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VOORWOORD 

Voor jou ligt het jaarverslag of nieuwsbrief 2018 van de Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-

Vlaanderen. 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 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 2018 en de 

kwaliteitsplanning van 2019. Deel 3 gaat dieper in op andere relevante gebruikersgegevens 

van de deelorganisaties van 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 en vrijwilligers 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 Bestuur van de Vereniging Ons Tehuis voor 

Zuid-West-Vlaanderen, 

 

Filip De Baets 

Directeur  

http://www.votjeugdhulp.be/
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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 Tel. 057 22 62 82 Fax 057 22 62 92 

E-mail: HDO@votjeugdhulp.be 

Website: www.votjeugdhulp.be 

HDO is een multifunctionele organisatie (MFO) die in 2018 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 

mailto:HDO@votjeugdhulp.be
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o 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) 

Werkgebied: arrondissement Ieper (en in tweede instantie aanpalende arrondissementen) 

 

JEZ11 

Adres: Poperingseweg 28C, 8900 Ieper Tel. 057 35 27 40 Fax 057 35 27 41 

E-mail: JEZ11@votjeugdhulp.be 

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 Tel. 057 22 62 89 Fax 057 22 62 92 

E-mail: DIVAM@votjeugdhulp.be 

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 Tel. 057 22 62 89 Fax 057 22 62 92 

E-mail: OSiO@votjeugdhulp.be 

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.  

mailto:DIVAM@votjeugdhulp.be
mailto:osio@votjeugdhulp.be
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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 93.8% 80.8% 

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen 8 96.0% 161.7% 

Contextbegeleiding in functie van positieve 

heroriëntering 
8 97.7% 163% 

Contextbegeleiding kortdurend intensief 18 90.1% 78.8% 

Contextbegeleiding laagintensief 56 99.7% 186.1% 

Crisisbegeleiding (op verwijzing crisismeldpunt) 1 1.1% 3.8% 

GEWOGEN GEMIDDELDE cluster contextbegeleiding   127.0% 

GEWOGEN GEMIDDELDE verblijf 53 101% 76.5% 

GEWOGEN GEMIDDELDE  98.5%  

 

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 2018: 152 

Bezetting 113.04% 
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2 PERSONEEL 

2.1 Personeelsbestand 

Figuur 1: Actief personeelsbestand 

Functie Aantal FTE op 31/12/18 

Secretaris 0,20 

Directie 2 

Pedagogische beleidsmedewerkers 8,60 

Ondersteunende beleidsmedewerkers 2,42 

Begeleiders 57.80 

Psychologen 1,50 

Logistieke functies 12,21 

Administratieve functies 3,10 

TOTAAL 87,83 

Man 19,50 

Vrouw 68,33 

 

Figuur 2: Niet actief personeelsbestand 

 

 

Bovenstaande tabel bevat gegevens omtrent volledige schorsingen van de 

arbeidsovereenkomst. Gedeeltelijke schorsingen zoals deeltijds zorgkrediet of 

ouderschapsverlof zijn niet opgenomen. 

  

Afwezigheid Aantal FTE op 31/12/18 

Langdurige ziekte 4,01 

Zwangerschapsverlof 2,80 

Lactatieverlof 1 

TOTAAL 7,81 



 

Jaarverslag 2018   7 

 

Figuur 3: Leeftijdsverdeling actief personeelsbestand (N = 100) 
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De gemiddelde leeftijd van het actief personeelsbestand is 36,61 jaar en vertoont een daling 

van 1,4 jaar t.a.v. 2017. Deze daling is geen trend, want de gemiddelde leeftijd bleef de 

vorige jaren constant.  

Het percentage medewerkers met een vast contract of vaste benoeming blijft stabiel t.a.v. 

2017 nl. 93%. 

Figuur 4: Percentage medewerkers dat deeltijds werkt binnen het actief personeelsbestand 

(N = 100) 

Op 31/12/14 Op 31/12/15 Op 31/12/16 Op 31/12/17 Op 31/12/18 

33,33% 37,23% 42,70% 43,16% 42% 

 

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 = 100) 

 

2.2 Stagiairs 

Figuur 6: Overzicht per onderwijsinstelling (N = 29) 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Artevelde 2 2 1   

Heilige Familie  

 

2  1 

Hogent 3 2 6 4 4 

Howest 1 

 

   

Immaculata  1 1   

KTA Ieper 8 9 9 9 9 

MMI Kortemark 1 1 1 1 1 

Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut  1 1   

Universiteit Gent  

 

2 1 2 

RHIZO 3 2 1 1 2 

VIVES 7 7 8 8 10 

TOTAAL 25 25 32 24 29 

 

  

25% 

55% 
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master bachelor HSO LSO geen

diploma
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Figuur 7: Overzicht per studierichting (N = 29) 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Thuis- en bejaardenzorg  

 

3 2 2 

Verzorging 8 9 6 7 7 

Kinderzorg  2 2   

Jeugd- en gehandicaptenzorg 3 2 1 1 2 

Leefgroepenwerking/Se-n-Se 

begeleider kinderen en 

jongeren 

1 

1 

1 1 1 

Kantoor  

 

1   

Informaticabeheer  

 

1  1 

Lichamelijke opvoeding  

 

1   

Maatschappelijk werk 3 2 3 2 3 

Orthopedagogie 9 9 11 10 11 

Personeelswerk 1 

 

   

Toegepaste psychologie  

 

   

Criminologische 

wetenschappen 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Psychologie  

 

  1 

Pedagogische wetenschappen 

 

 

 

2 

 

 

1 

TOTAAL 25 25 32 24 29 

 

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 2018 waren er 18 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. 

 vrijwilligers i.k.v. een opleiding die naast hun stageovereenkomst vrijwilligerswerk doen 

in de VOT. Deze groep bestaat hoofdzakelijk uit studenten van CVO MIRAS. 

2.4 VTO-planning 

In 2018 volgden de medewerkers van de VOT samen 2959.55u 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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Thema 
Algemene 

doelstelling 
Doelgroep Niveau Timing 

Verant-

woordelijke 

lesgever: 

intern/extern 
Middelen 

Totaal 

uren VTO 

Scherp, scherper, 

scherpst 

Verdiepen van 

de kennis over 

de methodiek 

positieve 

heroriëntering. 

 Verantwoordelijke 

contextbegeleidin

g HDO 

 Contextbegeleider

s HDO met PH-

begeleidingen 

Team 02/02 Nele Mortier Extern: 

Gemeenschap

pelijk PH 

platform 

1x7,6u 

10 deel-

nemers 

 

76u 

Vormingsactiviteit 

Fytolicentie 

Het behalen van 

het 

kenniscertificaat 

om 

professioneel 

gebruik te 

mogen maken 

van 

gewasbescherm

ingsmiddelen. 

 adjunct-directeur 

 hoofd technische 

dienst 

 2 technisch 

logistiek 

medewerkers 

Team 12/02 Herwig 

Vanroose 

Extern: Deva 

Fyto 

1x3u 

4 deel-

nemers 

12u 

Introductie 

geweldloos 

verzet en nieuwe 

autoriteit 

Inleiding op de 

methodiek 

geweldloos 

verzet en 

nieuwe 

autoriteit. 

 Beleidsstaf 

 (hoofd)begeleiders  

VOT 08/03, 

13/03, 

26/04, 

17/05 

Isabelle 

Vanparijs 

Intern: Isabelle 

Vanparijs 

 

1x3,5u 

50 deel-

nemers 

175u 

Teamdag 

contextteam 

HDO 

Volgens 

agenda 

 (hoofd)begeleiders 

HDO contextteam 

 Verantwoordelijke 

HDO contextteam 

team 26/04 Nele Mortier Intern: Nele 

Mortier 

1x7,6u 

11 deel-

nemers 

83,6u 

Teamdag HDO 

Sneppe 

Volgens 

agenda 

 (hoofd)begeleiders 

HS-DO Sneppe 

team 04/05 Delphine 

Levrouw 

Intern: Delphine 

Levrouw 

1x7,6u 

6 deel-

nemers 

45,6u 

Geweldloos 

verzet en nieuwe 

autoriteit (3-

daagse vorming) 

Verdieping van 

het theoretische 

kader van 

GVNA en 

praktische 

 Beleidsstaf 

 Ambassadeurs 

GVNA binnen de 

teams 

VOT 8/05, 

12/06, 

11/09 

of 

31/05, 

Isabelle 

Vanparijs 

Extern: Jan Hoet 3x6u 

30 deel-

nemers 

540u 
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toepassing 

ervan gelinkt 

aan het eigen 

werkveld. 

14/06, 

18/09 

Verdieping 

contextgericht 

werken 

Implementeren 

van de 

vernieuwde 

visietekst 

contextgericht 

werken 

 Verantwoordelijken 

HDO en JEZ11 

 Zorgcoördinatoren 

HDO en JEZ11 

 (hoofd)begeleiders 

HDO en JEZ11 

VOT 29/05, 

05/06/, 

19/06, 

21/06 

Nele Mortier Intern: Nele 

Mortier 

1x3u 

52 deel-

nemers 

156u 

Teamdag 

technische dienst 

Volgens 

agenda. 

 Hoofd technische 

dienst 

 Technisch logistiek 

medewerkers 

Team 04/06 Herwig 

Vanroose 

Extern: Escala 1x7,6u 

5 deel-

nemers 

38u 

Introductie 

geweldloos 

verzet en nieuwe 

autoriteit (korte 

versie) 

Inleiding op de 

methodiek 

geweldloos 

verzet en 

nieuwe autoriteit 

 Huishoudelijk 

logistiek 

medewerkers 

 Technische dienst 

 

VOT 11/06 Isabelle 

Vanparijs 

Intern: Isabelle 

Vanparijs 

1x1u 

16 deel-

nemers 

16u 

Introductie 

geweldloos 

verzet en nieuwe 

autoriteit (korte 

versie) 

Inleiding op de 

methodiek 

geweldloos 

verzet en 

nieuwe autoriteit 

 Team administratie 

 personeelsdeskund

ige 

VOT 26/06 Isabelle 

Vanparijs 

Intern: Isabelle 

Vanparijs 

1x1,5u 

6 deel-

nemers 

9u 

 

Opfriscursus 

EHBO 

Opfrissen van de 

kennis en 

vaardigheden 

nodig om eerste 

hulp bij 

ongevallen te 

kunnen 

toedienen bij 

cliënten en 

collega's indien 

nodig 

 Alle medewerkers 

voor wie het 

regelmatig volgen 

van een EHBO-

opleiding een 

vereiste is binnen 

de functie en die 

eerder een 

basisopleiding 

EHBO hebben 

gevolgd. 

