actueel kwaliteitshandboek
De voorbije jaren werd het proces onthaal voor de verschillende deelorganisaties uitgewerkt
en beschreven in procedures. De procedures worden in onze organisatie standaard om de
drie jaar geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Bij grote wijzigingen (bv. de invoering van
INSISTO of het ontstaan van de module ‘Contextbegeleiding in functie van positieve
heroriëntering’) of indien aangewezen, kan beslist worden om de procedure sneller te
herzien en bij te sturen. Kleine bemerkingen, wijzigingen of aanvullingen worden sneller
gedaan. Zo verzamelen bijvoorbeeld twee medewerkers van de deelorganisatie HDO een
heel jaar door de suggesties of voorstellen en doen ze twee keer per jaar directe
aanpassingen aan de documenten.
Jaarlijks worden verbeteracties en –projecten opgezet die eveneens ervoor kunnen zorgen
dat visieteksten, procedures of documenten sneller worden herzien. De verschillende
onthaalbrochures worden bij elke verandering ook mee aangepast zodat de gebruikers
telkens de juiste informatie krijgen in de onthaalperiode. De nieuwe versies van visieteksten,
procedures, werkinstructies, verwante documenten en onthaalbrochures worden dan
opgenomen in het kwaliteitshandboek en iedereen wordt op de hoogte gebracht van de
vernieuwde versies. Deze reflex van aanpassen en vernieuwen wordt telkens snel gemaakt
omdat we ons kwaliteitshandboek up-to-date en actief bruikbaar willen hebben en houden.

5.1.1 Tevredenheidsbevragingen cliënten
In 2017 werden onze tevredenheidsbevragingen herzien. De werkgroep bestond onder
andere uit de ervaringsdeskundige en de cliënten (jongeren en ouders). Ze werden actief
bevraagd om zo de tevredenheidslijst af te stemmen op de mogelijkheden en de taal van
de jongere en zijn/haar ouders. Bovendien werden nieuwe tevredenheidslijsten gemaakt
specifiek voor de module ‘Contextbegeleiding in functie van Positieve Heroriëntering'. In het
verleden werd reeds geëxperimenteerd met bevragingen voor bekwame -12-jarigen en na
een proefperiode in 2017 werden deze ingevoerd in de begeleidingen in 2018.

5.1.2 Bevraging verwijzers
Om onze samenwerking met verwijzers en aanmelders binnen VOT te evalueren en te
optimaliseren werden alle consulenten (OCJ en SDJ) en aanmelders vanuit de brede instap
bevraagd., waarmee we de afgelopen jaren hebben samengewerkt. De bevraging peilt
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naar de tevredenheid over onze hulpverlening en samenwerking en wordt vierjaarlijks
afgenomen. Aan de hand van een online bevraging werden volgende elementen
bevraagd:
-

-

tevredenheid over kwaliteit van onze hulp- en dienstverlening:
o intake
o vraagverheldering
o afsluit en nazorg,
tevredenheid over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van onze medewerkers,
tevredenheid over niveau van gezinsgericht en emancipatorisch werken, en
tevredenheid over mate waarin we ingaan op maatschappelijke tendensen.

De resultaten waren positief. Volgende sterke punten kwamen naar voor uit de bevraging:
we gaan tot het uiterste voor onze cliënten, we zoeken actief mee met de verwijzer naar de
meest gepaste hulp, we werken op maat en in het belang van de cliënt, de afgeleverde
verslaggeving is kwalitatief hoogstaand en wordt stipt afgeleverd. Tot slot zijn we goed
bereikbaar mede dank zij een vlot georganiseerd telefonisch onthaal.
De ervaren problemen en verbetersuggesties waren: intakegesprekken die meer op maat
kunnen gebeuren en het opzetten van een meer preventieve aanpak voor
wegloopproblematieken en/of tienerpooierproblematieken. De verwijzers vragen om een
aanpak voor de lange wachtlijsten omdat ze vaststellen dat de motivatie bij cliënten bij
lange wachttijden sterk daalt. Deze verbetersuggesties worden meegenomen als input voor
de kwaliteitsplanning en de opmerking rond lange wachtlijsten wordt gesignaleerd aan het
beleid.

5.2 Stand van zaken per deelorganisatie
5.2.1 HDO
Vraagverheldering
De opstart en implementatie van het Experimenteel Modulair Kader (EMK) op 1 januari 2013
zorgde voor één van de grootste wijzigingen in de Bijzondere Jeugdzorg. Constante
vraagverheldering werd de belangrijkste en meest centrale functie in onze multifunctionele
werking. Het start bij de indicatiestelling (indien niet-rechtstreeks toegankelijke hulp) of bij de
aanmelding (indien rechtstreeks toegankelijke hulp). Van zodra hulpverlening effectief
opgestart is, is vraagverheldering continu aanwezig. Vanaf de intake of opname, alsook
tijdens de hulpverlening, tot en met de nazorg.
In 2013 richtten we daarom de werkgroep ‘vraagverheldering’ op. De werkgroep koos ervoor
om - gezien alle wijzigingen - als eerste stap de procedure ‘onthaal’ uit te werken voor alle
modules die we op dat moment aanboden in het EMK, met name contextbegeleiding,
contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, contextbegeleiding met verblijf en
contextbegeleiding met dagcentrum. Specifiek houdt dit het ‘onthalen van nieuwe cliënten’
in. Hieraan verbonden werd er een nieuwe versie van de leidraad intake, opname en
onthaal uitgewerkt voor de zorgcoördinator. Alle checklijsten voor de individueel begeleider
en de contextbegeleider tijdens de onthaalperiode in diverse modules en werkvormen
binnen die modules, werden aangepast. De documenten verwant aan opname werden
geüpdatet of gecreëerd.
Onthaalbrochures
Per werkvorm werd een onthaalbrochure voor ouders, jongeren en kinderen uitgewerkt of
geüpdatet. Cliënten namen deze kritisch door en hun feedback werd geïntegreerd in de
onthaalbrochures.
Diagnostiek
In 2014 startten we met het systematisch implementeren van diagnostische instrumenten in
het hulpverleningsproces. Specifiek wat onthaal betreft, besloten we bij alle cliënten een
aantal vaste vragenlijsten af te nemen, naast een aantal optionele. We baseerden ons hierbij
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op de wetenschappelijk onderbouwde adviezen van Prof. Vanderfaeillie. Door de jaren
heen werd hierrond verder gewerkt en bouwden we onze diagnostische instrumenten verder
uit. Hierbij maken we dankbaar gebruik van BergOp.
Geno- en ecogram
In 2015 besloten we om in de onthaalperiode ook standaard voor elk gezin met de ouders
een geno- en ecogram op te maken, aan de hand van het computerprogramma
‘GenogramAnalytics’. Later introduceerden we ook het opmaken van een ecogram door
de individueel begeleider met de kinderen/jonger bij opname.
Schakelen
Met de omschakeling naar EMK ontstond de optie om vlotter te schakelen van de ene
module naar de andere. Hierbij is geen sprake van ‘een onthaal’ zoals bij een externe,
nieuwe cliënt, maar anderzijds is wel sprake van ‘een onthaal’ binnen de nieuwe module.
Binnen ons ‘bloemmodel’1 pogen we zoveel mogelijk dezelfde mensen rond de cliënt te
behouden. Zo blijft de zorgcoördinator en contextbegeleider in principe constant. Bij
bijvoorbeeld schakelen van module ‘contextbegeleiding’ naar module ‘verblijf en
contextbegeleiding’ komen er mensen bij. In die zin is er onthaal binnen de nieuwe leefgroep
en is de invulling van de ‘onthaalperiode’, enigszins anders dan bij onthaal van externe
cliënten. We kozen er bij schakelen voor om zoveel als mogelijk al vóór de schakeling een
deel van het onthaal door de nieuwe hulpverleners te laten opnemen, bv. zo zijn er al vóór
de schakeling van een leefgroep naar het kamertrainingscentrum gesprekken en activiteiten
tussen de nieuwe individueel begeleider en de jongere.
In 2014 ontwierpen we de procedure schakelen van leefgroep naar kamertrainingscentrum
(KTC), schakelen van kamertrainingscentrum naar contextbegeleiding autonoom wonen
(CBAW), schakelen van contextbegeleiding naar CBAW, schakelen van verblijf naar
contextbegeleiding en schakelen van contextbegeleiding naar verblijf. Deze werden
inhoudelijk, na de proefperiode en naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk, in 2015
aangepast.
Later ontwierpen we ook de procedures schakelen van leefgroep naar leefgroep. In 2015
creëerden we de procedures schakelen van HDO naar JEZ11, schakelen van JEZ11 naar HDO
en schakelen van JEZ11 naar CBAW. Bij al deze procedures werden ook leidraden en
checklijsten ontworpen.
Integrale jeugdhulp
Gezien de wijziging naar integrale jeugdhulp op 1 maart 2014, en de introductie van de
toegangspoort, werden de procedures ‘onthaal’ aangepast. Bovendien werd er een
procedure ‘wachtlijstbeheer’ uitgewerkt, voor het beheer van de instroomlijsten in INSISTO.
Naar aanleiding van de wijziging naar rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding in 2015
pasten we de hierbij betrokken procedures aan (wachtlijstbeheer en onthaal van gebruikers
contextbegeleiding).
We investeerden in de samenwerking met de brede instap, om zo de aanmeldingen bij
rechtstreeks toegankelijk contextbegeleiding vlot te laten verlopen. Feedback van onze
partners leerde ons dat ze onze aanmeldprocedure vrij toegankelijk vinden en daar ook best
tevreden over zijn (jaarverslag 2015).
Sinds 2015 bieden wij de modules ‘contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering’
aan. We ontwierpen hiervoor een eigen procedure voor onthalen, uitvoeren en afsluiten.
Daarnaast ontwierpen we een leidraad voor de zorgcoördinator en een checklijst voor de
contextbegeleider. Ook een onthaalbrochure voor cliënten werd uitgewerkt.
Zoals eerder aangegeven worden kleine wijzigingen of verbetersuggesties gebundeld, twee
keer per jaar aangepast en wordt iedereen hiervan op de hoogte gebracht. Bij ‘Blik vooruit’
kan u de plannen verder lezen van o.a. HDO.

De cliënt staat centraal en de zorgcoördinator, IB en CB werken samen in functie van deze
cliënt en blijven zoveel mogelijk constant.
1
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5.2.2 JEZ11
Wachtbeheer
Sinds de start van JEZ11 in 2009 willen we een duidelijk instroombeleid voeren. We hebben
steeds een primaire drugproblematiek en primaire psychiatrische problematiek als
exclusiecriteria gehanteerd. Ook de groepssamenstelling wordt steeds in overweging
genomen wanneer een nieuw meisje opstart. Doorheen de jaren bleek dit echter niet
evident om vast te houden. Het is namelijk moeilijk om op basis van één intakegesprek te
bepalen of er een psychiatrische problematiek is en in hoeverre deze primeert. Daarnaast
krijgen we ook vaak te maken met ‘fase 3 - dossiers’ waarbij er opnameplicht is.
We zijn er ons van bewust dat de jongeren die bij ons worden aangemeld allen nood
hebben aan doorgedreven hulpverlening. Toch blijven we het belangrijk vinden om zeer
bewust om te gaan met het wachtbeheer. In 2017 liep hierrond een actie. Door het
verzamelen van informatie over de in- en uitstroom was het mogelijk om knelpunten in kaart
te brengen en objectief bespreekbaar te maken. Volgende conclusies kwamen naar voor:






enkel priordossiers konden instromen in 2017;
vier keer besliste de verwijzer om niet in te gaan op een vrije plaats, ondanks het feit
dat het dossier met hoogdringendheid werd aangemeld;
er is een regelmatige instroom vanuit de Zande (4 van de 10 dossiers in 2017);
bij twee dossiers was geen overleg mogelijk rond opstart, de jeugdrechter plaatste de
meisjes gewoon;
er wordt geanticipeerd op het vrijkomen van plaatsen en we streven naar een zo snel
mogelijke invulling van een vrije plaats.

Intake- en onthaalprocedure
Een opname in JEZ11 is een ingrijpende stap. We besteden dan ook al enkele jaren
aandacht aan de manier waarop we de meisjes onthalen. Vanuit de focus op het creëren
van een positief leefklimaat en de resultaten van onze metingen leefklimaat hebben we er
aandacht voor dat de meisjes zich welkom voelen. Dit doen we op volgende manieren:










Bij het intakegesprek starten we meteen met een rondleiding. Op die manier heeft
het meisje en haar context een beeld van JEZ11 en weten ze al een beetje waaraan
ze zich kunnen verwachten.
Tijdens het intakegesprek geven we volledig het woord aan de jongere en haar
context. We blijven weg van een oordelende houding en maken tijd om het verhaal
van de verschillende betrokkenen te beluisteren.
Er is een apart gesprek voor de jongere enerzijds en voor haar context en/of
verwijzende instantie anderzijds. Hiermee willen we ruimte creëren voor alle
betrokkenen om hun verhaal te kunnen brengen, zonder hierin belemmerd te zijn.
De intakeprocedure wordt regelmatig bijgestuurd op basis van tips en bedenkingen
van jongeren, ouders, het team en de ervaringsdeskundige.
Bij het onthaal zorgen we er voor dat het mini-team (IB, CB en ZC) aanwezig is. Zo
weet de jongere meteen welke mensen rond haar staan en kan de basis gelegd
worden voor een vertrouwensband.
De context rond de jongere is steeds welkom bij onthaal en mag samen met de
jongere de kamer installeren.
De jongeren en hun ouders krijgen sowieso heel wat informatie te verwerken. We
hebben er aandacht voor om hen niet te overladen en geven hen tijd om alles te
verwerken.
Bij aankomst in JEZ11 krijgt het meisje een welkomstpakketje om haar kamer wat
gezelliger te maken. Er is plaats en ruimte voorzien voor foto’s en dergelijke die
belangrijk zijn voor het meisje.
Een nieuwe opname zorgt voor beweging in de groepsdynamiek. Daarom wordt de
groep voorbereid en betrokken op de komst van een nieuw meisje. Zo kunnen ze
aangesproken worden om uitleg te geven aan het nieuwe meisje.
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Denkdagen
In 2017 werden twee denkdagen georganiseerd voor staf en directie, waarbij de
hulpverleningsvisie en programmatheorie van JEZ11 onder de loep werd genomen. Ook de
intake en het onthaal werden geëvalueerd, wat leidde tot het indienen van een
bachelorproef rond deze thema’s, bij Hogeschool VIVES (studiegebied sociaal – agogisch
werk). Dit project kent zijn uitwerking in 2018. De kernopdracht van het project is het
herwerken van de intake- en onthaalprocedure met drievoudig doel:




anders zijn dan hetgeen jongeren al kennen vanuit de hulpverlening, waardoor ze
getriggerd worden om de hulpverlening een kans te geven;
de regie bij de jongere leggen door maximale participatie met als doel in relatie te
treden en samen de realiteit te kunnen benaderen
voldoende informatie geven om van start te gaan met het traject.