VOT 28/9, 

04/10, 

11/10, 

22/10 

Lindsy Van 

Imschoot 

Extern: Rode 

Kruis 

1x3u 

56 deel-

nemers 

168u 

Teamdag zorg- volgens agenda  Directeur VOT 9/10 Filip De Baets Intern: Astrid 1x7,6u 68,4u 
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coördinatoren  Zorgcoördinatoren 

 Verantwoordelijken 

HDO 

Schaeck 9 deel-

nemers 

Brandveiligheid De verschillende 

technieken om 

brand te blussen 

kennen en 

kunnen 

toepassen 

 Alle medewerkers 

die niet eerder een 

opleiding 

brandveiligheid 

hebben gevolgd 

VOT 10/10 Lindsy Van 

Imschoot 

Extern: 

Brandweer 

Ieper 

1x2u 

16 deel-

nemers 

32u 

Teamdag JEZ11 Volgens agenda  Verantwoordelijke 

 Zorgcoördinator 

 (Hoofd)begeleiders 

 Huishoudelijk 

logistiek 

medewerkers 

Team 16/10 Sofie 

Ducatteeuw 

Intern: Sofie 

Ducatteeuw 

1x7,6u 

17 deel-

nemers 

129,2u 

Teamdag HDO 

Hagekant 

Volgens agenda  (hoofd)begeleiders 

HDO Hagekant 

Team 18/10 Delphine 

Levrouw 

Intern: Delphine 

Levrouw 

1x7,6u 

7 deel-

nemers 

53,2u 

Methodieken-

markt 

Uitwisselen van 

interessante 

methodieken 

 (hoofd)begeleiders 

 beleidsstaf 

VOT 23/10 Lindsy Van 

Imschoot 

Intern: 

begeleiders 

1x1,75u 

61 deel-

nemers 

 

106,75u 

Introductie 

geweldloos 

verzet en nieuwe 

autoriteit – 

nieuwe 

medewerkers 

Introductie op 

de methodiek 

geweldloos 

verzet en 

nieuwe autoriteit 

 Medewerkers die in 

dienst kwamen na 

de vorige 

introductie GVNA 

VOT 9/11 Isabelle 

Vanparijs 

Intern: Isabelle 

Vanparijs 

1x3u 

8 deel-

nemers 

24u 

Teamdag 

huishoudelijk 

logistiek 

medewerkers 

Volgens agenda  Huishoudelijk 

logistiek 

medewerkers 

VOT 28/11 Herwig 

Vanroose 

Intern: Delphine 

Levrouw 

1x7,6u 

12 deel-

nemers 

91,2u 

GDPR-

informatieveiligh

eid - 

privacywetgevin

Verduidelijken 

van het 

wetgevend 

kader en de 

 Alle medewerkers VOT 22/11, 

27/11, 

29/11, 

11/12 

Kjell Declercq Intern: Kjell 

Declercq 

1x3u 

86 deel-

nemers 

258u 
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g toepassing 

ervan binnen 

het eigen 

takenpakket 

,13/12 

       TOTAAL: 2081,95u 
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2.5 Personeel in de kijker 

In 2018 vonden er opnieuw verschillende activiteiten plaats in de VOT 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 2018 konden we genieten van enkele 

culinaire lekkernijen in feestzaal Regina te Ieper. 

 De activiteiten van het feestcomité: Ons feestcomité zorgde voor een uitgebreid 

aanbod activiteiten in 2018. In het voorjaar konden alle medewerkers en vrijwilligers 

zich onder meer inschrijven voor een Amerikaanse avond met hamburgers, een 

workshop line dance en afsluitend een ‘party’ met de nodige dosis sfeer en 

ambiance. Later in het jaar konden we samen enkele wedstrijden van het WK voetbal 

volgen op groot scherm, genieten van verschillende soorten pasta’s van de Pastabus 

en ons warm kwissen ten voordele van de Warmste Week. 

 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 vierde 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 2018 gingen de Raden van Beheer door op 26 januari, 23 maart, 1 juni, 5 oktober en 30 

november 

3.1 Inhoudelijke werking 

- Omvorming tot welzijnsvereniging 

o Toelichting bij het stappenplan om te komen tot de omvorming naar een 

Welzijnsvereniging.  

o Bespreking van de ontwerpstatuten van de nieuwe Welzijnsvereniging 

o Definitieve goedkeuring van het voorstel tot statutenwijziging na consultatie 

van de 5 partners.  

o Definitieve goedkeuring van de statutenwijziging van de VOT  

- Toelichting bij het strategisch plan van de VOT voor 2018-2027 

- Goedkeuring voorstel tot wijziging van de missie van de VOT 

- Goedkeuring van de aanstelling van een Data Protection Officer (DPO) in het kader 

van de General Data Protection Regulation (GDPR).  

- Beslissingen omtrent de werven: 
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o Definitieve goedkeuring van het intersectoraal samenwerkingsverband 

Westhoek: “meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke 

jeugdhulp (werf 1)”  

o Toelichting bij de oproep werf 2 “zorggarantie bij uithuisplaatsing van jonge 

kinderen in Vlaanderen”  

o Toelichting bij het actieplan jongvolwassen (werf 3) naar aanleiding van de 

oproep uitbreidingsbeleid 2017 en goedkeuring tot het aanvragen van een 

uitbreiding co-housing voor jongvolwassenen.  

- Toelichting van de kwaliteitsplanning van de VOT 2018-2020 

- Inhoudelijke pedagogische toelichting bij het concept implementatie van 

geweldloos verzet en nieuwe autoriteit.   

- Goedkeuring contract tussen de Stad Ieper en de VOT inzake de langdurige verhuur 

van het, door de Stad Ieper, aangelegde hockeyveld.  

- Goedkeuring voor de oprichting van een Academische Werkplaats Vlaanderen 

“Positief leefklimaat in de residentiële jeugdzorg” 2019-2020 

3.2 Personeel 

- Toelichting aan de Raad van Bestuur in verband met de vraag van het Bijzonder 

Onderhandelingscomité rond het invoeren van een eindejaarstoelage en toekennen 

van de premie.  

- Organisatie van een werving voor de functie begeleider 

- Organisatie van een werving voor de functie kwaliteitscoördinator 

- Toelichting bij de notulen van het bijzonder onderhandelingscomité 24/10/2018 en 

30/11/2018: 

o Aankondiging nieuwe samenstelling van de werknemersdelegatie  

o Stand van zaken rond de oprichting van de Welzijnsvereniging 

o Aanpassing van de afspraken rond melding ziekte en andere afwezigheden  

o 15/11 als dienstvrijstelling i.p.v. verlofdag 

o Wijziging toekenning uren bij ziekte 

o Stand van zaken werf 1, 2 en 3 

o Uitbreiding DIVAM 

o Eindejaarspremie vanaf 2018 volgens PC 319 (met financiering VIA5-middelen)  

o Het rapport arbeidstevredenheid personeel openbare besturen 

o Kwartaalverslagen IDPBW 

3.3 Infrastructuur en rollend materieel 

- Toewijzing na onderhandelingsprocedure van een onderhoudscontract voor het 

onderhoud van de brandbestrijdingsmiddelen. 

- Beslissingen betreffende uitvoering van het zorgstrategisch plan van de VOT 

o Goedkeuring van het lastenboek: lot water- en winddichte ruwbouwwerken 

voor fase 3 (nieuwbouw JEZ11).  

o Goedkeuring tot publicatie van de openbare 

aanbesteding van lot 1 water- en winddichte ruwbouwwerken voor fase 3 in 

het bulletin der aanbestedingen 

o Principiële goedkeuring tot het aanvragen van een subsidiebeslissing voor fase 

4 (nieuwbouw 3 leefgroepen en een kamertrainingscentrum) bij VIPA.   

- Toewijzing na opstart onderhandelingsprocedure voor de aankoop van twee 

dienstwagens 

- Toewijzing na opstart onderhandelingsprocedure voor de levering van zuivel 

- Toewijzing na opstart onderhandelingsprocedure voor de levering van vlees en fijne 

vleeswaren 

- Toewijzing na onderhandelingsprocedure voor de leasing van een printer/copier.  

- Toewijzing na onderhandelingsprocedure van een verzekering alle bouw risico’s.  
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3.4 Financieel 

- Financieel verslag inzake de kosten en opbrengsten van de festiviteiten naar 

aanleiding van 50 jaar VOT 

- Vaststelling van de dienstjaarrekening 2017 

- Goedkeuring budget 2019 

- Goedkeuring van het voorstel tot financiering van de investeringen voor fase 3 (het 

bouwen van een nieuwe leefgroep voor JEZ11) en fase 4 (het bouwen van een 

nieuwbouw voor 3 leefgroepen en een kamertrainingscentrum).   

- Beslissing tot toekenning VIA5-middelen door recurrente verhoging van de 

enveloppefinanciering.  
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Deel 2 – Kwaliteitsverslag 

1 VISIE OP HET KWALITEITSBELEID 

2 ZELFEVALUATIES 
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4 KWALITEITSPLANNING 
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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. 

 

 

 

 

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 verbetersuggesties. Verbetersuggesties zijn niet 

altijd per definitie aandachtspunten waaraan de organisatie moet werken maar dit kunnen 

ook sterktes zijn waar we bewust verder op inzetten. Verbetersuggesties kunnen leiden tot 

verbeteracties die we in onze kwaliteitsplanning opnemen.  

Naast de verplichte thema’s van de overheid (beschrijven 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 2018, zijn: 

 Strategische analyse 

 Klachtenanalyse 

 Metingen leefklimaat 

 Cliënttevredenheidsbevragingen 

De aandachtsgebieden van EFQM 
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 Interne audit kwaliteitshandboek 

De strategische analyse was binnen de kwaliteitsplanning 2018 een verbetertraject en wordt 

in een later hoofdstuk uitgebreid besproken.  

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. We splitsen de groeiniveaus op in drie delen, met name kwaliteitszorg, 

kernprocessen en de resultaatsgebieden. 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 op het kwaliteitsoverleg kort aan bod. Daar wordt afgetoetst of 

verbeteracties of -projecten zorgen voor wijzigingen in de groeiniveaus van de overige twee 

delen. De voorstellen tot wijzigingen worden naar de beleidsstaf teruggekoppeld waar de 

definitieve bijsturing wordt vastgelegd.  

 

Binnen VOT bepalen we de groeiniveaus apart 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 2018 

Kwaliteitszorg  

Organisatie en visie 4 4 4 4 

Betrokkenheid 2 2 2 3 

Methodieken en instrumenten 5 5 5 5 

Verbetertraject 5 5 5 5 

Kernprocessen  

Onthaal van de gebruiker 
Niet 

uitgevoerd 
3 3 3 

Doelstellingen en handelingsplan 
Niet 

uitgevoerd 
5 5 5 

Afsluiting en nazorg 
Niet 

uitgevoerd 
3 3 3 

Pedagogisch profiel 
Niet 

uitgevoerd 
3 3 3 

Dossierbeheer 
Niet 

uitgevoerd 
3 3 3 

Gebruikersresultaten  
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Klachtenbehandeling 
Niet 

uitgevoerd 

Niet 

uitgevoerd 
4 4 

Gebruikers-tevredenheid 3 3 4 3 

Effect van de hulpverlening 2 2 2 2 

Medewerkersresultaten  

Personeelstevredenheid 4 4 4 4 

Indicatoren en kengetallen 
Niet 

uitgevoerd 

Niet 

uitgevoerd 
4 4 

Samenlevingsresultaten  

Waardering strategische partners 2 2 3 3 

Maatschappelijke opdrachten / 

tendensen 
5 5 5 5 

 

*: de scores aangeduid in het vet zijn nieuwe scores, de andere scores zijn overgenomen van het jaar 

voordien. 