Tevredenheidslijsten
Om de stem van de jongere en haar context zo veel mogelijk op te nemen in de werking van
JEZ11, startten we in 2017 met het afnemen van tevredenheidslijsten na het onthaal. We
willen informatie verkrijgen over de kwaliteit van het onthaal. Die informatie willen we als
input gebruiken om in de toekomst de onthaalprocedure bij te sturen.
Schakelen
In 2015 creëerden we de procedures schakelen van HDO naar JEZ11, schakelen van JEZ11
naar HDO en schakelen van JEZ11 naar CBAW. Bij al deze procedures werden ook leidraden
en checklijsten ontworpen.

5.2.3 DIVAM
In 2017 stonden we stil bij de procedures onthaal van onze werkvormen herstelbemiddeling,
herstelgericht groepsoverleg, leerproject en gemeenschapsdienst. We herwerkten deze
procedures binnen de verbeteractie ‘contextgericht werken’. Enkele verbetervoorstellen
waren van toepassing voor het onthaal van cliënten en hun context. Zo gaan we onder
andere actiever aan de slag met de opvoedingsfiguren en willen we hen meer betrekken bij
de werkvorm. We investeren extra in de aanwezigheid en betrokkenheid van beide ouders
tijdens het kennismakingsgesprek (bv. door op huisbezoek te gaan in plaats van af te
spreken op de dienst). De afspraken omtrent het omgaan met gescheiden ouders werden
bijgestuurd op basis van ervaringen en tips van ouders en verwijzers. Op basis hiervan werden
de procedure en de verwante documenten (bv. brieven) aangepast.
De onthaalbrochures – die worden besproken en meegegeven op het eerste gesprek werden in 2013 opgemaakt. In 2016 werden ze herwerkt en geüpdatet op basis van
feedback van de jongeren en ouders. Enerzijds gaat dit om kleine zaken zoals
adreswijzigingen, anderzijds zijn er toevoegingen en aanpassingen gebeurd. Zo hebben we
een schema visueel aangepast zodat het overzichtelijker werd. Bij de onthaalbrochure van
herstelbemiddeling werd ook de uitleg van bemiddeling aan de hand van een striptekening
toegevoegd.
In 2016 hadden we een actie ‘administratieve vereenvoudiging’. We wilden de administratie
efficiënter en effectiever laten verlopen. Hiertoe pasten we onder andere ook de intakefiche
van leerproject en gemeenschapsdienst aan op basis van onze eigen ervaringen en
feedback van cliënten.
Daarnaast hebben we nog heel wat documenten die gelinkt zijn aan het onthaal, maar die
recentelijk geen grote wijzigingen ondergingen. Dat betekent dat we tot op vandaag
oordelen dat ze actueel zijn en effectief ook gebruikt worden (bv. checklijsten,
aanvangsverslagen, leidraad per werkvorm, …).

5.3 Groeiniveau
In 2016 werden de groeiniveaus voor het deel ‘kernprocessen’ geëvalueerd en bepaald. We
scoorden onthaal voor onze organisatie op een groeiniveau ‘3’. Pas in 2017 hebben we een
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opsplitsing gemaakt tussen enerzijds HDO en JEZ11 en anderzijds DIVAM. Groeiniveau ‘3’
wordt behouden voor HDO en JEZ11. Voor DIVAM werd bepaald dat we ons hier situeren op
groeiniveau ‘4’.
Groeiniveau
0
1
2
3

4
5

Kernproces: ‘Onthaal van de gebruiker’
Er is geen procedure voor onthaal.
De organisatie bepaalt ad hoc een werkwijze.
Er is een procedure voor onthaal.
De organisatie stelt de procedure op met inspraak van de proceseigenaars.
De procedure is geëxpliciteerd met duidelijke verantwoordelijke(n),
doelstellingen, instrumenten en werkwijzen.
De organisatie communiceert de procedure.
Alle medewerkers passen de procedure toe.
De organisatie evalueert systematisch de procedure en stuurt die bij.
De evaluatie gebeurt met inspraak van de gebruikers en de interne partners.
De organisatie communiceert de procedure systematisch extern.
De organisatie evalueert systematisch de procedure met inspraak van
externe partners.
De procedure staat model voor andere organisaties.

HDO en JEZ11 – groeiniveau 3
Het bepalen van de groeiniveaus voor de kernprocessen was in 2016 door middel van
PROSE. De respondenten (verantwoordelijken en zorgcoördinatoren van HDO,
verantwoordelijke van JEZ11 en directeur) dienden onder andere 20 items te scoren met
betrekking tot ‘Aanmelding en onthaal’. Met een vertaalsleutel kunnen de scores van de
bevraging dan omgezet worden naar het groeiniveau. Over de items waar onenigheid over
heerste werd er gediscussieerd en werd er een consensusscore bepaald. Op basis van de
resultaten scoorden we VOT op groeiniveau 3 en deze score werd in 2017 behouden voor
HDO en JEZ11.
Een algemene verbetersuggestie die uit deze zelfevaluatie kwam, was om bij het herzien van
de procedures telkens de denkoefening te maken welke stakeholders (cliënten,
cliëntvertegenwoordigers, externe partners, experten, enz.) we hierbij kunnen betrekken.
DIVAM – groeiniveau 4
In 2017 werd gekozen om de groeiniveaus voor DIVAM te bepalen in direct overleg met de
directeur, de verantwoordelijke van DIVAM en de personeelsdeskundige. Tijdens het overleg
werd bepaald dat DIVAM zich situeert op groeiniveau 4 inzake ‘Onthaal van de gebruiker’.
We hebben een procedure voor onthaal die opgesteld werd met de proceseigenaars en
geëxpliciteerd is met de aangegeven criteria. De procedure wordt gecommuniceerd bij
onthaal van cliënten en alle medewerkers passen deze procedure toe. De procedure wordt
systematisch om de drie jaar bijgestuurd (of eerder indien aangewezen). Bij het herzien van
de procedure proberen we er alle haalbare, relevante stakeholders bij te betrekken.
Samenzitten met ex-cliënten kan niet, maar we laten elke training en herstelbemiddeling
evalueren door de cliënt, brengen deze evaluaties samen en bespreken de resultaten in
functie van optimaliseren van de werking. De procedure werd ook mede geëvalueerd door
JEZ11, De Zande, enz. We behalen hierbij niet niveau 5 omdat we dit niet systematisch doen.
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5.4 Blik vooruit
De evoluties en acties binnen het thema ‘onthaal’ beperken zich niet tot 2017. We zijn actief
aan de slag met dit thema en willen hierin groeien en verbeteren.
HDO
In 2017 planden we het ontwerp van een onthaalbrochure voor crisisbegeleiding. We kozen
ervoor om dit af te stemmen met de nieuw ontworpen brochure vanuit de overheid ‘Jij en de
crisisjeugdhulp’. Deze was beschikbaar begin 2018. Onze onthaalbrochure crisisbegeleiding is
intussen klaar en sluit aan bij deze brochure. Daarnaast is er de intentie om dit jaar de
onthaaldocumenten voor crisishulpverlening bij te sturen in overleg met relevante
stakeholders op basis van de eisen van de overheid.
In juli 2018 worden de procedures onthaal contextbegeleiding, onthaal verblijf en onthaal
contextbegeleiding autonoom wonen herzien door de proceseigenaars en hierbij ook
voorgelegd aan cliënten, de ervaringsdeskundige en de oudergroep. De procedures
schakelen en wachtbeheer worden in 2019 herzien. De verwante documenten die
verbonden zijn aan deze procedures worden eveneens herzien, hoewel dit soms slechts zal
gaan over kleine aanpassingen gezien deze tussentijds veel worden bijgestuurd.
JEZ11
In JEZ11 gaat in het voorjaar van 2018 het project van Hogeschool VIVES van start. In de
zomer van 2018 wordt de procedure onthaal JEZ11 herzien en hierbij ook voorgelegd aan
cliënten en de ervaringsdeskundige.
DIVAM
Het onthaal blijft voor DIVAM een actueel thema. Met de invoering van het
jeugddelinquentiedecreet zal er voor onze werking wel wat veranderen. De procedures
onthaal van DIVAM dienen herzien te worden ten laatste in 2020. Gezien het
jeugddelinquentiedecreet zullen deze binnenkort grondig onder de loep genomen worden,
alsook de aanpak en de visie.
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Deel 3: Gebruikersgegevens
1 HDO
2 JEZ11
3 DIVAM
4 OSIO
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1 HDO
1.1 Organogram
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1.2 Statistische gegevens
1.2.1 Start begeleiding HDO
1.2.1.1 Instroom HDO
Figuur 8: Instroom HDO
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Schakelen betekent dat een jongere en/of gezin die begeleid wordt in een module van de
Vereniging Ons Tehuis, schakelt naar een andere meer of minder ingrijpende module.
In deze tabel hebben we enkel de schakelingen opgenomen tussen de modules (hier in het
vet vermeld). Schakelen van de ene vorm van contextbegeleiding (bv. laagintensief) naar
een andere vorm (bv. breedsporig) is niet opgenomen.
De instroom in contextbegeleiding is vooral in de modules intensief kortdurend en positieve
heroriëntering. Dit is ook logisch daar dit modules zijn die beperkt in tijd zijn, waardoor er
regelmatig nieuwe instroom mogelijk is.

1.2.1.2 Crisismeldpunt crisisbegeleiding
Figuur 9: Crisismeldpunt crisisbegeleiding
Aantal
Crisis 1
Crisis 2
Crisis 3
Crisis 4
Crisis 5
Crisis 6

Aantal dagen 2016
26
29
10
37
29

Aantal dagen 2017
28
28
2
42
42
28

We hebben één module verzekerd aanbod crisisbegeleiding. Deze module wordt intensief
gebruikt.
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1.2.1.3 Crisismeldpunt crisisverblijf
Figuur 10: Crisismeldpunt crisisverblijf
Aantal
Crisis 1
Crisis 2
Crisis 3
Crisis 4
Crisis 5
Crisis 6
Crisis 7

Aantal dagen 2016
15
11
15
4
6
6

Aantal dagen 2017
5
4
21
5
6
3
2

We hebben geen verzekerd aanbod crisisverblijf. We worden hier overbevraagd.
Niettegenstaande we continu volzet zijn of in overtal zijn, gaan we toch regelmatig in op die
vraag wanneer het ook maar enigszins haalbaar is.

1.2.1.4 Module kortdurend crisisverblijf
Figuur 11: Module kortdurend crisisverblijf
Aantal
Crisis 1

Aantal dagen 2016
/

Aantal dagen 2017
15

Deze module willen we in de toekomst nog meer inzetten, maar ook hier botsen we op de
haalbaarheid, wanneer je als organisatie reeds volzet of in overtal bent wat de module
verblijf betreft.

1.2.1.5 Evolutie aanmeldende instantie bij start begeleiding
Figuur 12: Evolutie aanmeldende instantie bij start begeleiding - Verblijf (N 2017 = 15)
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Het aandeel jeugdrechtbank blijft heel hoog. Dit toont aan dat er in verblijf vrijwel enkel nog
zeer verontrustende en complexe problematische situaties aangemeld en opgenomen
worden.
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Figuur 13: Evolutie aanmeldende instantie bij start begeleiding - Contextbegeleiding +
positieve heroriëntering (N 2017 = 44)
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In ‘Andere’ zit één maal ‘medewerker VOT’, drie maal ‘Huis van het kind/OSiO’, één maal
‘andere organisatie jongerenwelzijn’ en één maal ‘Psychiatrie’.
Het aandeel brede instap ligt in dezelfde lijn als vorig jaar. Opvallend is dat we geen
aanmeldingen ontvangen vanuit ‘Kind en gezin’.

Figuur 14: Evolutie aanmeldende instantie bij start begeleiding - CBAW (N 2017 = 1)
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1.2.1.6 Functioneren van de jongere
Figuur 15: Functioneren jongere - Verblijf (N = 8)
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Hier scoren we enkel de +6- jarigen. Je merkt dat het over problematische leefsituaties gaat.
Figuur 16: Functioneren jongere - CBAW (N = 1)
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1.2.1.7 Opvoedingsvaardigheden
Figuur 17: Opvoedingsvaardigheden - Verblijf (N = 13)
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Figuur 18: Opvoedingsvaardigheden - Contextbegeleiding + positieve heroriëntering (N = 43)
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Figuur 19: Opvoedingsvaardigheden - CBAW (N = 1)
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1.2.2 Cijfers op 31/12
In de volgende tabellen geven we steeds de stand van zaken per 31/12 mee.

1.2.2.1 Evolutie leeftijdsverdeling op 31/12
Figuur 20: Evolutie leeftijdsverdeling op 31/12 - Verblijf (N 2017 = 43)
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1.2.2.2 Dagbesteding van de jongeren per 31/12
Figuur 21: Dagbesteding van de jongeren per 31/12 - Verblijf (N = 43)
Aantal
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Figuur 22: Dagbesteding van de jongeren per 31/12 - CBAW (N = 8)
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1.2.2.3 Gezinssamenstelling
Figuur 23: Gezinssamenstelling - Verblijf (N = 33)
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8
12
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1
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‘Andere’: mama is overleden en er is geen contact met papa, dus eigenlijk geen natuurlijke
gezinscontext aanwezig.
Figuur 24: Gezinssamenstelling - Contextbegeleiding + positieve heroriëntering (N = 40)
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1.2.3 Contactpersoon aanmelder
1.2.3.1 Evolutie soort dossier
Figuur 25: Evolutie soort dossier - Verblijf (N 2017 = 43)
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Het grote aandeel ‘jeugdrechtbank’ binnen verblijf is een constant gegeven.