3.2 Bespreking groeiniveaus OVBJ 

Kwaliteitszorg 

In 2018 werden de verschillende items onder kwaliteitszorg, met name organisatie en visie, 

betrokkenheid, methodieken en instrumenten en verbetertraject, grondig geëvalueerd en 

gescoord met de beleidsstaf.  

Bij organisatie en visie scoren we onszelf opnieuw op groeiniveau 4, aangezien we op een 

systematische manier kwaliteitszorg evalueren en bijsturen. Verder gebruiken we de 

verschillende criteria van het EFQM-model als basis voor het bepalen van de prioritaire 

verbetertrajecten. We benchmarken onze kwaliteitszorg en zelfevaluatie via PROSE, maar 

ook tijdens de intervisiemomenten ‘kwaliteit’. We zijn volop bezig met het ontwikkelen van 

een dashboard indicatoren binnen HDO en zullen hier de komende jaren verder op inzetten.  

Op vlak van betrokkenheid scoren we onszelf op groeiniveau 3. Alle functiegroepen binnen 

VOT participeren in de kwaliteitszorg. Bij de opmaak van de kwaliteitsplanning wordt op een 

doordachte wijze nagedacht over het betrekken van gebruikers en/of de 

ervaringsdeskundige. In 2018 werden ze reeds herhaaldelijk betrokken bij de uitwerking van 

verschillende verbetertrajecten en dit kende een positief resultaat.  Doch stellen we vast dat 

het betrekken van ouders geen evidentie is. Hier wordt in de toekomst extra aandacht aan 

besteed. De voorbije twee jaar hebben we ingezet op het definiëren en betrekken van onze 

stakeholders. In de toekomst gaan we hier verder mee aan de slag.  

Voor methodieken en instrumenten scoren we onszelf terug op groeiniveau 5. We 

ondernemen actief initiatieven voor kennisdelen van de gebruikte methodieken en 

instrumenten. Ook vergelijken we onze methodieken en instrumenten nationaal en 

internationaal. Zo wordt de kwaliteitsplanning opgebouwd volgens het EFQM-model. Binnen 

de zelfevaluaties worden onder andere de PROSE-vragenlijsten gebruikt. De vragenlijsten 

‘leefklimaat’ zijn wetenschappelijk onderbouwd en systematisch ingebed in de werking van 

VOT.  

Ook op vlak van verbetertrajecten situeren we onszelf op groeiniveau 5, aangezien we op 

een actieve manier over onze verbetertrajecten en de resultaten ervan communiceren.  
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Kernprocessen en de outputgebieden 

De verschillende items onder kernprocessen en de outputgebieden werden op het 

kwaliteitsoverleg besproken en geschaald. Over het algemeen werd het groeiniveau 

overgenomen. Enkel gebruikerstevredenheid kreeg een lager groeiniveau toegekend.  

Bij gebruikerstevredenheid situeren we onszelf op groeiniveau 3. We beschikken over een 

duidelijke procedure en afspraken omtrent het meten van de gebruikerstevredenheid. Onze 

tevredenheidsmetingen zijn afgestemd op de doelgroep en bevatten minimaal de 

hulpverleningsprocessen, de hulpuitvoering, inspraak en participatie. Zo zijn er 

tevredenheidsmeting voor bekwame -12-jarigen, jongeren en hun ouders of andere 

contextfiguren.  De resultaten van deze bevragingen worden gebruikt om de communicatie 

en samenwerking met de gebruikers te verbeteren en kunnen leiden tot verbetertrajecten. 

Het evalueren van de tevredenheidsmetingen gebeurt systematisch door de organisatie, 

maar de gebruikers worden eerder ad hoc en nog niet systematisch betrokken. We zetten 

ook niet systematisch op basis van de resultaten acties op omtrent de inputgebieden en de 

kernprocessen. Hierdoor geven we onszelf niet langer groeiniveau 4.  

3.3 Overzicht HCA 

Naam Inrichtende Macht: Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen 

Naam organisatie: DIVAM 

Erkenningsvorm: HCA 

     
ZELFEVALUATIE 2015 2016 2017 2018 

Kwaliteitszorg  

Organisatie en visie 4 4 4 4 

Betrokkenheid 2 2 3 3 

Methodieken en instrumenten 5 5 5 5 

Verbetertraject 5 5 5 5 

Kernprocessen  

Onthaal van de gebruiker 
Niet 

uitgevoerd 
3 4 3 

Doelstellingen en handelingsplan 
Niet 

uitgevoerd 
5 4 5 

Afsluiting en nazorg 
Niet 

uitgevoerd 
3 4 3 

Pedagogisch profiel 
Niet 

uitgevoerd 
3 NVT 3 

Dossier-beheer 
Niet 

uitgevoerd 
3 3 3 

Gebruikersresultaten  

Klachtenbehandeling 
Niet 

uitgevoerd 

Niet 

uitgevoerd 
4 4 

Gebruikers-tevredenheid 3 3 4 3 

Effect van de hulpverlening 2 2 3 2 



Jaarverslag 2018   22 

Medewerkersresultaten  

Personeelstevredenheid 4 4 4 4 

Indicatoren en kengetallen 
Niet 

uitgevoerd 

Niet 

uitgevoerd 
4 4 

Samenlevingsresultaten  

Waardering strategische partners 2 2 2 3 

Maatschappelijke opdrachten / 

tendensen 
5 5 5 5 

*: de scores aangeduid in het vet zijn nieuwe scores, de andere scores zijn overgenomen van het jaar 

voordien. 

3.4 Bespreking groeiniveaus HCA 

In 2018 werden de verschillende groeiniveaus voor onze HCA-dienst DIVAM in overleg met de 

directeur en de verantwoordelijke van DIVAM bepaald. 

Kwaliteitszorg 

Onze visie op en onze manier van werken binnen kwaliteitszorg is gelijk over de verschillende 

afdelingen van onze organisatie. Hierdoor geven we onszelf eenzelfde score op de 

verschillende groeiniveaus en kan dezelfde redenering als bij OVBJ gevolgd worden.  

Kernprocessen 

Op vlak van onthaal van gebruikers schalen we onszelf in op groeiniveau 3. Er is een 

procedure die ingebed is in onze werking, waardoor deze door alle medewerkers niet alleen 

gekend, maar ook gebruikt wordt. In 2018 werd deze niet bijgestuurd op basis van de 

evaluaties, waardoor we onszelf niet langer groeiniveau 4 toekennen.  

Bij doelstellingen en handelingsplan situeren we ons op groeiniveau 5. We communiceren 

onze procedure systematisch naar externen. In 2017 evalueerden we onze procedures met 

inspraak van externe partners, met name alle verwijzers en expert Dhr. Wouter 

Vandenberghe. Vanuit de resultaten van de inspectie kon besloten worden dat onze 

procedure model staat voor andere organisaties. Deze procedure werd in 2018 nog steeds 

op een actieve manier door alle medewerkers gebruikt.  

Op vlak van afsluit en nazorg kennen we onszelf groeiniveau 3 toe. Zo wordt de procedure 

opgemaakt met inspraak van de proceseigenaars. De doelstellingen, instrumenten en de 

verantwoordelijke worden duidelijk geëxpliciteerd. De procedure is opgenomen in de 

onthaalbrochure en alle medewerkers passen ze toe. Ook wordt de procedure systematisch 

geëvalueerd, maar op heden wordt deze onvoldoende vertaald naar verbeteracties. 

Hierdoor kunnen we niet spreken van groeiniveau 4.  

Op vlak van pedagogisch profiel beschikken we over een visie op herstelgerichte 

afhandeling aan de hand van onderbouwde referentiekaders met handvaten voor de 

hulpverleners. Ook is er een duidelijke visie en zijn er afspraken omtrent de essentiële 

aspecten van het herstelgericht traject. Alle betrokkenen passen dit toe. Verder heeft de 

gebruiker in de mate van het mogelijke inspraak en participeert hij op een actieve manier. 

Ook wordt de directe context actief betrokken en worden samenwerkingsafspraken met hen 

gemaakt.  

Gebruikersresultaten 

Bij gebruikerstevredenheid kennen we onszelf groeiniveau 3 toe. We hebben een procedure 

en deze is ingebed in onze werking. Ook wordt ze systematisch besproken en geëvalueerd. 
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De resultaten van deze evaluaties leiden ad hoc tot verbeteracties. Op dit vlak is er nog 

geen systematiek. Hierdoor kennen we onszelf niet langer groeiniveau 4 toe.  

Op het vlak van effect van de hulpverlening scoren we onszelf op groeiniveau 2. We 

hanteren een methodiek om het effect van hulpverlening te meten, maar dit dient verder 

geëxpliciteerd en wetenschappelijk onderbouwd te worden.  

Samenlevingsresultaten 

Bij waardering strategische partners situeren we onszelf op groeiniveau 3.  We verzamelen en 

organiseren systematisch gegevens over de waardering via bevragingen van verwijzers en 

de Raad van Beheer. Verder communiceren we de analyse van de gegevens over de 

waardering aan onze strategische partners.  

4 KWALITEITSPLANNING 

4.1 Evaluatie van de kwaliteitsplanning 2018 

In 2018 werd een strategische analyse van onze organisatie uitgevoerd teneinde strategische 

doelen te bepalen. Er werden 12 strategische doelen vooropgesteld die we het komend 

decennium wensen te realiseren. In een later hoofdstuk wordt hier uitgebreid bij stilgestaan.   

De kwaliteitsplanning kan niet los gezien worden van het strategisch plan. De verbeteracties 

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: enerzijds de eenmalige 

verbeteracties (A) en anderzijds de grote verbeterprojecten (P) die in een stappenplan 

verder worden uitgewerkt. 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) wordt vermeld. 

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 31/13/2018. 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, … Dit kan leiden tot het schrappen of uitstellen van bepaalde 

verbeteracties en het toevoegen van nieuwe. Verder 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 of aangepakt werden.  

4.1.1 Overzicht planning 2018 

Verbeteractie 
SD P of A Niveau 

Status op 

31/12/2018 

1. LEIDERSCHAP 

-      

2. BELEID EN STRATEGIE 

Strategische analyse en opmaak strategisch plan 1 P VOT Gerealiseerd 



Jaarverslag 2018   24 

Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit 1 P VOT Lopend 

Evaluatie en bijsturing pedagogisch profiel JEZ11 1 P JEZ11 Lopend 

Impact van het decreet lokaal bestuur op VOT 1 P VOT Gerealiseerd 

Meta-procedure incidenten 1 P VOT Lopend 

Uitbreiding rechtstreeks toegankelijke hulpverlening 

jeugdhulp via intersectorale netwerken (werf 1) 
1 P VOT Gerealiseerd 

Residentiële buffercapaciteit voor jonge kinderen 

in precaire opvoedingssituaties (werf 2) 
1 P HDO Geschrapt 

Actieplan jongvolwassenen (werf 3) 1 P HDO Gerealiseerd 

Jeugddelinquentiedecreet (werf 4) 1 P VOT Op te starten 

3. PERSONEELSBELEID 

Proefproject administratie vereenvoudiging 

begeleiders verblijf 
1 A HDO Gerealiseerd 

Administratieve vereenvoudiging 1  A VOT Lopend 

Diversifiëren functies per team 1 P HDO Gerealiseerd 

Opmaak globale risico-analyse 1 P VOT Lopend 

Methodiekenmarkt 3 A VOT Gerealiseerd 

Logboek E-OK en evaluatie procedure 

ontwikkelingsgesprekken 
1 A VOT Lopend 

4. MIDDELEN EN SAMENWERKING 

VIPA (nieuwbouw JEZ11 en renovatie leefgroepen) 1 P VOT  Lopend 

5. KERNPROCESSEN 

Werken met ervaringsverhalen ex-cliënten 1 A JEZ11 Lopend 

Kinder- en ouderrechten 1 P JEZ11 Gerealiseerd 

Gedragenheid handelingsplan 1 P HDO Lopend 

Verdieping contextgericht werken in leefgroepen 1 P HDO Gerealiseerd 

KTC: fasering 1  P JEZ11 Lopend 

Evalueren en bijsturen trainingsplan 1 A DIVAM Geschrapt 

SOVA-map 1 A DIVAM Gerealiseerd 

Rots & water voor ouders en kinderen 1 A OSiO Gerealiseerd 

6. TEVREDENHEID VAN CLIËNTEN EN VERWIJZERS 

Verbeterbeleid vrijheidsbeperkende maatregelen 1 P VOT Gerealiseerd 

7. TEVREDENHEID VAN MEDEWERKERS 

-      

8. WAARDERING DOOR DE MAATSCHAPPIJ 

-      

9. PERFORMANTIE VAN HET CENTRUM 
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-      

10. VERBETEREN EN VERNIEUWEN 

Back to basics (innovatief project leefklimaat) 1 P VOT Gerealiseerd 

Indicatoren en HR-dashboard 1 P VOT Lopend 

Incidentanalyse 1 A VOT Gerealiseerd 

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 

Strategische analyse en opmaak strategisch plan 

Om de negen jaar maken we voor VOT een strategisch actieplan op.  Het laatste strategisch 

plan liep van 2010 tot 2019.  We startten in het najaar van 2017 met de voorbereiding van de 

opmaak van een nieuw strategisch plan voor de periode 2019-2028.  Als einddatum zetten 

we 15 mei 2018 voorop zodat het strategisch plan op tijd bezorgd kon worden aan de 

raadsleden en leden van de Algemene Vergadering. 

Opnieuw ondersteunden de Belgian Senior Consultants ons procesmatig.  Bij de externe 

analyse en de samenwerkingsanalyse betrokken we daarnaast nog andere externen. 

Onze strategische analyse doorliep achtereenvolgens volgende stappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het doorlopen van deze stappen weerhielden we 12 strategische doelen voor de periode 

2019 - 2028: 

1. Indien de lange wachtlijsten voor modules die we aanbieden blijven bestaan, willen 

we de bestaande reguliere modules uitbreiden indien er middelen ter beschikking 

worden gesteld. 

2. Personeelszorg blijft een belangrijke hoeksteen in de verdere uitbouw van de 

organisatie. 

3. Realiseren van een eigentijdse, warme infrastructuur aangepast aan de noden van 

de jongeren, gezinnen en personeel tegen ten laatste 2022.  Hierbij streven we naar 

een optimale inrichting van het hele domein in samenspraak met andere gebruikers 

van het domein. 



Jaarverslag 2018   26 

4. Alle medewerkers dragen nog sterker onze missie en visieteksten uit in hun 

dagdagelijks handelen, zowel intern als extern. 

5. Netwerkondersteuning en krachtgericht werken wordt als integraal onderdeel gezien 

van onze hulpverlening. 

6. Inzetten op (inter)sectorale samenwerkingsverbanden op beleidsniveau hetzij als 

trekker, hetzij als partner afhankelijk van de doelstelling. 

7. Positief leefklimaat blijft in de residentiële jeugdzorg een actueel thema waar VOT als 

expert voor erkend wordt, zowel nationaal als internationaal. 

8. Samen met lokale en intersectorale partners uitbouwen van een werking alternatieve 

dagbesteding. 

9. Ervaringsleren verder uitbouwen in onze werking en, indien er middelen vrijkomen, 

verder uitbreiden (met specifieke aandacht voor kansen rond ontheemdings-

projecten). 

10. De opdracht en profilering van OSiO versterken. 

11. Alternatieve hulpverleningsvorm voor jongvolwassenen en het eventueel realiseren 

van tussenvorm KTC-CBAW. 

12. Indien het beleid kiest voor uitbouw nieuwe modules voor opvang van jonge 

gezinnen onder de vorm van gezinshuizen/pleeggezinnen willen we daar een actieve 

rol in opnemen. 

Tenslotte actualiseerden we ook de missie, echter zonder fundamentele wijzigingen.  Het 

volledig rapport van onze strategische analyse kan je vinden op onze website 

(www.votjeugdhulp.be). 

 

Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit (VOT) 

In 2017 volgden twee medewerkers een jaaropleiding rond ‘Geweldloos verzet en Nieuwe 

autoriteit’, het gedachtegoed van Haim Omer (Israël).  In 2018 volgde de start van het 

implementatieproces binnen de ganse organisatie.  De kick-off vond plaats in het voorjaar 

met een introductiemoment rond het gedachtegoed op elk team.  De focus lag op de 

medewerkers met een hulpverlenende functie, maar ook op het team administratie en team 

logistiek werd een verkorte versie van het gedachtegoed gebracht.  We vinden het immers 

belangrijk dat elk personeelslid mee is in de visie en begrijpt waarom begeleiders bepaalde 

keuzes maken in de omgang met onze kinderen en jongeren.  

In de periode mei–september werd een uitgebreide driedaagse interne vorming 

georganiseerd voor een selectie aan medewerkers.  We kozen voor twee medewerkers per 

team (met uitzondering van administratie en logistiek) aangevuld met de leden van de 

beleidsstaf.  De vorming werd gegeven door Jan Hoet, docent bij ‘Leren of leven’ en 

stichtend lid van het ‘Belgisch Instituut voor Geweldloos Verzet’.  

Het implementatieproces op de werkvloer werd hierna verder gezet door middel van het 

organiseren van trimestriële intervisiemomenten voor de medewerkers die de uitgebreide 

vorming volgden.  De intervisie vond voor de eerste keer plaats in het najaar van 2018.  

Daarnaast kon elk team beroep doen op de expertise van twee medewerkers die hen 

ondersteunden door samen op de teamvergadering stil te staan bij concrete vragen, 

casussen, moeilijkheden… m.b.t. het kader van ‘Geweldloos verzet en Nieuwe autoriteit’. 

Zowel de intervisiemomenten als de ondersteuning op teamniveau worden in 2019 verder 

gezet.  Ook willen we ons in 2019 richten tot het overbrengen van het gedachtegoed naar 

ouders toe. 

 

Evaluatie en bijsturing pedagogisch profiel JEZ11 

JEZ11 viert in 2019 haar tienjarig bestaan.  Doorheen de jaren is de werking van JEZ11 al sterk 

geëvolueerd.  Toch blijven we met belangrijke vraagstukken botsen en moeten we onszelf 

blijvend durven in vraag stellen.  Ook de doelgroep werd doorheen de jaren steeds 

complexer waardoor we onszelf de vraag stelden of onze werking wel nog voldoende 

afgestemd was op de jongeren die we begeleiden.  Als laatste biedt ook de toekomst de 

nodige uitdaging.  De komst van een nieuwbouw voor JEZ11 en de wijzigende erkenning 

naar beveiligend en fuguevermijdend verblijf, zette ons aan om grondig stil te staan bij onze 

eigen werking.  

http://www.votjeugdhulp.be/
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De eerste acties hierrond werden reeds in 2017 genomen.  Met de stafleden werd tijdens 

twee denkdagen een eerste evaluatie gemaakt van de werking.  Op basis hiervan 

bepaalden we de richting we verder wilden nemen en schreven we de ruwe processtappen 

uit.  Doorheen 2018 gingen we hiermee aan de slag en schreven we de basisethiek voor de 

werking van JEZ11 uit.  Dit raamwerk vormt de basis voor het herwerken van het pedagogisch 

profiel.  Tot het najaar van 2018 bleef de werkgroep beperkt tot de stafleden van JEZ11.  

Daarna werd het voltallige team meegenomen in de basisethiek en de meer specifieke 

evaluatie van alle onderdelen van het programma van JEZ11.  

Doorheen het proces dat we reeds aflegden lieten we ons ondersteunen door een externe 

partner, dhr. Geert Taghon.  Vanuit zijn expertise zorgde hij voor een kritische kijk op onze 

werking en gaf hij de nodige tips om de processtappen uit te zetten.  Daarnaast zagen we 

ook de feedback en verslaggeving van de maandcommissaris van het 

Kinderrechtencommissariaat (zie verder) als waardevolle input in het geheel. 

 

Impact decreet lokaal bestuur op VOT 

Het decreet over het lokaal bestuur regelt dat in Vlaanderen per 1 januari 2019 de OCMW’s 

inkantelen in de gemeenten.  Door de inkanteling van de OCMW’s binnen de gemeenten 

wordt de juridische bestuursvorm van een ‘Vereniging van OCMW’s’ gewijzigd naar een 

‘Welzijnsvereniging met als deelgenoten de OCMW’s’.  Hiervoor werd een nieuwe 

welzijnsvereniging opgericht met een goedkeuring van de staturen door de vijf 

participerende gemeenten.  

Gezien de uitvoering van het masterplan ter vernieuwing van onze infrastructuur wilden we 

maximale zekerheid creëren en vroegen we de vijf gemeenten om de Welzijnsvereniging te 

laten starten voor een nieuwe maximale termijn van 30 jaar. 

Er werd een ontwerp van nieuwe statuten opgemaakt en toegelicht aan de vijf 

burgemeesters en/of schepenen.  De opmerkingen werden verwerkt en de statuten werden 

goedgekeurd op de algemene vergadering van 1 juni 2018.  Na het ontvangen van de 

goedkeuring van de betrokken gemeenteraden werd alles overgemaakt aan het 

Agentschap Binnenlands Bestuur.  Minister Homans keurde de nieuwe statuten op 23 januari 

2019 goed zonder opmerkingen.  De oprichting van de nieuwe welzijnsvereniging voor een 

periode van 30 jaar is een feit.  Op 29 maart 2019 werd de nieuwe Raad van Bestuur officieel 

geïnstalleerd.  

 

Meta-procedure incidenten (VOT) 

In 2018 namen we alle procedures die betrekking hadden op ‘incidenten’ onder de loep.  

We wilden een uniform stappenplan uitwerken voor incidenten binnen VOT waarbij cliënten 

en/of personeel betrokken zijn.  We beschouwen hierbij elk incident als een potentieel 

leermoment, zowel voor het beter omgaan met de incidenten zelf als voor het voorkomen 

van incidenten in de toekomst.  