Figuur 26: Evolutie soort dossier - Contextbegeleiding + positieve heroriëntering (N 2017 = 40)
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Binnen contextbegeleiding zie je een meer evenredige verdeling.
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Figuur 27: Evolutie soort dossier - CBAW (N 2017 = 8)
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Dit is logisch gezien de CBAW’ers meestal meerderjarig zijn.

1.2.4 Hulp- en dienstverlening
1.2.4.1 Evolutie verblijf- en begeleidingsduur per 31/12
Figuur 28: Evolutie verblijf- en begeleidingsduur - Verblijf (N 2017 = 43)
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Figuur 29: Evolutie begeleidingsduur - Breedsporige en laagintensieve contextbegeleiding
(N 2017 = 28)
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We merken een licht stijgende trend in de begeleidingsduur.
Figuur 30: Evolutie begeleidingsduur - CBAW (N 2017 = 8)
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De vermelde begeleidingsduur is de totale begeleidingsduur binnen onze organisatie. Dit kan
dus een combinatie zijn van contextbegeleiding, verblijf en CBAW waartussen geschakeld
wordt.
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1.2.4.2 Aantal en soort schakelingen per module
Figuur 31: Aantal en soort schakelingen per module
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1.2.4.3 Aantal en soort time out met terugkeer
Figuur 32: Evolutie aantal en soort time out met terugkeer - Verblijf (N 2017 = 4)
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1.2.5 Einde begeleiding HDO
1.2.5.1 Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding HDO
Figuur 33: Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding HDO - Verblijf (N 2017 = 6)
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Figuur

34: Evolutie verblijfplaats
(N 2017 = 22)
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Figuur 35: Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding HDO - CBAW (N 2017 = 5)
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1.2.5.3 Evolutie begeleidingsduur bij einde begeleiding HDO
Figuur 36: Evolutie begeleidingsduur bij einde begeleiding HDO - Verblijf (N 2017 = 6)
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Figuur 37: Evolutie begeleidingsduur bij einde begeleiding HDO –
Breedsporige en laagintensieve contextbegeleiding (N 2017 = 20)
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Figuur 38: Evolutie begeleidingsduur bij einde begeleiding HDO - CBAW (N 2017 = 5)
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1.2.5.4 Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding HDO
Figuur 39: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding HDO - Verblijf (N = 6)
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1) De toestand is verslechterd t.o.v. de aanvang
- De begeleiding van de jongere, die intussen 18 jaar was geworden, zat muurvast.
Bemiddeling werd ingeschakeld, maar bracht geen soelaas. Na de zoveelste
fugue werd uiteindelijk beslist de plaatsing eenzijdig te beëindigen. De jongere
ging hierop bij een zus inwonen.
2) De toestand is verbeterd t.o.v. de aanvang, maar nog niet conform de doelstellingen
- Jongere verliet kamertrainingscentrum met tegenadvies om terug bij ouders te
gaan wonen, terwijl er nog steeds problemen waren tussen ouders en jongere,
maar ook bij de jongere individueel.
-

Mama verbleef met haar pasgeboren zoon in kamertrainingscentrum in
afwachting van een plaats binnen CIG Ter Leie, die de meest geschikte hulp kon
bieden. Eens plaats in CIG konden moeder en zoon overgaan.
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Figuur 40: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding HDO - Contextbegeleiding
(breedsporig, laagintensief en IKT) - (N = 22)
Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding HDO – Contextbegeleiding (breedsporig,
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Figuur 41: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding HDO - Contextbegeleiding i.f.v.
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Figuur 42: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding HDO - CBAW (N = 5)
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2 JEZ11
2.1 Organogram
Directeur

Adjunct-directeur

Verantwoordelijke

Psychologen

Hoofdbegeleider

Begeleiders
(incl. sportcoördinator)

Begeleider
creatieve en
dramatherapie

Huishoudelijk Logistiek
Medewerker

Jaarverslag 2017

66

2.2 Statistische gegevens
2.2.1 Start begeleiding JEZ11
2.2.1.1 Aantal en soort schakelingen
Figuur 43: Aantal en soort schakelingen
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JEZ11 naar HDO
TOTAAL
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1
1

In 2017 was er één schakeling van JEZ11 naar HDO. Het betreft een meisje dat na een positief
traject in JEZ11 kon terugkeren naar haar oorspronkelijke leefgroep.

2.2.1.2 Verblijfplaats voor start begeleiding
Figuur 44: Verblijfplaats voor start begeleiding (N = 10)
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JEZ11 neemt meisjes op die zich in zeer problematische opvoedingssituaties bevinden of een
MOF – dossier hebben. De hulpverlening is enkel toegankelijk via de toegangspoort. Vaak
hebben de meisjes die in JEZ11 terecht komen al een lange weg afgelegd binnen de
hulpverlening. Of er is sprake van een crisissituatie waardoor er onmiddellijk meer
gespecialiseerde hulp noodzakelijk is.
Het merendeel van de meisjes die opgenomen werden in JEZ11 verbleven reeds in een
residentiële voorziening. De instroom vanuit De Zande blijft een constant gegeven gezien er
een beurtelingse opname is tussen jongeren die op de centrale wachtlijst staan en jongeren
die uitstromen vanuit De Zande.
Ook het aantal jongeren die thuis/bij onthaalgezin verblijven voor opname in JEZ11 blijft
constant. In tegenstelling tot vorig jaar, was dit niet door een gebrek aan plaats binnen de
hulpverlening maar woonden deze meisjes gewoon thuis. Omwille van een crisissituatie drong
een onmiddellijke opname in JEZ11 zich op.
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2.2.1.3 Functioneren van de jongere
Figuur 45: Functioneren jongere (N = 8)
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Deze tabel geeft het niveau weer waarop de jongeren functioneren op verschillende
domeinen in hun ontwikkeling. Vanuit de beschrijving van de doelgroep waarbij een zeer
problematische opvoedingssituatie benoemd wordt, kan verwacht worden dat er een uitval
is op deze domeinen.
Een negatieve trend die zich verderzet is de schoolsituatie van de jongeren. De meerderheid
van de meisjes gaat niet naar school wanneer zij opstarten in JEZ11. Vaak hebben deze
meisjes al veel schoolwissels achter de rug. Ze zijn schoolmoe en worden omwille van
gedragsproblemen geschorst.
Ook op de andere domeinen zijn er bij alle meisjes bezorgdheden. We merken wel een
positieve evolutie in die zin dat bij de meerderheid van de jongeren de ouders en vrienden
betrokken kunnen worden in het hulpverleningstraject. Dit betekent een belangrijke steun
voor de meisjes om hun traject tot een goed einde te brengen.

2.2.1.4 Opvoedingsvaardigheden
Figuur 46: Opvoedingsvaardigheden (N = 8)
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Bovenstaande tabel toont een aantal ouderlijke vaardigheden die van invloed zijn op de
algemene opvoedingssituatie. In vergelijking met 2016 is er een positieve evolutie merkbaar
wat betreft de ouderlijke vaardigheden. Waar vorig jaar de meerderheid onvoldoende
scoorde, is dit nu maar in de helft van de begeleidingen het geval. Toch kan nog steeds
gesteld worden dat de ouders over beperkte ouderlijke vaardigheden beschikken. Ouders
slagen er meestal niet in om het gezinsleven zo te organiseren dat hun kind voldoende
ondersteuning krijgt om de uitdagingen van het dagelijkse leven aan te kunnen. We merken
dat hierdoor de jongeren vaak weg zijn van huis en de ouders onvoldoende zicht hebben op
hetgeen hun kind doet. Dit in combinatie met beperkte oplossingsvaardigheden leidt het
ertoe dat de ouders machteloos staan in de opvoeding van hun kind.
Het geven van positieve bevestiging en emotionele betrokkenheid blijven ook
aandachtsgebieden. In vergelijking met vorig jaar was er in 2017 minder het gevoel van
moedeloosheid. Ouders stonden vaker open om toch aan de slag te gaan en bleven ook bij
moeilijke momenten in het traject bereikbaar. Dit is een positieve evolutie.
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2.2.1.5 Evolutie aantal en soort time out met terugkeer
Figuur 47: Evolutie aantal en soort time out met terugkeer (N 2017 = 23)
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Het traject van de meisjes in JEZ11 kan dermate vastlopen of blokkeren, dat er nood is aan
een duidelijk signaal dat het zo niet verder kan. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een
langdurige fugue of wanneer een jongere bepaalde grenzen ernstig overschrijdt en dit leidt
tot crisis of conflict.
JEZ11 heeft een samenwerkingsverband met het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart Ieper,
voor een kortdurende time-out van maximaal 24u wanneer er sprake is van een crisissituatie
waarbij de situatie onveilig is voor de jongere zelf, medebewoners en/of begeleiding. In 2017
was er opnieuw een lichte stijging van het aantal crisisopnames in het Heilig Hart. 14
opnames verdeeld over 7 jongeren. We streven ernaar deze opnames zo kort mogelijk te
houden. In veel gevallen gaat het enkel om het overbruggen van de nacht. 4 keer werd, in
overleg met het Heilig Hart, een jongere langer opgevangen. In deze gevallen was er nood
aan een langere time-out, maar kon geen plaats gevonden worden binnen het reguliere
time-out aanbod.
In 2017 zien we een sterke daling van het aantal keer dat beroep werd gedaan op de
gemeenschapsinstelling voor een time-out. Dit is het gevolg van het bewuster inzetten van
deze time-outs. In de begeleiding willen we maximaal inzetten op onze relatie met de
jongeren. We willen hen een plaats geven waar ze mogen zijn, ook als het moeilijk gaat. Een
time-out wordt vaak ervaren als een afwijzing en kan snel zorgen voor een breuk in de relatie.
Daarom wordt goed overwogen of dergelijke time-out echt noodzakelijk is.
De vraag naar een time-out binnen een psychiatrische setting blijft constant. Deze time-outs
werden telkens georganiseerd op vraag van de jongere zelf. De vraag naar een time-out
binnen psychiatrie wordt vaker gesteld, maar de realiteit toont ons dat we slechts beperkt
kunnen ingaan hierop gezien het beperkt aantal plaatsen in die settings.
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2.2.2 Cijfers op 31/12
In de volgende tabellen geven we steeds de stand van zaken per 31/12 mee.

2.2.2.1 Evolutie leeftijdsverdeling op 31/12
Figuur 48: Evolutie leeftijdsverdeling op 31/12 (N 2017 = 9)
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JEZ11 richt zich op meisjes tussen de 12 en 18 jaar. Opnieuw zien we dat de grootste groep
jongeren zich bevindt tussen 15 en 17 jaar bij opstart van de begeleiding.

2.2.2.2 Dagbesteding van de jongeren per 31/12
Figuur 49: Dagbesteding van de jongeren per 31/12 (N = 9)
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Bij de meisjes die worden opgenomen in JEZ11 is er vaak sprake van een vastgelopen
schooltraject. Hun schoolcarrière wordt gekenmerkt door regelmatige schoolwissels,
spijbelen, schorsingen, moeilijk kunnen volgen van afspraken op school, schoolmoe zijn, …
Binnen een traject in JEZ11 wordt gedurende de eerste fase (6 weken) tijd uitgetrokken om
een screening van de schoolsituatie uit te voeren. Op die manier willen we tot de meest
geschikte schoolkeuze en studierichting komen. Dit gebeurt in samenwerking met het CLB
Ieper. In afwachting van deze onderwijsoriëntering wordt een school-vervangend
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programma aangeboden door de begeleiders van JEZ11. In de praktijk betekent dit dat de
meisjes gedurende fase 1 geen school lopen. Eens de schooltrajecten opnieuw opgestart
zijn, vraagt dit heel wat ondersteuning.
Op 31/12/2017 zijn alle meisjes ingeschreven op een school. We zien een stijging van het
aantal meisjes dat ingeschreven is in het deeltijds onderwijs. Slechts 1 van de 4 meisjes
ingeschreven in het deeltijds onderwijs combineert effectief school met werk. Eén meisje
volgt een persoonlijk ontwikkelingstraject (POT), een ander meisje volgt enkel les maar heeft
nog geen werk.
Drie jongeren zijn ingeschreven in het onderwijs, maar gaan niet naar school. Ze nemen deel
aan het intern programma, omdat het risico op fugue te groot is. De rest van de meisjes volgt
op een goede manier school, mits een strikte opvolging voor begeleiding.

2.2.2.3 Gezinssamenstelling
Figuur 50: Gezinssamenstelling (N = 9)
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In 2017 komt de meerderheid van de meisjes uit een nieuw samengesteld gezin. Er is opnieuw
een daling van het aantal jongeren die binnen het kerngezin verblijven of waar sprake is van
een eenoudergezin.

2.2.3 Hulp- en dienstverlening
2.2.3.1 Evolutie verblijf- en begeleidingsduur per 31/12
Figuur 51: Evolutie verblijf- en begeleidingsduur (N 2017 = 9)
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JEZ11 streeft naar een begeleidings- en behandelduur van minimaal 6 maanden en
maximaal 1 jaar. Op 31/12/2017 verbleef de meerderheid van de meisjes minder dan 6
maanden bij ons. Slechts 1 meisje verbleef langer dan 1 jaar bij ons, als gevolg van een
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opeenvolging van fugues waardoor geen positief traject kon uitgebouwd worden. Wegens
gebrek aan meer gepaste hulp, werd haar verblijf in JEZ11 telkens verlengd.
Afhankelijk van het uitstroomperspectief van de meisjes, is er vlotte of minder vlotte
doorstroom mogelijk. Wanneer we moeten wachten op een vrije plaats binnen een andere
voorziening, blijft een meisje soms langer dan noodzakelijk in JEZ11.