We startten met het duidelijk afbakenen van wat we als een incident beschouwen.  Op basis 

van deze afbakening clusterden we de soorten incidenten die we in het verleden reeds 

meemaakten.  We kwamen tot vier grote blokken:  

 agressie-incidenten, 

 incidenten m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag, 

 suïcidepogingen en 

 andere (onder de cluster ‘andere’ begrijpen we incidenten als brand, 

voedselvergiftiging, overlijden van jongere of personeelslid, een epidemie of ernstige 

ziekte etc...). 

Het uitwerken van uniforme procedures voor elk van deze clusters leidde tot het opmaken 

van registratieformulieren en van een centraal ‘incidentdossier’.  Het incidentdossier dient als 

logboek om op organisatieniveau het aantal en het soort incidenten systematisch bij te 

houden.  We kunnen er ook makkelijk terugvinden welke acties verbonden zijn aan de 

opvolging van een specifiek incident en waar je een registratie hiervan kunt terug vinden. 

De registratieformulieren worden ingevuld door de medewerker die een incident meemaakt.  

In het registratieformulier bevragen we een aantal feitelijke gegevens (wie is 

slachtoffer/dader, aanleiding, aard van het incident…) alsook een neerslag van het incident 
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volgens het crisisontwikkelingsmodel.  Als laatste vragen we de medewerker om de 

maatregelen neer te schrijven die ervoor kunnen zorgen dat dit incident in de toekomst niet 

meer zou voorkomen. 

Het ingevulde registratieformulier wordt bezorgd aan de hoofdbegeleider en de 

kwaliteitscoördinator.  De hoofdbegeleider neemt de inhoudelijke opvolging op, eventueel 

aangevuld met zorgcoördinator en verantwoordelijke verblijf en CBAW.  De 

kwaliteitscoördinator gaat jaarlijks na of er een rode draad zit over de incidenten heen.  Deze 

‘rode draad’ dient vervolgens als input voor mogelijke verbetersuggesties voor de 

kwaliteitsplanning.   

 

Residentiële buffercapaciteit voor jonge kinderen in precaire opvoedingssituaties (VOT) 

Op 29 mei 2018 lanceerde Minister Vandeurzen zijn oproep rond zorggarantie van jonge 

kinderen in Vlaanderen.  Per provincie neemt één CKG of CIG de coördinatie op zich.  Op 

provinciaal niveau worden er dan operationele afspraken gemaakt met de partners die zich 

engageren om voor elke 0-3-jarige een zorggarantie te realiseren.  VOT engageerde zich om 

indien mogelijk voor enkele kinderen een aanbod te doen in de leefgroep voor jonge 

kinderen.  Daarnaast engageerden we ons ook in de werkgroep om voor de Provincie West-

Vlaanderen een coherent en structureel aanbod in de toekomst mee uit te werken.  

 

Actieplan jongvolwassenen (HDO) 

Op 20 december 2017 lanceerde minister Vandeurzen een oproep uitbreidingsbeleid in 

kader van zijn actieplan jongvolwassenen.  De projectoproep bevatte twee onderdelen 

waarop men kon inschrijven: enerzijds ‘kleinschalige wooneenheden’ als tussenvorm tussen 

kamertraining en begeleid autonoom wonen (CBAW), anderzijds burgerinitiatieven waarbij 

we duurzame contexten creëren bij kwetsbare jongvolwassenen.  Voor West-Vlaanderen was 

er een uitbreidingscapaciteit voorzien van 12 plaatsen voor kleinschalige wooneenheden en 

6 capaciteitseenheden voor burgerinitiatieven. 

We dienden voor beide onderdelen een inhoudelijk sterk dossier in, wat beloond werd met 

een erkenning van 4 modules kleinschalige wooneenheden en 4 modules burgerinitiatieven.  

Op 4 maart 2019 namen de eerste twee jongeren hun intrek in het huis.  In de loop van de 

maand april nemen nogmaals 2 jongeren hun intrek.  De jongeren worden begeleid door 

twee woonbegeleiders, zowel op individueel vlak als groepsdynamisch.  Een zorgcoördinator 

is verbonden aan de kleinschalige wooneenheden in functie van de individuele trajecten.  Er 

wordt sterk de nadruk gelegd op het versterken van het netwerk van de jongeren door 

netwerkgroepen te organiseren, samenwerking met CAW, ervaringsdeskundige enz.  

De twee woonbegeleiders staan ook in voor de burgerinitiatieven, die wij vertaald hebben 

als buddywerking.  De Vereniging Ons Tehuis organiseert een intersectorale buddywerking 

voor jongeren uit de jeugdhulp die de stap naar zelfstandig wonen willen zetten maar hierbij 

angst hebben om te falen of eenzaam te zijn.  Deze stap naar zelfstandigheid is voor veel 

jongeren met weinig of geen ondersteunend netwerk niet evident.  Ze hebben te weinig 

personen binnen hun natuurlijke context op wie ze kunnen terugvallen bij vragen, problemen 

of gewoon voor gezelschap. 

Een buddy is een vrijwilliger die de jongere ondersteunt in het uitbouwen van sociale 

contacten.  De buddy neemt de jongere mee op sleeptouw zodat zijn netwerk geleidelijk 

aan wordt uitgebreid met personen op wie hij/zij kan terugvallen bij problemen, voor een 

babbel, voor een leuke activiteit…  Het doel is het sociaal netwerk van de jongere te 

versterken en de integratiekansen in de maatschappij te vergroten zodat het zelfstandig 

wonen succesvol kan verlopen.  Na verloop van tijd is het de bedoeling dat de jongere zelf, 

los van zijn buddy, zijn natuurlijk netwerk inschakelt wanneer hij daar nood aan heeft.  De 

buddy wordt daarbij ondersteund door een buddycoach via individuele en gezamenlijke 

gesprekken, via vorming en via intervisies. 

4.1.2.1.2 Verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning 

Inzet van een ervaringsdeskundige (VOT) 

We kunnen wel zeggen dat onze ervaringsdeskundige op vandaag een vaste waarde is 

binnen VOT.  Na een twee jaar durende stage, waarvan een deel binnen het contextteam 

van HDO en een deel binnen JEZ11, is zij sedert juni 2018 als halftijdse kracht actief in de 
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organisatie.  Op een authentieke, enthousiaste, humoristische maar vooral verbindende 

manier slaagt zij erin een brug te slaan tussen onze jongeren/ouders en de begeleiders.  Ze 

brengt tijdens huisbezoeken of dossierbesprekingen vanuit haar eigen ervaring een andere 

blik, beleving, gevoel binnen.  Ze wint vlug het vertrouwen van de jongeren/ouders en geeft 

hen een stem als ze het nodige hebben.  Ook los van concrete begeleidingen vormt de 

ervaringsdeskundige een belangrijke meerwaarde in de werking van de hele organisatie.  

Zowel bij het uitschrijven van erkenningsdossiers als bij de opmaak en realisatie van enkele 

verbeterprojecten had zij vanuit cliëntperspectief een waardevolle inbreng.  Ondertussen 

vormt zij ook een verbindende schakel in onze oudergroep en neemt ze een belangrijke rol 

op in de stuurgroep van het samenwerkingsverband ‘1 Gezin 1 Plan in de Westhoek’.  In 2019 

zal zij ook in de kleinschalige wooneenheid worden ingeschakeld om voor de jongeren, voor 

wie de drempel naar andere hulpverleningsdiensten te hoog is, een brug te vormen en hen 

in hun sociale contacten te ondersteunen.  Doordat de ervaringsdeskundige verbonden is 

aan VOT, kent zij de visie en werking heel goed en kunnen we snel en flexibel op haar beroep 

doen.  Haar eigenheid ligt in de doorleefde kennis en het verschillend perspectief.  Dit geeft 

ze vorm door het verduidelijken van de leefwereld, door een brugfunctie te zijn tussen 

hulpverleners en jongeren/ouders, door te bemiddelen, te ondersteunen, kritisch te zijn en 

drempelverlagend te werken. 

4.1.2.2 Personeelsbeleid 

4.1.2.2.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

Bijsturing ‘procedure voor het voeren van ontwikkelingsgesprekken’ (VOT) 

Sinds enkele jaren voeren onze leidinggevenden jaarlijks een ontwikkelingsgesprek met hun 

teamleden.  Dit gesprek start met een terugblik op het voorbije jaar a.d.h.v. een evaluatie en 

gaat vervolgens over in een blik op de toekomst a.d.h.v. een persoonlijk ontwikkelingsplan 

per medewerker.  

Onze werkgroep personeelsbeleid merkte op dat de meerwaarde van een jaarlijkse 

evaluatie van ervaren medewerkers beperkt was.  Het personeelsbeleid van VOT focust op 

ontwikkeling.  Het is daarom een logische stap om tijdens de ontwikkelingsgesprekken het 

ontwikkelingsgerichte te benadrukken.   We besloten bijgevolg de frequentie van het luik 

evaluatie te verlagen van jaarlijks naar driejaarlijks voor medewerkers die hun 

inscholingsperiode volledig hebben doorlopen.  De leidinggevenden en medewerkers blijven 

wel jaarlijks samen een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen. 

Een tweede punt dat we verkenden i.k.v. onze procedure voor het voeren van 

ontwikkelingsgesprekken, is het gebruik van een medewerkerslogboek.  In dit logboek 

kunnen leidinggevenden voorbeelden van gedragsindicatoren (cfr. ons 

competentiewoordenboek) noteren.  Deze voorbeelden zorgen ervoor dat de 

leidinggevende de evaluatie voldoende kan onderbouwen en objectiveren.  De eerste 

bevindingen over het logboek zijn positief.  De invoering ervan wordt verder verkend in 2019. 

 

Opmaak en digitalisering globale risico-analyse (VOT) 

Door de grondige evolutie van VOT de afgelopen jaren drong zich een grondige herwerking 

van onze globale risico-analyse op.  

Het dynamisch risicobeheersingssysteem steunt op het principe van de risico-analyse, dat 

wordt uitgevoerd om adequate preventiemaatregelen te kunnen vaststellen.  Dat gebeurt 

op drie niveaus: 

 de organisatie in haar geheel, 

 elke groep van werkposten of functies, 

 het individu zelf. 

Een werkgroep definieerde allereest de verschillende functies en/of werkposten definieerde.  

Vervolgens identificeerden ze de gevaren per functie of werkpost in samenspraak met de 

titularissen van de functies.  De werkgroep schatte de ernst van de riscio’s in om daarna de 

kans dat het risico zich effectief voordoet in te schalen.  Per risico werden zowel de 

risicoverhogende als risicoverlagende factoren onder de loep genomen. 
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Een aantal risico’s is niet uit te sluiten in de Bijzondere Jeugdzorg.  De werkgroep evalueerde 

die specifieke risico’s en onderzocht welke eventuele bijkomende preventieve maatregelen 

getroffen moeten worden. 

In 2019 wordt deze globale risicoanalyse gedigitaliseerd. 

 

Methodiekenmarkt (VOT) 

Op 23 oktober 2018 organiseerden we onze eerste methodiekenmarkt.  Alle teams waren 

verschillende maanden druk in de weer met hun voorbereidingen.  Elk team selecteerde 

minstens twee methodieken om aan de andere teams voor te stellen.  Methodieken die 

bruikbaar zijn binnen individuele begeleidingen en/of contextbegeleidingen.   