2.2.4 Einde begeleiding JEZ11
2.2.4.1 Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding JEZ11
Figuur 52: Einde verblijfplaats bij einde begeleiding (N 2017 = 11)
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De uitstroom naar De Zande bleef in 2017 min of meer constant. Één maal was er een
onmiddellijke plaatsing in De Zande na een ernstig incident met bedreiging t.a.v.
begeleiding. Daarnaast konden twee meisjes instromen in een reguliere plaats omwille van
aanhoudende fugues.
In 2017 zien we verder een grote verscheidenheid aan uitstroom, variërend van residentiële
hulpverlening tot een terugkeer naar huis of op eigen benen staan. Twee maal werd een
traject beëindigd omwille van langdurige fugue.

2.2.4.2 Evolutie begeleidingsduur bij einde begeleiding JEZ11
Figuur 53: Evolutie begeleidingsduur bij einde begeleiding (N 2017 = 11)
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In 2017 zien we opnieuw een stijging van het aantal meisjes die langer dan een jaar over hun
traject doen. Bij 2 meisjes moesten we wachten op een vrije plaats bij vervolghulp. Bij de
overige 3 meisjes was er sprake van een negatief traject in JEZ11 gekenmerkt door fugues,
waarbij het verblijf wel telkens werd verlengd bij gebrek aan meer gepaste hulp. Verder kon
met de meisjes op hun tempo gewerkt worden aan een positief traject naar gepaste
vervolghulp, waarbij afronding binnen het jaar mogelijk was.

2.2.4.3 Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding JEZ11
Figuur 54: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding (N = 11)
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In 2017 werd de meerderheid van de trajecten positief afgerond. Bij 4 meisjes was er een
beschikbare plaats bij vervolghulp vooraleer ze de doelstelling al helemaal bereikten. We
kozen ervoor om het traject toch af te ronden gezien ze al voldoende op weg waren om een
overstap te kunnen maken. Twee meisjes deden hun volledig traject uit in JEZ11. Dit wil
zeggen dat ze alle fasen succesvol konden afronden en hun doelstellingen in het
handelingsplan bereikt werden.
De twee trajecten waarbij de toestand verslechterd was t.o.v. de aanvang, betreft twee
meisjes die langdurig in fugue gingen en werden uitgeschreven.
Bij 3 meisjes bleef de toestand hetzelfde als bij aanvang. Zij werden uiteindelijk in de loop van
hun traject geplaatst in De Zande.
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3 DIVAM
3.1 Organogram

3.2 Inleiding
Sinds 1 november 1999 is de Dienst Ieper-Veurne voor Alternatieve Maatregelen actief in het
gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdelingen Ieper en Veurne. DIVAM richt zich
tot jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd;
alsook hun slachtoffers en hun context. Jongeren worden naar DIVAM doorverwezen door
het Parket of de Jeugdrechtbank. DIVAM organiseert vier afhandelingsvormen:
herstelbemiddeling, herstelgericht groepsoverleg, leerproject (sociale vaardigheidstraining)
en gemeenschapsdienst.
Het parket of de jeugdrechtbank geeft verdachte en slachtoffer van een als misdrijf
omschreven feit de kans om deel te nemen aan herstelbemiddeling. De partijen krijgen de
mogelijkheid om met behulp van een meerzijdig partijdige bemiddelaar in gesprek te treden
met elkaar. Deze communicatie kan zowel indirect als direct verlopen. Tijdens dit
communicatieproces wordt aandacht besteed aan de feiten en vooral aan de gevolgen
van de feiten. Men zoekt naar een vorm van herstel voor de gevolgen die ontstaan zijn door
de feiten. Dit herstel kan zich in verschillende vormen manifesteren, zoals moreel herstel,
financieel herstel, herstel in de oorspronkelijke staat, ...
Herstelgericht groepsoverleg (HERGO) is, net zoals herstelbemiddeling, een vrijwillig aanbod.
Een HERGO kan enkel door de jeugdrechter aangeboden worden en dit aan jongeren die
zwaardere feiten gepleegd hebben of recidiveren. Tijdens een HERGO wordt een
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bijeenkomst georganiseerd, waar zowel verdachte en slachtoffer, steunfiguren, advocaat,
consulent, … aanwezig zijn. Tijdens deze bijeenkomst zoekt men naar een vorm van herstel
aan slachtoffer, aan de maatschappij en aan de jongere zelf (vermijden van recidive). De
wijze van herstel wordt vastgelegd in een intentieverklaring, waarin steunfiguren een
belangrijke rol opnemen.
Gemeenschapsdienst wordt opgelegd door een jeugdrechter. Deze bepaalt het aantal uren
dat een jongere moet gaan werken. Dit kan maximaal 150 uur bedragen. Wanneer een
jongere een gemeenschapsdienst opgelegd krijgt, moet hij een aantal uur werken in een
voorziening van openbaar, sociaal of maatschappelijk nut. Deze tewerkstelling gebeurt
onbezoldigd. De gemeenschapsdienst kan ook opgelegd worden als onderzoeksmaatregel.
Dit houdt in dat een jeugdrechter in de voorlopige fase (bij beschikking) een
gemeenschapsdienst van maximum 30 uur kan opleggen, zodat de persoonlijkheid van de
jongere kan onderzocht worden.
Ook een leerproject (sociale vaardigheidstraining van 20u of 45u) wordt door de
jeugdrechter opgelegd. Door gebruik te maken van het competentiemodel worden de
vaardigheden van de jongeren in kaart gebracht. Op deze manier kan er een selectie
gemaakt worden van de vaardigheden waaraan er zal gewerkt worden. Via verschillende,
vaak creatieve, methodieken wordt aan deze vaardigheden gewerkt. Op deze manier
pogen we de jongere sterker te maken, zodat hij bij moeilijke situaties over voldoende
vaardigheden beschikt om er op een constructieve manier mee om te gaan.

3.3 Statistische gegevens
3.3.1 Algemeen
Figuur 55: Evolutie aantal aanmeldingen per werkvorm 2008 - 2017
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In bovenstaande tabel zien we de doorverwijzingen vanaf 2008, we zien een overzicht van
de laatste tien jaar. Na het hoogtepunt qua aantallen dossiers in 2008, daalt het aantal
herstelbemiddelingsdossiers, met een dieptepunt in 2013. Het hoogtepunt in 2008 was vooral
te wijten aan het grote aantal dossiers herstelbemiddeling. De daling in 2013 was toe te
wijzen aan de beperkte doorverwijzingen uit de afdeling Veurne. In 2014 zien we dat het
aantal dossiers opnieuw stijgt, door meer doorverwijzingen uit afdeling Veurne. In 2015 en
2016 zien we opnieuw een daling van het aantal bemiddelingsdossiers, vooral te wijten aan
een daling in de afdeling Ieper. In 2017 zien we opnieuw een stijging – vooral te wijten aan
een stijging in het aantal herstelbemiddelingsdossiers in afdeling Ieper. Het aantal
bemiddelingsdossiers uit afdeling Veurne blijft de laatste jaren ongeveer gelijk. De reden van
de fluctuaties is moeilijk te achterhalen. Het Parket heeft geen wijzigingen doorgebracht in
de manier van doorverwijzing of aanpak. Over 2016 gaf het Parket afdeling Ieper aan dat er
heel wat druggerelateerde zaken binnenkwamen op het Parket. In deze zaken is het niet
evident om herstelbemiddeling aan te bieden (geen slachtoffer), vandaar de daling.
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In 2017 werd geen enkele jongere naar HERGO doorverwezen. Het aantal leerprojecten blijft
de laatste jaren ongeveer gelijk. In 2017 kregen 9 jongeren een gemeenschapsdienst
opgelegd.
Figuur 56: Aantal aangemelde jongeren in 2017 per werkvorm en per arrondissement
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DIVAM is werkzaam in twee afdelingen van het arrondissement West-Vlaanderen, nl. Ieper en
Veurne. We zien dat het aantal doorverwijzingen naar herstelbemiddeling in Ieper bijna vijf
maal zo hoog ligt als in Veurne. We zien dat er in 2017 weinig leerprojecten werden
doorverwezen vanuit Veurne, in tegenstelling tot 2015.
Zoals in bovenstaande tabel duidelijk wordt, organiseert DIVAM vier soorten leerproject. We
organiseren een leerproject van 20u en van 45u op doorverwijzing van de jeugdrechtbank.
Daarnaast organiseren we een leerproject van 20u in JEZ11. In 2017 werd aan negen meisjes
uit JEZ11 een leerproject gegeven. Dit aantal blijft over verschillende jaren heen, gelijk. We
organiseren ook het leerproject Slachtoffer-in-Zicht in de Gemeenschapsinstelling De Zande.
We stellen vast dat in 2017 er opnieuw leerprojecten van 45 uur werden opgelegd door de
Jeugdrechtbank afdeling Ieper, dit in tegenstelling tot de voorbije twee jaar.

3.3.2 Herstelbemiddeling
3.3.2.1 Algemeen
Aanmeldingen herstelbemiddeling gebeuren enkel door het parket, en dit zowel in Ieper als
in Veurne. We stellen vast dat slechts één van deze dossiers gelijktijdig gevorderd werd. De
overige dossiers zijn openstaand op parketniveau.
Figuur 57: Aard van de feiten dossiers aangemeld in 2014 - 2017
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Tot 2015 zagen we een stijging in het aantal vermogensdelicten. In 2016 zien we dat de
verdeling vermogensdelicten en persoonsdelicten ongeveer gelijk is. In 2017 stellen we vast
dat meer dan de helft van de aangemelde dossiers persoonsdelicten betreffen.
Als we spreken over vermogensdelicten gaat het in de meeste gevallen over diefstal (al dan
niet met verzwarende omstandigheden). Persoonsdelicten zijn hoofdzakelijk opzettelijke
slagen en verwondingen.

3.3.2.2 De jongeren
Figuur 58: Leeftijd jongeren aangemeld in 2015 - 2017
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Jongeren aangemeld in 2017 zijn overwegend tussen 13 en 17 jaar op het moment van de
feiten. Deze leeftijden fluctueren wat over de jaren heen. Het aandeel 10- tot 13-jarigen blijft
stijgen.
De leeftijd op het moment van de feiten is soms ongekend, omdat we de datum van de
feiten niet altijd doorkrijgen of terugvinden.
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Figuur 59: Geslacht jongeren aangemeld in 2015 - 2017
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In de periode 2011 tot 2013 zagen we het aandeel meisjes steeds stijgen met in 2013 26%
meisjes als verdachte in bemiddelingsdossiers. Deze trend werd in 2014 (19% meisjes) en in
2015 (13% meisjes) doorbroken. In 2016 zien we opnieuw een stijging van het aantal meisjes
(21%), in 2017 blijft dit ongeveer gelijk (22%).

3.3.2.3 De slachtoffers
Figuur 60: Evolutie van statuut, geslacht en leeftijd van de slachtoffers
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29% van de slachtoffers, aangemeld in 2016 zijn rechtspersonen. Dit is een lichte daling t.o.v.
2016.
Als we kijken naar de natuurlijke personen, stellen we vast dat de verhouding man/vrouw
fluctueert. Vóór 2014 waren verhoudingsgewijs meer mannen slachtoffer dan vrouwen. In
2014 is deze verhouding bijna 50/50.
Vanaf 2015 zien we dan dat er opnieuw
verhoudingsgewijs meer mannen (79%) dan vrouwen als slachtoffer betrokken waren in een
bemiddelingsdossier. In 2016 komt het aandeel mannen op 59%. In 2017 gaat het om 69%.
We zien bijgevolg een sterke fluctuatie over de jaren heen.
Als we kijken naar de leeftijden van de benadeelden, zien we dat in 2017, net zoals in 2016,
de meeste slachtoffers minderjarig waren. Dit was voorgaande jaren ook zo, behalve in 2015.
In dat jaar zagen we een stijging in de leeftijdsgroep 18 tot 25 jarigen.
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3.3.2.4 Het verloop
Figuur 61: Verloop van dossiers afgesloten in 2017
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In 2017 zien we dat er, net zoals in 2016, slechts 41% van de bemiddelingsdossiers werden
opgestart. Dit is heel wat lager dan de voorbije jaren (in 2015 53%, in 2014 44% en in 2013
57%). Er is ook hier sprake van een fluctuatie. Het is niet zo dat onze werkwijze veranderde
gedurende deze periode, ook stellen we geen grote wijziging van het soort dossiers vast. We
kunnen hier bijgevolg geen oorzaak aan koppelen.
Wanneer een herstelbemiddeling niet opgestart wordt, is dit hoofdzakelijk omdat het
slachtoffer geen bemiddeling wenst of omdat het slachtoffer geen vraag meer heeft. In niet
opgestarte dossiers staan we er op dat we de betrokkenen persoonlijk spreken. We willen de
partijen informeren over de juridische procedure en over het verloop van de bemiddeling
opdat zij een geïnformeerde keuze kunnen maken om al dan niet in te stappen in de
herstelbemiddeling. Daarom kiezen we er heel bewust voor om laagdrempelig te werk te
gaan en systematisch een huisbezoek voor te stellen.
In 83% van de opgestarte dossiers bereikten de partijen een akkoord, dat dan ook volledig
werd uitgevoerd. In deze opgestarte dossiers kenden in minder dan de helft van de dossiers,
het slachtoffer en de verdachte elkaar (via school/werk of kennissen).
Figuur 62: Aard van het herstel volledig doorlopen dossiers afgesloten in 2017
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In meer dan de helft van de dossiers maakt het financiële herstel deel uit van de
overeenkomst. Ook excuses komen vaak voor tijdens het herstelbemiddelingsproces.
Figuur 63: Evolutie percentage directe bemiddeling 2008 - 2017
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In bovenstaande grafiek zien we de sterke fluctuatie in het percentage directe bemiddeling.
Als dienst geloven we in de meerwaarde van deze directe gesprekken. In 2013 zagen we
een sterke stijging in het aandeel directe herstelbemiddelingsdossiers. In 2014 en 2015 daalt
dit percentage, om in 2016 opnieuw sterk te stijgen en vorig jaar toch te dalen.

3.3.3 Herstelgericht groepsoverleg (HERGO)
In 2017 kregen we geen doorverwijzing HERGO. We geloven nog steeds in de kracht van
deze methodiek. Tegelijkertijd stellen we de moeilijkheden hieromtrent vast (plaats van het
aanbod in het gerechtelijk systeem, keuze tussen herstelbemiddeling versus HERGO, …).
Op Vlaams niveau willen we ons blijvend engageren om intervisiemomenten tussen
moderatoren te organiseren. Doelstelling van deze intervisiegroep is het ondersteunen van
moderatoren, het organiseren van vorming, bespreken van casussen en thema’s.

3.3.4 Gemeenschapsdienst
3.3.4.1 Algemeen
Figuur 64: Dossiers in de periode 01/01/2017 - 31/12/2017

Gestart voor 01/01/2017
Gestart in 2017
TOTAAL

Ieper
lopend
0
3
3

Ieper
afgesloten
0
2
2

Veurne
lopend
0
1
1

Veurne
afgesloten
1
3
4

TOTAAL
1
9
8

In 2017 sloten we het ene lopende dossier dat aangemeld was in 2016 af, en sloten we vijf
dossiers af die gestart waren in 2017. Er zijn momenteel nog vier gemeenschapsdiensten
lopende.
Alle jongeren kregen hun gemeenschapsdienst opgelegd bij vonnis.
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Figuur 65: Aard van de feiten bij dossier aangemeld in 2017
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De feiten waarvoor de jongeren werden aangemeld waren zeer divers: diefstal,
(on)opzettelijke slagen en verwondingen, drugfeiten, opzettelijke brandstichting,
beschadigingen, oplichting en aanranding van de eerbaarheid. . Opvallend is dat de negen
aangemelde jongeren in totaal 20 feiten pleegden. Het gebeurde in 2017 zelden dat een
jongere voor één feit een gemeenschapsdienst opgelegd kreeg. In 2016 was dit wel het
geval, in alle dossiers. In 2017 zijn diefstal en drugfeiten de meest voorkomende feiten bij een
gemeenschapsdienst. In 2016 kwamen geen drugsfeiten aan bod, in eerdere jaren wel.

3.3.4.2 De jongeren
Figuur 66: Leeftijd jongeren aangemeld in 2015 - 2017
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De jongeren aangemeld in 2017 waren tussen 12 en 17 jaar op het moment van de feiten. 6,
waren 14, 15 of 16 jaar op het moment van de feiten. Alle jongeren waren, net zoals vorig
jaar, jongens, er werd geen enkel meisje aangemeld. In 2017 werden wel jongeren van 12
en 13 jaar aangemeld, wat in 2015 en 2016 niet het geval was.
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3.3.4.3 Het verloop
Figuur 67: Verloop van de gemeenschapsdienst
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Eén dossier gemeenschapsdienst werd niet gestart, omdat de jongere na de intake in
Duitsland verbleef. De overige gemeenschapsdiensten werden volledig uitgevoerd. Dat
betekent echter niet dat dit zonder problemen verliep. Enkele jongeren voerden hun
gemeenschapsdienst uit zonder problemen, anderen hadden verschillende tussentijdse
gesprekken om de afspraken opnieuw helder te zetten.

3.3.5 Leerproject vanuit Jeugdrechtbank
3.3.5.1 Algemeen
Figuur 68: Dossiers in de periode 01/01/2017 - 31/12/2017
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In 2017 werden 12 jongeren aangemeld voor een leerproject. Hiervan zijn nog 9 jongeren
bezig met de uitvoering van hun leerproject. In 2017 werden eveneens 6 leerprojecten
uitgevoerd die startten in 2016.
Een leerproject neemt gemiddeld 6 tot 7 maanden in beslag. Alle leerprojecten werden bij
vonnis opgelegd.
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Figuur 69: Aard van de feiten bij dossiers aangemeld in 2017
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De 12 jongeren pleegden in totaal 21 feiten. De meeste jongeren pleegden dus meerdere
feiten. Net zoals voorgaande jaren is diefstal het vaakst voorkomende feit.

3.3.5.2 De jongeren
Figuur 70: Leeftijd bij feiten jongeren aangemeld in 2017
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In 2017 waren de jongeren tussen 13 en 17 jaar op het moment van de feiten.
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Figuur 71: Verdeling geslacht aanmeldingen 2015 - 2017
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Tot en met 2013 stelden we een stijging vast van het aandeel meisjes, aangemeld voor een
leerproject vast. In 2014 zagen we terug een daling en in 2015 kregen we geen enkel meisje
aangemeld. In 2016 werd één meisje aangemeld, in 2017 opnieuw geen enkel. Dit is een
opmerkelijke vaststelling: we zien dat 22% van de herstelbemiddelingsdossiers meisjes betreft,
en dat aandeel stijgt de laatste drie jaar. Maar geen enkel meisje kreeg een
gemeenschapsdienst of leerproject opgelegd in 2017.

3.3.5.3 Het verloop
Figuur 72: Verloop van het leerproject
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In 2017 werden 6 leerprojecten van 20u volledig doorlopen. Eén leerproject werd vroegtijdig
afgebroken: de jongere besliste om de laatst 3 uur niet meer te volbrengen. De twee
leerprojecten van 45 uur werden vroegtijdig afgebroken, dit na 21 en 35 uur, door de
jongeren zelf.

3.3.6 Leerproject vanuit JEZ11
Gezien de doelgroep uit JEZ11, zijn alle aanmeldingen uit JEZ11 meisjes. De individuele
sociale vaardigheidstraining behoort tot het standaardprogramma van JEZ11, en wordt ook
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zo in het vonnis of de beschikking opgenomen. In 2017 kregen we, net zoals voorgaande
jaren, 9 meisjes aangemeld.
Wat betreft de leerprojecten uit JEZ11, hebben we vaak geen gegevens over de feiten.
Daarom kunnen we enkel het verloop van het leerproject toelichten.
Figuur 73: Verloop van het leerproject JEZ11 in 2017
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In 2017 werden 5 dossiers uit JEZ11 afgesloten. Slechts één meisje voerde de volledige 20 uur
uit. Bij de overige negen meisjes werd het leerproject voortijdig afgebroken. Dit omwille van
verandering in hun situatie (bv. terugkeer naar huis of fugue uit JEZ11). Sinds 2017 proberen
we een nieuwe werkwijze uit: we starten voortaan kort na de aanmelding met de training en
proberen we dit in de eerste fase zoveel mogelijk in te plannen. We zien op vandaag nog
geen positief resultaat van deze werkwijze. We zullen dit opnieuw evalueren.

3.3.7 Samenwerking met de gemeenschapsinstelling De Zande
3.3.7.1 Leergroepen Slachtoffer-in-Zicht
Eind 2015 ondertekenden we met Jongerenwelzijn een convenant waarin we samen met
BAAB (HCA-dienst Brugge), COHEsie (HCA-dienst Kortrijk) en HCA Oost-Vlaanderen een
permanent aanbod van slachtoffergerichte leergroepen organiseren voor minderjarigen die
op basis van een MOF-dossier in de gemeenschapsinstelling De Zande werden opgenomen.
De leergroepen hebben tot doel inzicht en bewustwording te creëren en/of te verhogen in
de gevolgen van hun eigen handelen, meer bepaald het plegen van strafbare feiten en de
concrete gevolgen hiervan voor alle slachtoffers (en de maatschappij).
De leergroepen duren momenteel 14 uur. Hiervan wordt 10 uur gezamenlijk gegeven. De
overige uren bestaan uit individuele gesprekken en terugkoppeling aan de begeleiding in GI
De Zande.
In 2017 werden er 14 leergroepen opgestart waaraan 64 jongeren deelnamen. Er namen
gemiddeld 5 jongeren deel aan een leergroep en de groepen werden begeleid door 2 HCAbegeleiders. In 2017 gingen we ook voor het eerst van start op de campus Beernem.
De inhoud van de leergroepen focust zich op het slachtofferperspectief. De inhoud van de
training wordt systematisch bijgestuurd en aangevuld door alle medewerkers die de
leergroep begeleiden. Tevens komt de werkgroep, bestaande uit de begeleiders van de
leergroep en een lid van de stuurgroep, op regelmatige basis samen om de leergroepen te
evalueren en de sessies bij te sturen. Tijdens de leergroep wordt stilgestaan bij de kenmerken
van een slachtoffer, de gevolgen voor een slachtoffer, de verwerking en het herstel. Er wordt
gewerkt met oefeningen, actieve opdrachten, spelvormen, mediamateriaal, film, …
Ondertussen is er een heel gamma aan methodieken ontwikkeld door de werkgroep,
waardoor de begeleiders ook op maat van de groep bepaalde accenten kunnen leggen.
De inhoud van de leergroepen wordt constant geëvalueerd en bijgestuurd, zoals de sessies
herstel en verwerking. De thema’s herstel en verwerking blijven moeilijk om over te brengen
naar de jongeren. Met een subwerkgroep werden de 2 sessies herwerkt. Er wordt meer met
videomateriaal gewerkt en aan de hand van waargebeurde casussen.

3.3.7.2 Individuele vragen vanuit De Zande:
Er is beslist op de stuurgroep dat een vraag om met een jongere een individueel traject af te
leggen gesteld kan worden. Er wordt dan bekeken of één van de HCA-diensten ruimte heeft
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om de vraag op te nemen. Het blijft in eerste instantie wel de bedoeling dat de jongeren
kunnen aansluiten op het groepsprogramma.

3.3.7.3 Infomomenten herstelgericht aanbod
Naast het permanente aanbod van leergroepen, beslisten we in de stuurgroep om ook het
reguliere herstelgerichte aanbod in de kijker te plaatsen. Hiervoor werd tijdens het
innovatieve project van 2015 al een eerste aanzet gegeven. Bij onthaal wordt namelijk
systematisch nagegaan of de jongere een herstelgericht aanbod kreeg naar aanleiding van
zijn delict. We maakten hiervoor we een folder op. Indien er nog geen herstelgericht aanbod
gebeurde, wordt er informatie met de jongere meegegeven. Dit gebeurt bij het onthaal,
maar kan ook op andere momenten aan bod komen. Als een jongere interesse heeft, kan hij
aansluiten op een infomoment in GI De Zande, georganiseerd door (één van) de vier HCAdiensten. Op deze momenten kan hij meer concrete informatie krijgen over het herstelgericht
aanbod, en kan hij bij interesse, via de HCA-dienst een mandaat aanvragen tot
herstelbemiddeling of HERGO. In 2017 kregen een 50-tal jongeren kregen uitleg op één van
deze infomomenten.

3.3.7.4 Optimalisatie samenwerking reguliere dossiers
Los van bovenstaande blijven we het belangrijk vinden om in de reguliere dossiers optimaal
samen te werken. Een jongere, geplaatst in De Zande, kan gelijktijdig een herstelgerichte of
constructieve afhandeling lopende hebben. Over de vier HCA-diensten heen spraken we in
2015 reeds af dat we op dezelfde manier te werk gaan. Het uitgangspunt is dat de
herstelgerichte of constructieve afhandeling van start gaat of verder loopt gedurende de
plaatsing in GI De Zande. In de loop van dit project willen we nagaan, door het bijhouden
van de concrete dossiers, in hoeverre deze samenwerking loopt, of er nog punten voor
verbetering vatbaar zijn, … Op basis van de cijfergegevens zien we dat er heel wat meer
dossiers verder lopen gedurende de plaatsing. Wanneer een dossier on hold staat, heeft dit
bijna uitsluitend te maken met de situatie van de jongere. Voor een jongere die De Zande
niet mag verlaten, is het niet evident om een werkplaats voor gemeenschapsdienst te
vinden. Uitzonderlijk kan dit binnen De Zande zelf, maar dit kan niet altijd. Een andere reden
waarom de HCA-afhandeling niet uitgevoerd wordt tijdens de plaatsing, is omdat de jongere
op korte termijn naar zijn context terugkeert en de afhandeling dan opgestart wordt.

3.3.7.5 Toekomst
Het convenant werd eind oktober positief geëvalueerd. Een verlenging werd goedgekeurd
tot 31 december 2018. Bijgevolg zetten we dit werkjaar verder in op de samenwerking met
de gemeenschapsinstelling De Zande.
We willen de intense samenwerking tussen de Oost- en West-Vlaamse HCA-diensten en GI De
Zande verder aanhouden. Zo zijn er voor komend werkjaar 14 leergroepen, verspreid over de
3 campussen, gepland. Ook de tweemaandelijkse info-momenten HB/HERGO liggen reeds
vast voor 2018.
Vanuit GI De Zande werd er in 2017 een bachelorproef bij VIVES ingediend om de
leergroepen Slachtoffer In-Zicht verder vorm te geven: aanpassing van de inhoud naar
creatieve en actieve methodieken, maar ook getuigenissen. Vanaf 25 april 2018 zullen 6 tot 8
studenten voor 7 weken aan de slag gaan. Het spreekt voor zich dat de begeleiders van
HCA- diensten, die de leergroepen geven, van dichtbij betrokken zullen worden in de
uitwerking hiervan.
Daarnaast kan er geëxperimenteerd worden met individuele vragen, campus
overschrijdende leergroepen en een andere inhoudelijke invulling van leergroepen (bv.
weerbaarheidstraining). Een boeiende uitdaging dus!
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4 OSIO
4.1 Organogram

4.2 Inleiding
In 2007 werd de jeugdbeschermingswet aangepast; deze wijziging omvatte onder andere de
organisatie van ouderstages. Deze werden door DIVAM2, de HCA-dienst3 van de Vereniging
Ons Tehuis, ontwikkeld en georganiseerd. In 2009 besliste de minister van Justitie echter om
de subsidiëring van deze ouderstages stop te zetten. Gezien de dienst reeds heel wat
investeerde in het ontwikkelen van materiaal, concepten, sessies, methodieken, … werd op
zoek gegaan naar een manier om deze waardevolle elementen te blijven benutten. Er werd
gestart met een verkenning bij de vijf OCMW’s uit het samenwerkingsverband van de
Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen, nl. OCMW Ieper, OCMW Kortrijk, OCMW
Poperinge, OCMW Waregem en OCMW Wervik. Bij deze OCMW’s werd een behoefteonderzoek gehouden betreffende opvoedingsondersteuning. Dat resulteerde in 2011 in het
project Ouders Steunen in Opvoeden. Dit project organiseert drie elementen binnen
opvoedingsondersteuning, nl. pedagogisch advies, vormingen aan ouders en vormingen
aan professionelen. Sinds 2016 hebben we dit aanbod uitgebreid met een aanbod aan
jongeren bestaande uit weerbaarheidstrainingen individueel en in groep en
herstelgesprekken. Ook het aanbod vormingen aan professionelen werd uitgebreid met
groepsdynamica, sociale vaardigheidstraining en herstelgericht werken.