Elke begeleider en elk lid van de beleidsstaf kon proeven van diverse workshops die verspreid 

over het domein plaatsvonden zoals ‘slackline’, ‘het voeren van tandemgesprekken’ en ‘het 

vat vol gevoelens’.  De deelnemers waren alvast enthousiast! 

4.1.2.3 Middelen en samenwerking 

4.1.2.3.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

VIPA (VOT) 

Het zorgstrategisch plan van VOT bestaat uit vier projecten, waarvan project 1 en 2 

ondertussen gerealiseerd zijn: 

 Project 1: het realiseren van een nieuwbouw voor de pedagogische en 

administratieve functies 

 Project 2: het realiseren van een nieuwbouw voor HDO Contextbegeleiding en DIVAM 

 Project 3: het realiseren van een nieuwbouw voor de besloten leefgroep JEZ11 

 Project 4: het realiseren van nieuwbouw voor de drie leefgroepen en het 

kamertrainingscentrum van HDO.  

In oktober 2017 dienden we bij VIPA al onze aanvraag in tot het goedkeuren van de 

subsidiebeslissing voor project 3.  Ondertussen was de procedure voor de aanvraag 

veranderd en moest de aanvraag tot subsidiebeslissing vergezeld worden van de 

omgevingsvergunning.  De opmaak en goedkeuring van deze omgevingsvergunning nam 

wat tijd in beslag, maar we kregen goedkeuring op 13 augustus 2018.  

Op de Raad van Beheer van 5 oktober 2018 gaf de Raad groen licht aan het lastenboek 

voor het lot water- en winddichte ruwbouwwerken.  Er kon overgegaan worden tot 

publicatie, mits een goedgekeurde subsidiebeslissing uiteraard… 

Die subsidiebeslissing ontvingen we met goed gevolg op 23 oktober 2018.  Op 21 december 

2018 werden de offertes officieel geopend.  Er waren 5 aannemers die meedongen voor de 

werken.  

Het gebouw van JEZ11 zal qua architectuur nauw aansluiten bij deze van het hoofdgebouw.  

Er wordt gewerkt met prefab betonelementen, grijs aluminium ramen en accenten met 

bruine rockpanel.  Deze nieuwbouw zal zich situeren net achter het hoofdgebouw van VOT.  

Ook rond fase 4 zaten we ondertussen niet stil!  Voorafgaandelijk hielden we met alle 

leefgroepen een sterkte-zwakte- analyse van de huidige gebouwen: ‘Wat is goed aan de 

huidige gebouwen en willen we zeker behouden in de nieuwbouw?’ en ‘Wat kan er beter in 

de nieuwbouw?’. 

Aan de hand van deze analyse werd een plan van eisen opgesteld.  De architect tekende 

op basis hiervan een eerste planversie, dat vervolgens werd besproken met de 

hoofdbegeleiders van de leefgroepen HDO.  

De architect lichtte op de Raad van Beheer het concept van de nieuwbouw toe.  De vier 

leefgroepen zullen ondergebracht worden in twee woonblokken met elk hun eigen privé-

tuin.  De leefgroepen zullen uitgevoerd worden in traditioneel metselwerk en zullen qua 

architectuur aansluiten bij de drie vorige projecten. 

De Raad van Beheer verleende op 5 oktober 2018 de principiële goedkeuring om de 

aanvraag subsidiebeslissing fase 4 in te dienen bij VIPA.   
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4.1.2.3.3 Verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning 

Signs of Safety in VOT 

Binnen VOT werken we kracht- en oplossingsgericht.  Zo krijgt de visie van Positieve 

Heroriëntatie, van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet meer en meer draagvlak.  Maar 

ook met het kader van Signs of Safety willen we verder aan de slag.  VOT is 

vertegenwoordigd op het Platform waar nagedacht wordt hoe het gedachtengoed van 

Signs of Safety geïmplementeerd kan worden in het werkveld.  Vanuit West-Vlaanderen 

vormen we met enkele organisaties ‘het goestingsteam’ dat een actieplan uitwerkt voor de 

samenwerking tussen voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg en gemandateerde voorzieningen 

omtrent de implementatie van het gedachtengoed ‘Signs of Safety’.  Hierbij worden we op 

het Platform geïnspireerd door de uitwerking van initiatieven in de verschillende provincies en 

krijgen we feedback op onze vragen en bedenkingen.  Daarnaast hebben we, in 

samenwerking met verwijzers, enkele concrete begeleidingstrajecten binnen Signs of Safety 

gelopen en werkten we een vast sjabloon voor de opmaak van het veiligheidsplan uit. 

 

1 Gezin 1 Plan Westhoek (1G1P) 

Op 20 juli 2017 lanceerde Minister Vandeurzen de oproep ‘Meer capaciteit en samenwerking 

in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp’.  Via deze oproep wou de Minister een aantal 

intersectorale netwerken erkennen om minstens 200 gezinnen extra te begeleiden.  Voor de 

regio Westhoek werd medio 2018 een dossier goedgekeurd.  De lokale besturen van de 

Westhoek treden via de Dienstverlenende Vereniging Westhoek op als kernpartner in het 

samenwerkingsverband. 

Elk gemandateerd lid uit de intersectorale stuurgroep (bestaande uit afgevaardigden voor 

de kernpartner en voor de diverse sectoren die betrokken zijn bij Integrale Jeugdhulp in de 

Westhoek) neemt de verantwoordelijkheid op om zijn eigen achterban blijvend te informeren 

over de werking van het verbindingsteam. 

De directeur van VOT treedt op als gemandateerde afgevaardigde voor de sector 

Bijzondere Jeugdzorg.  De verantwoordelijke van 1G1P heeft zijn tewerkstellingsplaats in VOT 

en we zetten ook 2,5 FTE begeleiders in in het nieuwe verbindingsteam.  

Er is een verbindingsteam van 20 medewerkers actief in de regio Westhoek.  Zij bieden 

begeleiding aan huis bij gezinnen, kinderen en jongeren die op een wachtlijst staan voor 

meer gespecialiseerde jeugdhulp en tijdens die wachtperiode nood hebben aan 

begeleiding.  Uitgangspunt is om crisis of escalatie van de problemen te vermijden (= 

overbruggingshulp). 

Het verbindingsteam richt zich ook naar kinderen, jongeren en gezinnen die niet op een 

wachtlijst staan maar waar er een inschatting is dat onmiddellijke begeleiding noodzakelijk is, 

om te vermijden dat er op termijn meer gespecialiseerde jeugdhulp nodig zal zijn (= 

vroeginterventioneel). 

Tot slot zijn er binnen het team ook twee eerstelijnspsychologen voor kinderen en jongeren 

actief.  Deze psychologen kunnen ambulante, kortdurende, generalistische zorg bieden aan 

de kinderen en jongeren met niet-complexe psychische klachten.  De eerstelijnspsychologen 

worden ingezet binnen het verbindingsteam maar zijn ook rechtstreeks toegankelijk voor 

aanmeldingen van kinderen en jongeren door huisartsen, OCMW’s en andere 

eerstelijnsdiensten. 

 

Ambrajaze (VOT) 

Het voorbije jaar konden we kennis maken met de werking ‘Ambrajaze’.  Dit is een alternatief 

dagbestedingsprogramma vanuit een samenwerking tussen het Agentschap 

Jongerenwelzijn en het departement ‘Vorming en onderwijs’.  Het jeugdhuis ‘De Doze’ uit 

Veurne staat in voor de organisatie van drie dagen alternatieve dagbesteding per week.   

Tijdens de voorstelling van dit programma maakten de organisatoren duidelijk dat ze op zoek 

waren naar voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg om samen te werken zodat ze hun werking 

zouden kunnen uitbreiden in andere regio’s.  Gezien het uitwerken van alternatieve 

dagbesteding een van onze nieuwe strategische doelen is, stelde VOT zich kandidaat.  Naast 

VOT tekenden ook enkele andere voorzieningen hierop in.  Concreet stelt VOT twee 

begeleiders deeltijds vrij om één dag per week alternatieve dagbesteding aan te bieden 

aan zowel jongeren uit de regio Ieper als jongeren vanuit de andere regio’s. Ook krijgt 
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Ambrajzaze de toestemming om 1 dag per week gebruikt te maken van de infrastructuur op 

ons domein.  

 

Aan tafel in 1-2-3 euro (HDO) 

‘Aan tafel in 1-2-3 euro' is een project van de Colruyt Group waar we als  welzijnsorganisatie 

aan meewerken.  We vinden het belangrijk dat onze gezinnen  gezond eten maar daar komt 

al snel veel bij kijken…  Een menu opstellen, verse ingrediënten in huis halen, kunnen koken, 

de nodige tijd hebben…  Als je het financieel moeilijk hebt is dat soms een brug te ver.   

De basis wordt gevormd door een budgetvriendelijk receptenboekje dat zes lekkere en 

gezonde recepten bevat.  De aangemelde gezinnen krijgen om de twee weken een 

receptenboekje in de bus.  En via een speciale code op de klantenkaart krijgen de gezinnen 

de garantie dat ze aan de kassa slechts één, twee of drie euro per persoon betalen voor drie 

porties.   

Daarnaast worden in de boekjes de recepten stap voor stap uitgelegd, met mooi 

fotomateriaal, waardoor het voor iedereen haalbaar is om een gezonde en evenwichtige 

maaltijd op tafel te toveren.  

 

Kinderopvang op het domein van VOT 

Sinds juni 2006 zitten de pedagogische en administratieve diensten, DIVAM en directie  in het 

hoofdgebouw aan de straatkant van de Poperingseweg. Sinds die verhuis stond het oude 

directiegebouw leeg.  

We werden gecontacteerd door een kinderopvang waarvan het huurcontract werd 

opgezegd.  Ze waren dringend op zoek naar een nieuwe locatie.  In december onderging 

het gelijkvloers van het oude directiegebouw een metamorfose.  Er werden muren 

uitgebroken, laminaat gelegd en alles kreeg een likje verf.  Vanaf 1 februari 2019 worden de 

eerste kindjes verwacht.  Het is een win-win situatie.  VOT kan gebruik maken van minstens 1 

plaatsje in de kinderopvang en naar de toekomst toe kunnen personeelsleden een plaatsje 

reserveren voor de opvang van hun kind.  

 

Voetbalveld wordt hockeyveld 

De Westhoek Wildcats en de Stad Ieper waren al een tijdje op zoek naar een vaste plaats 

voor de Ieperse hockeyclub.  Het is verplicht voor een hockeyclub om te beschikken over 

een kunstgrasveld om thuiswedstrijden of tornooien te kunnen organiseren.  De club had 

moeite om sponsors aan te trekken en hun internationale trainers dreigden over te stappen 

naar andere clubs die wel over een kunstgrasveld beschikken. 

Na onderhandeling met de Stad Ieper en de hockeyclub besloot VOT haar voetbalveld met 

een langdurig huurcontract ter beschikking te stellen aan Stad Ieper. De stad Ieper 

investeerde om het om te vormen naar een kunstgrasveld. 

4.1.2.4 Kernprocessen 

4.1.2.4.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

Kinder- en ouderrechten (VOT) 

De informatie in de bestaande visietekst ‘Kinder- en ouderrechten’ bleek niet meer actueel 

alsook stond er onvoldoende omkadering in met betrekking tot het spanningsveld tussen  de 

rechten van ouders en de kinderrechten uit het decreet Rechtspositie van de Minderjarige in 

de Integrale Jeugdhulp.  Uiteindelijk kozen we er voor om geen aparte visietekst meer te 

behouden over dit thema maar alle relevante informatie onder te brengen in de recentere 

visietekst ‘Contextgericht werken’. 

 

Gedragenheid handelingsplan (HDO) 

In 2018 werd actie ondernomen om de gedragenheid van de handelingsplannen bij alle 

leefgroeps- en woonbegeleiders binnen HDO te vergroten.  De begeleiders werden in 2017 

hierrond bevraagd en we verzamelden verbetervoorstellen.  De werkgroep nam de 

knelpunten en verbetervoorstellen onder de loep maakte een aantal keuzes voor 

verbeteracties om die vervolgens uit te werken en door te voeren.  
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De individuele voorbereidingsbladen zijn vervangen door een gezamenlijk 

teamvoorbereidingsblad waarop alle begeleiders hun voorbereiding voor het nieuwe 

handelingsplan van de jongere en context maken.  Zo is er meer onderlinge interactie tussen 

de teamleden en kan op elkaars ideeën ingespeeld worden.  Binnen de module 

‘Contextbegeleiding i.f.v. Autonoom Wonen’ maakt de woonbegeleider zijn voorbereiding 

voortaan rechtstreeks op het handelingsplan.  Ook kreeg de werkinstructie m.b.t. het houden 

van supervisies een update.  

Bij de voorstelling van het handelingsplan op de teamvergadering heeft de zorgcoördinator 

meer aandacht voor het totaalbeeld en toekomstperspectief van het kind en de context, 

zodat het team nog beter zicht heeft op de langetermijndoelstellingen.  In gewone 

teamvergaderingen heeft de individueel begeleider extra aandacht voor infodoorstroming 

naar zijn collega’s.  De hoofdbegeleider heeft in coaching gesprekken aandacht voor de rol 

van de begeleider als individueel begeleider en als vertegenwoordiger van het 

handelingsplan naar het team toe.   

Na een grondige afweging van de voor- en nadelen besloot de beleidsstaf om het opmaken 

van het handelingsplan op supervisie te behouden en niet in te gaan op een 

verbetervoorstel om het handelingsplan terug met het hele team gezamenlijk op te maken. 

Verder werd het thema handelingsplanning ingepland op de themavergadering van 

september.  Dit wordt een jaarlijks terugkerend thema.  De werkgroep personeel bekijkt hoe 

nieuw personeel hierrond nog beter opgeleid kan worden.  

Dit alles heeft als doel de gedragenheid van het handelingsplan van de jongeren en 

gezinnen bij alle teamleden van HDO zo groot mogelijk te maken, zodat elke begeleider zich 

betrokken voelt bij én geëngageerd meewerkt aan de realisatie van de doelen 

geformuleerd in het handelingsplan van de jongeren in zijn unit. 

Deze vernieuwingen zullen we in maart 2019 evalueren, wat mogelijks nog tot een aantal 

bijsturingen kan leiden. 

 

Verdieping contextgericht werken in leefgroepen (HDO) 

Het belang van de jongere is de rode draad doorheen onze hulpverlening.  Omdat jongeren 

onlosmakelijk verbonden zijn met hun ouders betrekken we deze zo veel als mogelijk in de 

begeleiding.  We stellen echter meer en meer vast dat dit niet voldoende is en we de focus 

moeten verleggen naar de ruimere context van de jongere en zijn ouders.  Hulpverleners 

botsen immers op muren van lange wachtlijsten.  Door in te zetten op de ruimere context en 

door te zoeken naar steunfiguren in de context van de ouders en/of de jongere, kunnen 

begeleidingen soms vlugger afgesloten worden, of durven jongeren vlugger de stap zetten 

naar zelfstandig wonen en zich integreren in de maatschappij. 

Vanuit dit oogpunt actualiseerden we onze visie op contextgericht werken.  We 

organiseerden vormingsvoormiddagen voor alle pedagogische medewerkers van HDO, en 

nodigden ook de ouders uit waarvan hun kind in één van de leefgroepen HDO verblijft.  We 

waren heel verheugd dat enkele ouders aan de vorming deelnamen!  Wie is er immers beter 

geplaatst dan de ouders zelf om ons uit te leggen wat zij belangrijk vinden in het 

contextgericht werken? 

Tijdens de vorming stonden we eerst stil bij het begrip ‘context’, bij onze visie en 

uitgangspunten en hoe we binnen de leefgroepen concrete invulling kunnen geven aan 

contextgericht werken. Daarna wisselden ouders, contextbegeleiders, zorgcoördinatoren en 

leefgroepsbegeleiders van gedachten rond de vragen: ‘Wat  is voor jou essentieel in het 

werken met de context?’ en ‘Wat vind je moeilijk om te implementeren?’.  Een 

discussiegesprek over welbepaalde stellingen sloot het vormingsmoment af.  Het waren 

boeiende vormingsdagen met interessante discussies waarbij alle deelnemers meer en meer 

doordrongen raakten van het belang van contextgericht werken. 

Met onze geactualiseerde visie voor ogen organiseerden we op 12 oktober 2018 voor de 

eerste maal een netwerkfeest.  We waren blij om naast ouders ook het ruimere netwerk van 

de jongeren te mogen verwelkomen. Zo waren er hulpverlenende instanties (verwijzers, 

therapeuten…), leerkrachten vrienden, hobbyclubs, familie, onthaalgezinnen, enz… 

aanwezig.  Allen kregen een voorstelling van onze werking en vooral een gezellige babbel bij 

een hapje en een drankje.  Op deze manier willen we verbinding maken tussen de 

voorziening en belangrijke personen uit het netwerk van de jongere. 
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SOVA-map (DIVAM & OSiO) 

In 2018 kozen we ervoor om uitgebreid aandacht te besteden aan de uitwerking van een 

methodiekenmap voor leerprojecten (DIVAM) en voor individuele sociale 

vaardigheidstraining (OSiO).  

We geven regelmatig een sociale vaardigheidstraining op verplaatsing waarbij we er naar 

streven om zo veel mogelijk op maat te werken.  Als er een jongere tijdens het gesprek vertelt 

over een bepaalde situatie hebben we soms handige hulpmiddelen nodig om het gesprek 

en de training hierop af te stemmen.  Dit kunnen we niet altijd voorbereiden want de jongere 

heeft bepaalde situaties meegemaakt waarop wij vooraf geen zicht hebben.  

Een map vol met frequent gebruikte hulpmiddelen leek ons een handig instrument te kunnen 

zijn.  

Doorheen het jaar selecteerde het team een methodiekenset voor sociale vaardigheden die 

gebruiksvriendelijk kan meegenomen worden.  Door deze methodieken aan te passen en te 

verwerken tot handige bruikbare tools die passen in een map is het ook voor nieuwe 

collega’s en stagairs in de toekomst mogelijk om aan de slag te gaan met zeer toegankelijke 

en bruikbare methodieken. 

 

Rots & Water (OSiO) 

Binnen het project Ouders Steunen in Opvoeden (OSiO) zien we een sterke meerwaarde in 

de methodiek ‘Rots en Water’.  Het programma werd initieel ontwikkeld met het oog op 

kinderen en jongeren maar leent zich ook perfect tot het werken met ouders.  In 2017 en 2018 

organiseerden we reeds enkele sessies ‘Rots en Water’ voor ouders en kinderen samen.  Het 

was opmerkelijk dat er een grote vraag was naar een dergelijk aanbod.  Verder was de 

feedback steevast positief.  Vandaar de keuze om hier in 2018 sterk op in te zetten.  

In 2018 werden er enkele belangrijke beslissingen gemaakt omtrent de doelstellingen, de 

doelgroep en de concrete invulling van het aanbod.  We gingen hiervoor ten rade bij 

bestaande praktijken en volgden vormingen om meer input te verwerven.  

Al heel snel werd duidelijk dat we met ons aanbod willen werken aan de band tussen ouder 

en kind.  Dit op een speelse manier, door samen dingen te doen en door op zoek te gaan 

naar het lichamelijk contact.  Verder willen we zowel de weerbaarheid van kinderen als van 

ouders verhogen/versterken.  Door een aanbod te voorzien voor ouders en kinderen samen 

zien de ouders het gedrag van het kind in een groep.  Het groepsgebeuren kan er eveneens 

toe bijdragen dat zowel ouders als kinderen van elkaar leren.  

Dit alles resulteerde zich in het uitschrijven van een weerbaarheidstraining (gebaseerd op 

Rots en Water) voor ouders/opvoedingsfiguren en kinderen samen.  Aan de hand van twee 

try-outs kregen we de mogelijkheid om het programma volledig op punt te zetten.  Deze try-

outs werden intern opengesteld voor collega’s en kinderen maar ook voor begeleiders en 

kinderen van de leefgroepen HDO. 

Begin 2019 wordt het bestaande aanbod van OSiO uitgebreid met een aanbod voor ouders 

en kinderen samen: de Oké!-training en de Oké!-workshop. 

4.1.2.4.2 Verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning 

Studiowerking JEZ11 

Sinds de opstart van JEZ11 is in het gebouw een studio voorzien om meisjes voor te bereiden 

op kamertraining of autonoom wonen.  Begin 2018 werd een werkgroep opgericht om de 

studiowerking onder de loep te nemen en bij te sturen.  Deze werkgroep werkte een volledig 

vernieuwd draaiboek uit, dat zowel de jongere op studio alsook de begeleiders richting 

geeft.  Voor een jongere die op de studio verblijft wordt het mini-team uitgebreid met de 

studioverantwoordelijke die specifiek aan de slag gaat rond zelfstandigheidsvaardigheden.  

We laten de algemeen geldende fasering los en stippelen een nieuw traject op maat uit.  

Het grote verschil met de leefgroep van JEZ11 is dat we in de studio meer beroep zullen doen 

op de eigen verantwoordelijkheid van de jongere.  We willen alle vragen samen met de 

jongere overleggen.  Eigenaarschap, eigen keuzes en samen tot afspraken komen, wordt 

naar de voorgrond geschoven.  De studiowerking kent een voorbereidende fase terwijl de 

jongere nog op een gewone kamer verblijft en gaat officieel van start met een studio-

overeenkomst. 
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De afspraken met betrekking tot de studiowerking werden aan de hand van een A-Z 

afsprakenbundel op punt gezet zodat zowel de jongere op studio als de 

leefgroepbegeleiders kunnen handelen en denken volgens de nieuwe principes van de 

studiowerking.  

 

Nieuwe intakemethodiek in JEZ11 

Vanuit de evaluatie van het pedagogisch profiel van JEZ11 kwam de vraag naar boven hoe 

we de intake- en opnameprocedure beter konden afstemmen op het meisje en haar ouders.  