2
3

DIVAM = Dienst Ieper-Veurne voor Alternatieve Maatregelen
HCA-dienst= dienst voor Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingen
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Sinds 2016 heeft OSiO bijgevolg:
-

Een aanbod aan ouders

Ouders, professionelen, grootouders, plusouders, … kunnen beroep doen op een advies van
een pedagogisch adviseur. De ouderfiguur of professioneel bepalen zelf waarin men
ondersteuning wil. Dit kan gaan om alledaagse opvoedingsvragen, over school, over het
stellen van grenzen, … Tijdens het pedagogisch advies gaan we oplossingsgericht te werk.
Een pedagogisch adviesgesprek verloopt meestal face-to-face, maar kan ook telefonisch of
via e-mail plaatsvinden.
Ouders Steunen in Opvoeden organiseert eveneens vormingen aan ouders. Het kan gaan
om een oudercursus of om een ouderbijeenkomst. Een oudercursus bestaat uit zes
bijeenkomsten waarin de vijf ouderlijke vaardigheden (nl. positieve betrokkenheid, positieve
bekrachtiging, problemen oplossen, monitoring en grenzen stellen) besproken en ingeoefend
worden. Een ouderbijeenkomst vertrekt steeds van één specifiek thema (bv. mijn kind op het
internet, de jeugd van tegenwoordig, samen eten, zelfvertrouwen, opvoeden na een
scheiding). Op deze bijeenkomsten gaan we interactief met de ouders aan de slag omtrent
dit thema. Afhankelijk van de input van de ouders, wordt de bijeenkomst anders aangepakt.
De kracht van de oudergroep zit, naast de inhoudelijke input van de begeleider, vooral in
het delen van ervaringen en advies. Indien een organisatie dit wenst, kunnen we eveneens
een vorming of voordracht geven.
-

Een aanbod aan jongeren

Tijdens een individuele sociale vaardigheidstraining worden een aantal belangrijke
vaardigheden aangeleerd, versterkt en toegepast. De thema’s (bv. opkomen voor jezelf,
omgaan met groepsdruk, zelfvertrouwen, zelfbeeld, …) en methodieken (Goldstein,
ervaringsgericht werken, …) worden op maat uitgewerkt.
In de psychofysieke weerbaarheidstraining, gebaseerd op de methodiek Rots & Water, leren
jongeren krachtiger worden om op een aanvaardbare manier op te komen voor zichzelf.
Jongeren leren hun grenzen kennen en aangeven. Ze worden bewust van hun lichaam en
leren hun lichaam te beheersen en onder controle houden. Deze training wordt in groep
gegeven en duurt 10u.
Naar aanleiding van een conflict kan een herstelgesprek gefaciliteerd worden: de
betrokkenen worden ondersteund in het zoeken naar een vorm van herstel. Het kan gaan
om een herstelgesprek tussen twee personen, maar ook groepsgesprekken (bv. n.a.v.
conflicten in een leefgroep) behoren tot de mogelijkheden.
-

Een aanbod aan professionelen

Tenslotte organiseert Ouders Steunen in Opvoeden ook vormingen aan professionelen. Het
gaat om vormingen gelinkt aan opvoedingsondersteuning zoals: communiceren met ouders,
opvoedkundige vaardigheden, ... Doelgroep van deze vormingen zijn professionelen die in
contact komen met ouders, zoals maatschappelijk werkers, jeugdwerkers, leerkrachten,
vrijwilligers in buurtwerk, …
In 2017 werkte OSiO met volgende lokale besturen samen: Ieper, Poperinge, Waregem,
Wervik, Kortrijk, Zonnebeke, Vleteren, Kortemark, Kuurne, Heuvelland, Mesen, LangemarkPoelkapelle en Lo-Reninge.
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4.3 Statistische gegevens
4.3.1 Pedagogisch advies
Figuur 74: Aantal contacten pedagogisch advies
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In bovenstaande grafiek is de evolutie in het aantal contacten pedagogisch advies (PA) in
de diverse gemeentes te zien. Het totale aantal contacten pedagogisch advies ligt op 278,
dit is een klein beetje minder dan in 2016 (295), maar meer dan in 2015 (219). We organiseren
momenteel een aanbod pedagogisch advies in Ieper, Poperinge, Waregem, Wervik,
Zonnebeke, Kortemark, Vleteren, Kortrijk, Kuurne, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge,
Heuvelland en Mesen.
In Poperinge en Zonnebeke zien we een daling van het aantal contacten. In de andere
steden en gemeenten blijven het aantal contacten ongeveer gelijk.
Naast het effectief houden van pedagogisch adviesgesprekken vinden we het belangrijk om
aanwezig te zijn op activiteiten waar ook ouders aanwezig zijn (bv. activiteiten in de Week
van de Opvoeding, speelstraten, …). Daarnaast blijft het een constant aandachtspunt om
ons aanbod bekend te maken bij diverse professionele actoren. We doen dit door onze
werking onder de aandacht te brengen op overlegmomenten zoals scholenoverleg,
jeugdwelzijnsoverleg, Huizen van het Kind, …
In Kortemark zijn er geen PA-gesprekken doorgegaan. We blijven nochtans bekendmaken en
investeren in aanwezigheid zowel op professioneel vlak (partner in Huis van het Kind, …) als
aanwezigheid op activiteiten waar ouders ook op aansluiten. We zien echter dat het zeer
moeilijk blijft om ouders op PA te laten komen.
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Figuur 75: Doelpubliek pedagogisch advies
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We stellen, net zoals voorgaande jaren, vast dat het vooral (plus)moeders zijn die op
pedagogisch adviesgesprek komen. 59% van de gesprekken zijn gesprekken met een
(plus)moeder. Slechts 8% van de gesprekken gaan enkel met (plus)vader door. Tijdens 31%
van de gesprekken komen beide ouders samen. Dit is opnieuw beduidend meer dan
voorgaande jaren (18% in 2016). We zien minder professionelen op gesprek komen. Deze
contacten gebeuren eerder telefonisch of via mail.
Wie op gesprek komt, is zeer verschillende per stad of gemeente. Zo zien we bijvoorbeeld dat
de gesprekken met beide ouders fluctueren van 0% tot 72%.
Figuur 76: Gezinssituatie
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In 2013 zagen we een evenredige verspreiding over de diverse gezinssituaties. In 2014 zagen
we verhoudingsgewijs meer tweeoudergezinnen op gesprek komen. In 2015 zagen we dat er
ongeveer evenveel éénoudergezinnen als tweeoudergezinnen op gesprek komen. In 2016
en in 2017 zien we opnieuw een meerderheid tweeoudergezinnen op gesprek komen.
Als men per gemeente deze cijfers bekijkt, zien we dat dit per gemeente wat kan verschillen.
In Kuurne kwam er bijvoorbeeld geen enkel nieuw samengesteld gezin op gesprek terwijl dit
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in Wervik de helft van de gesprekken zo was. In Kuurne stellen we vast dat we vooral
allochtone ouders bereiken.
Figuur 77: Aanmelder
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In de meeste gevallen komen personen bij pedagogisch advies terecht na doorverwijzing
van het Sociaal Huis, CLB/school/brugfiguur of op eigen initiatief. Vaak zijn die laatsten op de
hoogte van het aanbod pedagogisch advies via artikels, affiches, flyers, aanwezigheid van
OSiO op activiteiten of mond-aan-mondreclame.
We zien dat het Sociaal Huis een grote doorverwijzer is in Zonnebeke, Kuurne, en Lo-Reninge.
Poperinge, Waregem, Wervik, Vleteren en Langemark-Poelkapelle. De school / CLB /
brugfiguur is vooral in Ieper, Waregem, Kortrijk en Heuvelland-Mesen een grote doorverwijzer.
Andere doorverwijzers zijn o.a. het justitiehuis, Largo, CAW, organisaties uit de Bijzondere
Jeugdbijstand, …
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4.3.2 Vormingen aan ouders
Figuur 78: Vormingen aan ouders
44
30

3

2

Voordracht

3

26

Ouderbijeenkomsten
op maat

5

Oudercursus

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2015
2016
2017

In bovenstaande grafiek zien we dat het aantal ouderbijeenkomsten in 2017 daalde ten
opzicht van het jaar voordien. De ouderbijeenkomsten (een groep van max. 15 ouders die
op een interactieve manier aan de slag gaan met één thema gelinkt aan het ouderschap)
vonden plaats in Wervik, Ieper, Heuvelland, Langemark-Poelkapelle, Poperinge, Kortrijk,
Kortemark, Kuurne.
De oudercursussen werden georganiseerd in Kortrijk en Zonnebeke.
Figuur 79: Aantal deelnemers vormingen aan ouders in 2017
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Aan de twee oudercursussen namen 14 personen deel. Dat is een gemiddelde van 7
personen per cursus. Aan de zesentwintig bijeenkomsten op maat namen 219 ouders deel.
Dit is een gemiddelde van 8 à 9 ouders per bijeenkomst. In onze werking richten we ons tot
groepen van 8 à 15 ouders. In zulke groepen kunnen we zeer interactief aan de slag gaan,
en werken we sterk op maat van de ouders. We bereiken dit aantal niet altijd. Toch moeten
we hierbij vermelden dat de ouderbijeenkomsten naar aanwezigheden sterk verschillen. We
hadden momenten waarop er een 30-tal personen aanwezig waren, op andere
bijeenkomsten waren dat er maar 2. We zien hier geen linken met thema’s, data, aanpak.
Het is momenteel (nog) niet mogelijk om hier een lijn in te trekken.

4.3.3 Individuele weerbaarheidstrainingen
In enkele gemeenten, nl. Ieper, Poperinge en Waregem, werden ook individuele
weerbaarheidstrainingen georganiseerd. Deze trainingen worden door een begeleider aan
één jongere gegeven. De methodieken en de thema’s worden per jongere bepaald en zijn
bijgevolg zeer divers. De duur van deze training is 10 uur.
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Figuur 80: Aantal individuele weerbaarheidstrainingen aangemeld in 2017
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Jongeren komen bij onze dienst terecht op doorverwijzing van CLB (9 jongeren), school (13
jongeren), brugfiguur (1 jongere), CAW (1 jongere) of ouders (6 jongeren). De jongeren die
aangemeld werden binnen de Vereniging Ons Tehuis werden doorverwezen door de
zorgcoördinator of de contextbegeleider.
Van de 33 jongeren die een training volgden, zijn er 9 meisjes en 24 jongens.
Figuur 81: Leeftijd van de jongeren bij aanmelding
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De jongeren zijn tussen 9 en 17 jaar oud bij aanmelding. We hebben dit jaar twee kinderen
begeleid die 9 jaar waren. Dit zijn uitzonderingen, in principe focussen we ons op kinderen
tussen 10 en 17 jaar. De reden van de uitzondering was dat de jongeren bijna 10 werden. We
zien dat we een gelijke verdeling hebben van de kinderen en jongeren onder en boven de
12 jaar.
Wie start met de training, beëindigt deze zowat altijd. De training duurt meestal 10 uur, maar
soms stopt de training vroeger, vanuit de idee dat de jongere daarmee voldoende
ondersteuning gekregen heeft. Gezien het een vrijwillig aanbod is, wordt er tijdens het eerste
kennismakingsgesprek o.a. stil gestaan bij de motivatie van de jongere. Wanneer die
motivatie er niet is, wordt er op dat moment niet opgestart. Dat gebeurt af en toe. Jongeren
die naar de training komen, zijn vaak zelf vragende partij om dit te volgen, of zijn (enigszins)
gemotiveerd om dit te doen.

4.3.4 Weerbaarheidstrainingen in groep
Sinds
2016
organiseert
OSiO
weerbaarheidstrainingen
in
groep.
Deze
weerbaarheidstrainingen zijn vaak gebaseerd op de methodiek van Rots&Water. Andere
groepen baseren zich eerder op ervaringsgericht werken.
We organiseren groepen die vrij in te stappen zijn: wie interesse heeft, tekent hier op in.
Meestal nemen ouder/jongeren zelf contact op met onze dienst om in te schrijven. Ze zijn op
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de hoogte gebracht van deze training door de school, CLB, psycholoog, contextbegeleider.
Deze vrij in te stappen reeksen organiseren we voor 10-12 jarigen (5e-6e leerjaar) en 13-16
jarigen. We organiseren ook trainingen in bestaande groepen (vaak klasgroepen).
Figuur 82: Aantal weerbaarheidstrainingen in groep
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In totaal werden er 26 weerbaarheidstrainingen in groep georganiseerd.
In de vrij in te stappen groepen namen er 63 jongeren deel. Dat betekent een gemiddelde
van 7 à 8 deelnemers per groep. Het maximum aantal deelnemers voor een vrij in te stappen
cursus is 12. Op sommige plaatsen zijn de trainingen volzet, op andere plaatsen hebben we
meer ruimte.
In bestaande groepen (klasgroepen) zijn de groepen groter. In totaliteit bereikten we daar
395 jongeren. Er waren gemiddeld 17 à 18 jongeren per groep.
In totaal volgden 376 jongeren een groepstraining.

4.3.5 Herstelgesprekken
In 2017 zijn er drie herstelgesprekken aangemeld en doorgegaan. Ook het hersteltraject van
2016 dat nog lopende was, werd afgerond. Hiervan waren er twee in een school in Ieper en
één in de Vereniging Ons Tehuis. Dit gebeurde naar aanleiding van een conflict in een
klasgroep of een leefgroep.

4.3.6 Vormingen aan professionelen
Figuur 83: Vormingen aan professionelen
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In 2017 organiseerden en begeleidden we 3 vormingen voor professionelen. Het ging om een
vorming opvoedingsondersteuning, vorming voor de conflixers (jeugdadviseurs) en een
intervisie voor de huiswerkbegeleiders. De vormingen gingen door in Wervik, Kortrijk en
Poperinge. Dat zijn er heel wat minder dan in 2016. In 2016 organiseerden we diverse
vormingen voor begeleiders van de kinderdagverblijven en kinderopvang, maar zij kunnen
voortaan terecht bij andere instanties die een gratis en specifieke vorming voor die
begeleiders organiseren. Daardoor is de nood om op onze dienst beroep te doen voorlopig
verminderd. Ook werden in 2016 een aantal vormingen omtrent herstelgericht werken
georganiseerd, en dit vanuit de Huizen van het Kind. Dit werd in 2017 niet meer voorzien. Er
werd vooral ingezet op het aanbod aan ouders en aan jongeren.
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Deel 4: Varia
1 SPONSORING
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1 SPONSORING
1.1 Projectmatige sponsoring
















De Marnixring “De Vlaschaard” van Avelgem schonk aan de leefgroep Het Vijverhuis
meubilair op kindermaat. Daarnaast schonken ze ook nog buitenspeelgoed. Nu
kunnen ouders die hun kinderen komen bezoeken gebruik maken van dit materiaal
en zo een leuke namiddag beleven.
Junior Chamber International Houtland organiseerden een Kerstmarkt en schonken
de opbrengst aan de VOT.
De Kouterkids hadden oor naar onze vraag om een deel van onze oude
jongerencomputers te vervangen.
Het Competentiecentrum Steunmaterieel en Producten of kortweg het CCMP
organiseert jaarlijks een motortreffen. De kazerne in Ieper kreeg meer dan 1000
motorrijders over de vloer. De opbrengst van dit motortreffen werd tijdens de
festiviteiten van 50 jaar VOT aan ons geschonken.
Sommige van onze jongeren kunnen nooit meer thuis overnachten en kunnen dus
ook nooit samen met hun ouders ontbijten, samen TV kijken of een spel spelen. Het
contextteam organiseerde voor die jongeren en hun ouders een kind-ouder kamp.
Het Streekfonds West- Vlaanderen vond dit een mooi initiatief en zij betaalden de
factuur.
De opbrengst van de Santa Claus Run 2016 georganiseerd door de
Locomotiefrunners werd op de nieuwjaarsreceptie van de Stad Ieper geschonken
aan de VOT. We gebruikten het om een trektocht te organiseren met de beklimming
van de Monte Perdido als hoogtepunt.
Brantano Diksmuide schonk een mooi speelhuisje uit hun winkel aan de leefgroep Het
Vijverhuis. Onze allerkleinsten konden hun geluk niet op.
Engie Electrabel schonk een 20-tal kaarten voor de match Club Brugge – Moeskroen.
We startten een samenwerking met Aldi. Voeding die niet meer verkoopbaar is in de
winkel omwille van een naderende houdbaarheidsdatum of omwille van een deukje
of scheurtje in de verpakking wordt dagelijks opgehaald door de VOT.
Naar aanleiding van de festiviteiten rond 50 jaar VOT werd een sponsorbundel
opgemaakt. Heel wat lokale bedrijven tekenden in om de VOT te ondersteunen. Er
werd ruim 8000 euro ingezameld.
Binnen de VOT werd een zangkoortje opgericht. Maandelijks komen ze samen om
samen te zingen. De Zonta Ieper zag hier wel muziek in en ondersteunde het koor bij
een aantal aankopen.

1.2 Structurele sponsoring






Engie Electrabel is een zeer belangrijke partner voor de VOT en in het bijzonder voor
de leefgroep JEZ11. 2017 was het laatste jaar van de driejaarlijkse overeenkomst. We
hopen op een bestendiging van de samenwerking.
Stad Ieper draagt de VOT een warm hart toe. Jaarlijks mogen onze jongeren een keer
gratis naar Bellewaerde en zorgt de Stad voor een aantal vrijkaarten voor de
schaatspiste op de markt in Ieper. .
De samenwerking met het Sint- Maartenscomité is de langstlopende samenwerking
die we hebben. De Sint komt jaarlijks langs in onze groepen en doet een mooie
donatie voor aankoop van speelgoed voor onze jongeren.
Ook de sint van de Picanol Group zorgt goed voor onze kinderen en jongeren.
Steevast gooit hij bij Picanol Group wat meer in de schouw zodat wij ieder jaar een
mooi aanbod kwaliteitsvol speelgoed krijgen.
Omwille van het 50-jarig bestaan van de VOT hielden we in 2017 geen
voetbaltoernooi waar de Ronde Tafel al vele jaren hun schouders onder zetten. Wel
stonden ze klaar om onze jongeren met een Kerstgeschenk te verrassen. Vuurkorven
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werden aangestoken, marshmallows gesmolten op het vuur en een hete kop
chocolademelk gedronken. Ingrediënten voor een geslaagde activiteit.
Kiwanis Ieper Vlakke land schenkt onze Vereniging jaarlijks 3 sportkampen in de
Paasvakantie
Justitieel Welzijnswerk Zuid- West- Vlaanderen zorgt voor startpaketten voor jongeren
die vertrekken op CBAW. Daarnaast kunnen onze jongeren op hen beroep doen
voor de aanschaf van een noodpakket als ze zonder gerief toekomen in onze
voorziening. Tot slot leveren zij een bijdrage in bepaalde kosten voor de opleiding
voor onze kinderen.
Libeert staat garant voor lekkere chocolade. Onze kinderen en jongeren weten dit
maar al te goed. Met Pasen en met Sint Maarten mogen wij altijd meegenieten dit
lekkers.
Ook de voogdijraad Ieper zorgt voor een paasei voor de kinderen die op Pasen in de
instelling verblijven. Daarnaast zorgen zij voor extra zakgeld in de grote vakantie.
ZPS is een trendy dameskledingzaak in hartje Ieper aan de Esplanade parking. Zij
schenken jaarlijks hun stock aan de VOT. Reken maar dat onze meisjes/dames hier
gelukkig mee zijn.
Paasmaandag is van Rotaract. Dan organiseren zijn een onvergetelijke
spelletjesnamiddag voor onze jongeren.
Boss/Colora: personeelsleden kunnen aan een reductie verf kopen bij de verfwinkel
Colora in Ieper. Colora stort 10% van iedere aankoop door aan de Garvekas en dus
rechtstreeks aan onze jongeren.
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Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van… tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse
Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere
jeugdbijstand en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de
subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg.
Bijlage 1bis bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor
de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand.
Bijlage 1bis Schema betreffende de schematische zelfevaluatie van de voorzieningen.
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Groeiniveaus
(0-5)
0

1

Kwaliteitszorg: organisatie en visie

Kwaliteitszorg: betrokkenheid

De organisatie heeft geen visie op kwaliteitszorg.

Binnen de organisatie is er geen betrokkenheid
inzake kwaliteitszorg

De organisatie onderneemt geen acties om te
komen tot een adequate kwaliteitszorg

De organisatie onderneemt geen acties om de
betrokkenheid te vergroten.

Er is structureel overleg inzake de kwaliteitszorg van
de organisatie

Kwaliteitszorg: methodieken en
instrumenten

Kwaliteitszorg: verbetertraject

De organisatie hanteert geen
methodieken noch instrumenten voor de
kwaliteitszorg.

De organisatie formuleert geen
verbetertrajecten.

De organisatie betrekt de directie en de
medewerkers op ad-hocbasis bij het beleid

De organisatie hanteert alleen ad hoc
methodieken en instrumenten voor de
kwaliteitszorg

De organisatie formuleert ad-hoc
verbetertrajecten

De organisatie betrekt de medewerkers bij het
beleid

De organisatie beschikt over een
kwaliteitshandboek waarin een
kwaliteitsbeleid is opgenomen
De organisatie beschikt over een
methodiek of instrument voor
zelfevaluatie

De organisatie ontwikkelt SMARTgeformuleerde verbetertrajecten

Het kwaliteitshandboek is
gebruiksvriendelijk en bevat alle
elementen volgens artikel 5,§4, van het
kwaliteitsdecreet
Alle functiegroepen passen het
kwaliteitshandboek toe

De verbetertrajecten zijn SMART
gedefinieerd en als dusdanig opgesteld
dat de PDCA-cyclus herkenbaar is

De organisatie heeft een basiskennis van de
basisprincipes en modellen van integrale
kwaliteitszorg.

2

De organisatie heeft een of meer personeelsleden
die kwaliteitszorg als eindverantwoordelijkheid in
hun takenpakket hebben
De organisatie heeft een visie op integrale
kwaliteitszorg

De organisatie betrekt de bestuursorganen bij het
beleid

De organisatie informeert de
medewerkers over de verbetertrajecten

Integrale kwaliteitszorg beslaat minimaal de
volgende domeinen van de organisatie:
leiderschap, personeelsbeleid, beleid en strategie,
middelen en partnerschappen, kernprocessen,
gebruikers-, medewerkers- en
samenlevingsresultaten

3

Kwaliteitszorg is geïntegreerd in de dagelijkse
werking van alle activiteitencentra van de
organisatie

Alle functiegroepen participeren in de
kwaliteitszorg

Alle elementen van kwaliteitszorg zijn op elkaar
afgestemd en vormen een geheel

De organisatie bepaalt op een doordachte wijze
waar de gebruiker bij de kwaliteitszorg betrokken
wordt
De organisatie bepaalt op een doordachte wijze
waar de externe partners (verwijzers, andere
hulpverleners, …) bij de kwaliteitszorg betrokken
worden
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De zelfevaluatie gebeurt op basis van
een vooraf vastgelegde en
gestandaardiseerde manier, waarin de
PDCA-cyclus duidelijk aanwezig is en
waarin minimaal de volgende domeinen
van de organisatie aan bod komen:
leiderschap, personeelsbeleid, beleid en

De organisatie stelt verantwoordelijken
aan voor de uitvoering en voortgang
per verbetertraject
De organisatie overloopt systematisch
minimaal de volgende domeinen van
een organisatie (leiderschap,
personeelsbeleid, beleid en strategie,
middelen en partnerschappen,
kernprocessen, gebruikers-,
medewerkers- en
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strategie, middelen en partnerschappen,
kernprocessen, gebruikers-, medewerkersen samenlevingsresultaten

samenlevingsresultaten) bij het bepalen
van verbetertrajecten binnen het jaarof meerjarenplan van de organisatie
De organisatie communiceert de
resultaten van de verbetertrajecten
aan de betrokkenen

De organisatie evalueert systematisch de
ingezette methodiek of het instrument
voor de zelfevaluatie en stuurt die
methodiek of dat instrument bij
De organisatie evalueert systematisch het
kwaliteitshandboek en stuurt het bij

De organisatie voert de
verbetertrajecten conform de planning
uit, evalueert ze en stuurt ze bij

De organisatie onderneemt actief
initiatieven voor kennisdeling van de
gebruikte methodieken en instrumenten
De organisatie vergelijkt haar
methodieken en instrumenten nationaal
en internationaal
De methodieken en instrumenten zijn
gecertificeerd en/of wetenschappelijk
onderbouwd

De organisatie communiceert actief
over de verbetertrajecten en de
resultaten ervan

De bestuursorganen participeren in de
kwaliteitszorg

4

De organisatie evalueert systematisch de
kwaliteitszorg en stuurt ze bij

De organisatie evalueert systematisch de wijze
waarop de externe partners en de gebruikers
betrokken worden bij het beleid en stuurt die bij

De organisatie legt minimaal de gebruikers-,
medewerkers- en samenlevingsresultaten samen in
een synthese, die de basis vormt om prioritaire
verbetertrajecten te bepalen

5

De organisatie benchmarkt haar kwaliteitszorg en
zelfevaluatie
De organisatie heeft een kwaliteitscertificaat

De organisatie maakt haar kwaliteitszorg en
zelfevaluatie actief kenbaar
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De organisatie maakt de manier waarop de
betrokkenen betrokken worden bij het beleid,
actief kenbaar

De organisatie implementeert de
resultaten van de verbetertrajecten in
de werking van de organisatie en legt
ze samen met andere beleidsrelevante
informatie
De organisatie neemt de resultaten van
de verbetertrajecten op in het
kwaliteitshandboek
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Kernprocessen: onthaal van de
gebruiker

Kernprocessen: doelstellingen en
handelingsplan

0

Er is geen procedure voor onthaal

1

Kernprocessen: afsluiting en nazorg

Kernprocessen: pedagogisch profiel

Er is geen procedure voor de
doelstellingen en het
handelingsplan

Er is geen procedure voor afsluiting
en nazorg

Er is geen pedagogisch profiel

Er zijn geen procedures voor het beheer
en de uitwisseling van gebruikersdossiers

De organisatie bepaalt ad hoc een
werkwijze

De organisatie bepaalt ad hoc
een werkwijze

De organisatie bepaalt ad hoc een
werkwijze

De medewerkers stemmen hun visie
op en de uitvoering van de
hulpverlening ad hoc af

De organisatie beheert ad hoc de
gebruikersdossiers

2

Er is een procedure voor onthaal

Er is een procedure voor de
doelstellingen en het
handelingsplan

Er is een procedure voor afsluiting
en nazorg

Er is een pedagogische visie

Er zijn procedures voor het beheer en
de uitwisseling van gebruikersdossiers

3

De organisatie stelt de procedure
op met inspraak van de
proceseigenaars

De organisatie stelt de procedure
op met inspraak van de
proceseigenaars

De organisatie stelt de procedure
op met inspraak van de
proceseigenaars

De organisatie stelt de procedures op
met inspraak van de proceseigenaars

De procedure is geëxpliciteerd met
duidelijke verantwoordelijke(-n-),
doelstellingen, instrumenten en
werkwijzen

De procedure is geëxpliciteerd
met duidelijke verantwoordelijk(n),
doelstellingen en instrumenten

De procedure is geëxpliciteerd met
duidelijke verantwoordelijke(-n-),
doelstellingen en instrumenten

De organisatie documenteert de
visie op hulpverlening aan de hand
van onderbouwde referentiekaders
met handvaten voor de
hulpverleners
De organisatie heeft een duidelijke
visie op en afspraken over de
essentiële aspecten van de
hulpverlening

De organisatie communiceert de
procedure

De organisatie documenteert en
communiceert de procedure

De organisatie documenteert en
communiceert de procedure

Alle betrokkenen passen de visie en
afspraken toe

Alle medewerkers passen de
procedure toe

Alle medewerkers passen de
procedure toe

Alle medewerkers passen de
procedure toe

De gebruiker heeft inspraak in en
participeert in alle aspecten van zijn
hulpverleningstraject
De hulpverlening maakt voor elke
gebruiker samenwerkingsafspraken
met het externe
hulpverleningsnetwerk
De hulpverlening betrekt het directe
sociale netwerk actief bij het
hulpverleningstraject van de
gebruiker

Alle medewerkers passen de procedure
toe

De organisatie evalueert
systematisch de procedure en stuurt
die bij

De organisatie evalueert
systematisch de procedure en
stuurt die bij

De organisatie evalueert
systematisch de procedure en stuurt
die bij

De organisatie evalueert
systematisch de visie op
hulpverlening en de afspraken

De organisatie evalueert systematisch
de procedures en stuurt die bij

4
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Kernprocessen: gebruikersdossier

De procedures voor het beheer en de
uitwisseling van gebruikersdossiers zijn
geëxpliciteerd volgens de wettelijke
bepalingen met duidelijke afspraken
over het beheer en de toegankelijkheid
(intern en extern) van de dossiers
De organisatie documenteert en
communiceert de procedures
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De evaluatie gebeurt met inspraak
van de gebruikers en de interne
partners

De evaluatie gebeurt met
inspraak van de gebruikers en de
interne partners

De evaluatie gebeurt met inspraak
van de gebruikers en de interne
partners

daarover en stuurt die bij
De evaluatie gebeurt met inspraak
van de gebruikers

De evaluatie gebeurt met inspraak van
de gebruikers en de interne partners

De organisatie evalueert
systematisch de wijze waarop de
inspraak en participatie van de
gebruiker vorm krijgen en stuurt die
bij

5

De organisatie communiceert de
procedure systematisch extern

De organisatie communiceert de
procedure systematisch extern

De organisatie communiceert de
procedure systematisch extern

De organisatie evalueert
systematisch de procedure met
inspraak van externe partners

De organisatie evalueert
systematisch de procedures met
inspraak van externe partners

De organisatie evalueert
systematisch de procedure met
inspraak van externe partners

De procedure staat model voor
andere organisaties

De procedure staat model voor
andere organisaties

De procedure staat model voor
andere organisaties
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De visie op hulpverlening krijgt vorm
vanuit minimaal de gebruikers-,
medewerkers- en
samenlevingsresultaten
Een onafhankelijk externe evalueert
de visie op hulpverlening, en de
afspraken daarover. De organisatie
communiceert deze resultaten en
stuurt de visie, de afspraken en de
uitvoering bij
De organisatie stelt de visie op
hulpverlening en de afspraken
daarover als model voor andere
organisaties

De organisatie communiceert de
procedure systematisch extern

De organisatie evalueert systematisch
de procedures met inspraak van
externe partners

De procedures staan model voor
andere organisaties
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Groeiniveaus
(0-5)
0

De organisatie heeft geen klachtenbehandeling

Gebruikersresultaten: gebruikerstevredenheid  over
hulpverleningsprocessen, over hulpuitvoering, over
inspraak en participatie
De organisatie gaat de gebruikerstevredenheid niet na

1

De organisatie bepaalt ad hoc een werkwijze voor de
klachtenbehandeling

De organisatie gaat ad hoc de gebruikerstevredenheid
na

De organisatie gaat ad hoc de effecten van de hulpverlening na

2

De organisatie heeft een klachtenprocedure

De organisatie hanteert een of enkele methodieken of
instrumenten om de gebruikerstevredenheid na te gaan

De organisatie hanteert een of enkele methodieken of instrumenten om
het effect van de hulpverlening te meten

3

De organisatie stelt de klachtenprocedure op met inspraak
van de proceseigenaars
De klachtenprocedure is geëxpliciteerd met een duidelijk
stappenplan, en tijdspad, aangewezen verantwoordelijken,
doelgerichtheid en terugkoppeling aan de gebruiker die de
klacht heeft ingediend

De organisatie heeft een duidelijke procedure of
afspraken om de gebruikerstevredenheid te meten
De organisatie gebruikt systematisch een methodiek die
afgestemd is op de doelgroep(en) om de
gebruikerstevredenheid te meten, waarbij ze minimaal
de hulpverleningsprocessen, de hulpuitvoering, de
inspraak en participatie bevraagt
De organisatie gebruikt de gegevens van de
tevredenheidsmeting als input voor de beleidsvoering
van de organisatie
De organisatie gebruikt de gegevens van de
tevredenheidsmeting om de communicatie en de
samenwerking met gebruikers te verbeteren

De organisatie heeft SMART indicatoren geformuleerd om het effect van
de hulpverlening na te gaan
De organisatie gebruikt systematisch de eigen en de sectorale gegevens
uit een uniform registratiesysteem om de effecten en processen van de
hulpverlening in kaart te brengen

De organisatie evalueert systematisch de klachtenprocedure
en stuurt die bij

De organisatie evalueert systematisch de instrumenten
om de gebruikerstevredenheid te meten en stuurt ze bij

De evaluatie gebeurt met inspraak van de gebruikers en
medewerkers
Vanuit de gegevens van de klachtenprocedure zet de
organisatie systematisch acties op rond de inputgebieden en
de kernprocessen
De organisatie linkt de gegevens van de klachtenprocedure
aan de resultaten van andere thema’s waardoor een
gefundeerde interpretatie van de gegevens geformuleerd
kan worden

De evaluatie gebeurt met inspraak van de gebruikers

De organisatie evalueert systematisch de gehanteerde indicatoren en
instrumenten om de effecten van de hulpverlening te meten en stuurt ze
bij
De organisatie gebruikt de aanbevelingen van wetenschappelijk
onderzoek om de hulpverlening te optimaliseren
De organisatie gebruikt de eigen en de sectorale gegevens uit een
uniform registratiesysteem om systematisch acties op te zetten rond de
inputgebieden en de kernprocessen
De organisatie linkt de resultaten van de effectmeting aan de resultaten
van andere thema’s, waardoor een gefundeerde interpretatie van de
gegevens geformuleerd kan worden

Gebruikersresultaten: klachtenbehandeling

De organisatie communiceert de klachtenprocedure

Alle betrokkenen passen de klachtenprocedure toe

Gebruikersresultaten: effect van de hulpverlening
De organisatie gaat het effect van de hulpverlening voor de gebruikers
niet na

De organisatie participeert in wetenschappelijk onderzoek

De organisatie bundelt systematisch de klachten van
gebruikers en bespreekt ze tijdens (beleids)overleg

4
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Vanuit de gegevens van de tevredenheidsmeting zet de
organisatie systematisch acties op rond de
inputgebieden en de kernprocessen
De organisatie linkt de gegevens van de
tevredenheidsmeting aan de resultaten van andere
thema’s, waardoor een gefundeerde interpretatie van
de gegevens geformuleerd kan worden
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5

De organisatie communiceert de klachtenprocedure
systematisch extern
De organisatie evalueert systematisch de klachtenprocedure
met inspraak van externe partners
De klachtenprocedure staat model voor andere organisaties
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Een onafhankelijk externe evalueert de
tevredenheidsmeting. De organisatie communiceert die
resultaten en stuurt de tevredenheidsmeting bij
De tevredenheidsmeting is wetenschappelijk
onderbouwd
De organisatie stelt de tevredenheidsmeting als model
voor andere organisaties
De organisatie publiceert de resultaten van de
tevredenheidsmeting

De organisatie gebruikt systematisch de eigen en de
sectorregistratiegegevens om te benchmarken
De organisatie gebruikt systematisch de eigen en de
sectorregistratiegegevens om te benchlearnen
De organisatie staat model voor andere organisaties inzake het meten
van de effectiviteit van de hulpverlening
De organisatie publiceert de resultaten van de hulpverlening, de
registratiegegevens en de resultaten van het wetenschappelijk
onderzoek
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Groeiniveaus
(0-5)
0

Medewerkersresultaten: personeelstevredenheid

Medewerkersresultaten: indicatoren en kengetallen (objectieve personeelsgegevens)

De organisatie gaat de personeelstevredenheid niet na

De organisatie houdt geen personeelskengetallen bij

1

De organisatie gaat ad hoc de personeelstevredenheid na

De organisatie houdt ad hoc personeelskengetallen bij

2

De organisatie hanteert een of meer methodieken of instrumenten om de
personeelstevredenheid na te gaan

De organisatie geeft een aanzet tot het systematisch bijhouden van een aantal
personeelskengetallen

3

De organisatie heeft een duidelijke procedure voor of duidelijke afspraken over het meten
van de personeelstevredenheid
De organisatie meet systematisch de personeelstevredenheid, waarbij ze alle thema’s
systematisch bevraagt
De organisatie voert een duidelijke beleid om signalen en input van medewerkers op te
vangen en communiceert daarover
De organisatie bundelt systematisch signalen en input van medewerkers en bespreekt ze
op (beleids)overleg
De organisatie gebruikte de gegevens van de tevredenheidsmeting als input voor de
beleidsvoering van de organisatie

De organisatie bepaalt de personeelskengetallen op een doordachte wijze

De organisatie evalueert systematisch het beleid rond de personeelstevredenheid en rond
het omgaan met signalen en input van medewerkers en stuurt het bij
De evaluatie gebeurt met inspraak van de medewerkers

De organisatie evalueert systematisch de personeelskengetallen en stuurt ze bij

4

Op basis van de gegevens van de tevredenheidsmeting en de signalen en de input van
medewerkers zet de organisatie systematisch acties op rond de inputgebieden en de
kernprocessen
De organisatie linkt de gegevens van de tevredenheidsmeting en de signalen en de input
van medewerkers aan de resultaten van andere thema’s, waardoor een gefundeerde
interpretatie van de gegevens geformuleerd kan worden

5

Een onafhankelijke externe evalueert de tevredenheidsmeting. De organisatie
communiceert de resultaten en stuurt de tevredenheidsmeting bij
De tevredenheidsmeting is wetenschappelijk onderbouwd
De organisatie stelt de tevredenheidsmeting als model voor andere organisaties

Jaarverslag 2017

De organisatie houdt de verschillende personeelskengetallen systematisch bij en bespreekt deze
systematisch op (beleids)overleg

Vanuit de gegevens van de personeelskengetallen zet de organisatie systematisch acties op
rond de inputgebieden en de kernprocessen
De organisatie linkt de resultaten van de personeelskengetallen aan de resultaten van de
andere thema’s, waardoor een gefundeerde interpretatie van de gegevens geformuleerd kan
worden

Een onafhankelijke externe evalueert de wijze waarop de personeelskengetallen worden
verzameld en de resultaten ervan. De organisatie communiceert de resultaten van die evaluatie
en stuurt ze bij
De organisatie gebruikt systematisch de personeelskengetallen om te benchmarken
De organisatie stelt de personeelskengetallen als model voor andere organisaties
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Groeiniveaus
(0-5)
0

Samenlevingsresultaten: waardering strategische partners

Samenlevingsresultaten: maatschappelijke opdracht en maatschappelijke tendensen

De organisatie gaat de waardering van de strategische partners niet na

De organisatie gaat niet na wat haar maatschappelijke opdracht is
De organisatie gaat de maatschappelijke tendensen die een impact hebben op het welzijn van
de gebruiker en de werking van de organisatie niet na

1

De organisatie gaat ad hoc de waardering van de strategische partners na

De organisatie gaat ad hoc na of haar maatschappelijke opdracht nog actueel ingevuld is
De organisatie speelt ad hoc in op maatschappelijke tendensen die impact hebben op het
welzijn van de gebruiker en op de werking van de organisatie

2

De organisatie neemt initiatief om de waardering van de strategische partners na te gaan

De organisatie neemt initiatief om haar maatschappelijke opdracht te actualiseren
De organisatie neemt initiatief om in te spelen op de maatschappelijke tendensen en de impact
op het welzijn van de gebruiker en de werking van de organisatie

3

De organisatie verzamelt en analyseert systematisch gegevens over de waardering

De organisatie actualiseert systematisch haar maatschappelijke opdracht en houdt systematisch
rekening met maatschappelijke tendensen en de impact op het welzijn van de gebruiker en de
werking van de organisatie
De organisatie communiceert maatschappelijke tendensen die impact hebben op het welzijn
van de gebruiker en de werking van de organisatie, aan de overheid en andere betrokkenen

De organisatie communiceert de analyse van de gegevens over de waardering aan de
strategische partners

4

Vanuit de analyse van de gegevens over de waardering zet de organisatie systematisch
acties op rond de inputgebieden en de kernprocessen

De organisatie linkt de gegevens over de waardering aan de resultaten van andere
thema’s, waardoor een gefundeerde interpretatie van de gegevens geformuleerd kan
worden

5

De organisatie neemt initiatief en zet samen met strategische partners actief op om de
waardering en de samenwerking te verbeteren
De samenwerkingsacties staan model voor andere organisaties

Jaarverslag 2017

Vanuit de actualisatie van de maatschappelijke opdracht, rekening houdend met
maatschappelijke tendensen en de impact op het welzijn van de gebruiker en de werking van
de organisatie, zet de organisatie systematisch acties op rond de inputgebieden en de
kernprocessen
De organisatie linkt de actualisatie van de maatschappelijke opdracht, rekening houdend met
maatschappelijke tendensen en de impact op het welzijn van de gebruiker en de werking van
de organisatie, aan de resultaten van andere thema’s, waardoor een gefundeerde interpretatie
van de gegevens geformuleerd kan worden
De organisatie stelt de werking van de bestuursorganen af op de realisatie van de
maatschappelijke opdracht

De organisatie neemt acties om, samen met andere betrokkenen, vanuit haar
maatschappelijke opdracht, proactief en constructief maatschappelijke tendensen te
beïnvloeden
De organisatie staat model voor andere organisaties inzake de implementatie van
maatschappelijke tendensen en nieuwe evoluties in de eigen werking
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