Een aanmelding bij JEZ11 is een ingrijpende stap voor de jongere waardoor ze vaak met veel 

weerstand zitten of overdonderd zijn tijdens het intakegesprek.  Hieraan wilden we tegemoet 

komen door al vanaf het intakemoment sterk in te zetten op het ‘in relatie gaan’.  In plaats 

van een ondervraging of opsomming van wat allemaal al verkeerd is gelopen, wilden we 

moment creëren waarin vooral ruimte wordt gemaakt voor wie de jongere is als mens en wie 

wij zijn als hulpverlener.  

Voor de praktische en creatieve uitwerking hiervan dienden we een project tot 

bachelorproef in bij VIVES–SAW.  Van april tot juni werd een nauwe samenwerking opgezet 

met een groep studenten wat leidde tot een concreet uitgewerkt pakket met methodieken 

om te gebruiken tijdens het intakegesprek.  De methodieken zijn zo uitgewerkt dat de 

jongere en haar ouders zelf meer regie krijgen over hetgeen ze willen brengen tijdens een 

eerste contact, zonder de nodige aandacht te verliezen voor thema’s die wij als hulpverlener 

belangrijk vinden om te bespreken. 

4.1.2.5 Tevredenheid van cliënten en verwijzers 

4.1.2.5.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

Verbeterbeleid vrijheidsbeperkende maatregelen (VOT) 

In het najaar van 2017 kreeg JEZ11 de Zorginspectie over de vloer rond het thema 

‘vrijheidsbeperkende maatregelen’ wat een verslag opleverde met sterke punten en 

verbeterpunten.  Naar aanleiding van dit verslag richtten we binnen VOT een werkgroep op 

met als opdracht een consistent en consequent beleid rond vrijheidsbeperkende en 

vrijheidsberovende maatregelen uit te diepen en te verbeteren voor onze residenties.  

Naarmate de werkgroep vorderde beslisten we om ons in eerste instantie te richten op de 

vrijheidsberovende maatregelen aangezien dit ingrijpende maatregelen zijn die een zeer 

duidelijk beleid vragen.  Concreet werden volgende acties ondernomen in 2018: 

 Afstemming van de intern gebruikte terminologie op de terminologie gebruikt door de 

zorginspectie. 

 Bijsturing van de procedure ‘Afzondering en back-up’. 

 Uitschrijven en implementeren van een duidelijk beleid inzake vrijheidsberovende 

maatregelen.  

 Systematisch bijhouden van cijfergegevens omtrent vrijheidsberovende maatregelen 

die inhoudelijke analyse mogelijk maken. 

 Sensibilisering van medewerkers in de correcte toepassing van het gevoerde beleid. 

De inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen wordt verder opgenomen door een nieuwe 

werkgroep in 2019. 

4.1.2.6 Waardering door de maatschappij 

4.1.2.6.1 Verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning 

‘Girl Power Squad’-van Child Focus (JEZ11) 

Sinds 2014 komen er steeds meer zorgwekkende berichten over minderjarigen die in de 

handen van tienerpooiers terecht komen.  Op vraag van Minister Vandeurzen werd in het 

najaar 2015 een kortlopend onderzoeksproject opgestart door Child Focus.  Dit project 

verrichtte onderzoek naar de omvang, aard en aanpak van het fenomeen tienerpooiers.  

Ook JEZ11 werd destijds binnen dit onderzoek bevraagd.  

Hieruit volgde in 2018 een project gericht op de ontwikkeling van een preventietool voor het 

voorkomen van slachtoffers van tienerpooiers.  JEZ11 werd hiervoor uitgenodigd en nam 

structureel deel aan de verdere stuurgroepen waar er werd nagedacht over zowel de 
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werkvorm als de inhoud.  Na de stuurgroep ging Child Focus samen met Mediaraven en 

andere partners op zoek naar de haalbaarheid van de geformuleerde ideeën.  Dit 

resulteerde uiteindelijk in ‘GPS’ wat staat voor ‘Girl Power Squad’.  GPS is een preventietool 

die 11- tot 13-jarige meisjes in een voorziening zowel online als offline probeert weerbaar te 

maken, om zo het risico te verkleinen om zelf slachtoffer van tienerpooiers te worden.  In het 

onlinegedeelte wordt de jongere gevraagd om adviseur voor Child Focus te worden om zo 

een meisje in het tienerpooiermilieu te helpen.  Doorheen vier online modules wordt op een 

interactieve manier stilgestaan bij de thema’s ‘vriendschap en relaties’, ‘zelf- en 

lichaamsbeeld’, ‘grenzen en weerbaarheid’ en ‘vertrouwen en hulp zoeken’.  Na elke online 

module gaan de jongeren in groep aan de slag met offline opdrachten, telkens met oog op 

realiseren van een peer-to-peerklankbord.  De laatste module gaat specifiek over 

tienerpooiers en krijgt vorm aan de hand van getuigenissen van meisjes.  

De tool werd in december 2018 voorgesteld aan geïnteresseerde voorzieningen.  Vanaf 

januari 2019 zal deze tool getest worden in vijf voorzieningen, waaronder JEZ11.  Na 

feedback en eventuele aanpassingen wordt de tool in de loop van 2019 beschikbaar 

gesteld voor het ruimere hulpverleningslandschap. 

 

Werkgroep ‘Verblijf’ 

Een onderdeel van ons innovatieve project ‘Back-to-Basics’ (zie verder) was het schrijven van 

een rapport met beleidsaanbevelingen voor het verbeteren van het werken in de module 

verblijf.  Ongeveer in dezelfde periode werd door het Kabinet van Welzijn een werkgroep 

opgericht rond de module verblijf.  Delphine Levrouw, verantwoordelijke verblijf en CBAW 

van HDO, werd vanuit haar expertise uit ‘Back-to-Basics’ en haar wetenschappelijk 

onderzoek uitgenodigd om deel uit te maken van deze werkgroep. 

4.1.2.7 Performantie van het centrum 

4.1.2.7.1 Verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning 

Commissie van Toezicht (JEZ11) 

Het Kinderrechtencommissariaat richtte de ‘Commissie van Toezicht’ op, een 

toezichtsorgaan voor alle gesloten en besloten Vlaamse voorzieningen waar jongeren 

verblijven.  Gezien het besloten karakter van JEZ11, krijgen ook wij maandelijks bezoek vanuit 

de commissie.  Het bezoek van deze ‘maandcommissaris’ gebeurt steeds onaangekondigd 

en is gericht op de opvolging van de rechten van de jongeren.  Tijdens de bezoeken neemt 

de maandcommissaris deel aan de activiteiten en heeft hij gesprekken met jongeren, 

begeleiders en directie.  De bezoeken resulteren telkens in een verslag dat bezorgd wordt 

aan JEZ11, het Kinderrechtencommissariaat en de Zorginspectie.  Ook wordt er jaarlijks 

gerapporteerd aan het Vlaams Parlement.  Aanbevelingen die voortvloeien uit deze 

bezoeken nemen we mee in onze kwaliteitsplanning. 

4.1.2.8 Verbeteren en vernieuwen 

4.1.2.8.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

Back to basics 

In 2018 liep het innovatieve project ‘Back-to-basics’ op zijn einde.  Doorheen het project 

hebben we in samenwerking met Universiteit Gent en het lectoraat residentiële jeugdzorg 

van de Hogeschool Leiden samen met twaalf organisaties Bijzondere Jeugdzorg heel wat 

kennis over de organisatie van een positief leefklimaat kunnen verzamelen, zowel op niveau 

van de organisaties als op niveau van onderzoek.  

Doorheen het project werd het duidelijk dat er hierover heel wat goede praktijken in de 

organisaties aanwezig waren.  Ook de moeilijkheden en uitdagingen om een goed 

leefklimaat te organiseren werden besproken.  We bundelden deze ervaringen in een 

rapport met aanbevelingen voor het beleid en onze collega-organisaties dat we aan de 

overheid bezorgden. 

Onze ervaringen en aanbevelingen kwamen ook aan bod op onze studiedag ‘Back-to-

basics’ op 20 april 2018.  Deze studiedag vormde inhoudelijk het sluitstuk van dit project.  Met 

uiteenzettingen van o.m. Prof. Dr. Van der Helm (lectoraat Leiden), Delphine Levrouw (VOT), 
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Prof. Dr. Tremmery (KULeuven), Prof. Dr. Vandevelde (Ugent), Filip De Baets (VOT) en een 

afsluitende reflectie door David Debrouwere (Agentschap Jongerenwelzijn), probeerden we 

de volle zaal te inspireren m.b.t. ons thema.  In de namiddag kon men nog een aantal 

aanvullende workshops volgen.  

In het najaar van 2018 trokken we onze stoute schoenen aan richting Brussel.  Samen met 

prof. dr. Rudi Roose (Ugent), prof. dr. Stijn Vandevelde (Ugent) en prof. dr. Peer van Der Helm 

pleitten we met VOT bij het Agentschap Jongerenwelzijn voor de verderzetting van een 

traject m.b.t. de organisatie van een positief leefklimaat.  We toonden dat er veel goesting 

was om verder kennis te verzamelen, verder te ontwikkelen én te verbreden over sectoren 

heen.  Eind 2018 kregen we het positieve nieuws dat de overheid de uitbouw van een 

academische werkplaats ‘Positief leefklimaat’ ondersteunt.  Ons verhaal loopt dus allerminst 

ten einde.  In 2019 zullen we diepgaander dan ooit te voren aan de slag gaan met 

organisaties en met onderzoek. 

 

Indicatoren en HR-dashboard (HDO) 

Om onze Integrale Kwaliteitszorg op een nog hoger niveau te brengen zijn we al een eindje 

op zoek naar een manier om op een gebruiksvriendelijke wijze onze werking te monitoren 

aan de hand van een set kritische indicatoren.  Na een verkennende fase met diverse 

andere organisaties en specialisten bleef dit voor ons een zeer moeilijke opdracht.  Op een 

event legden we deze probleemstelling voor aan de ‘Leading Professionals van BNP Paribas’ 

die enkele projecten selecteerden uit diverse sectoren.  Hiermee wilden ze hun blik 

verruimen, hun expertise ter beschikking stellen en hun eigen grenzen verleggen.  Een team 

van vier ‘Leading Professionals’ koos om ons project om uit te werken.  Het werd een heel 

boeiende samenwerking en uitwisseling van twee totaal verschillende sectoren die elkaar 

heel mooi ontmoet hebben. 

Het resultaat is een eenvoudig dashboard met indicatoren die weinig bijkomende 

inspanningen vragen om te meten voor HDO.  Bedoeling is vier keer per jaar te meten.  In 

2019 zullen we dit uittesten en bijsturen.  Het dashboard laat ons toe op vier belangrijke 

domeinen onze organisatie te screenen, zodat er tijdig kan bijgestuurd worden. 

Een visuele voorstelling van het model: 
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4.1.2.8.2 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-to-

date gehouden worden. Visieteksten worden vijfjaarlijks geactualiseerd, procedures en 

werkinstructies driejaarlijks. Verwante documenten zoals onthaalbrochures, actualiseren we 

dan weer jaarlijks. Een overzicht van enkele geactualiseerde documenten: 

 Checklist onthaal en introductie van de meeste functieprofielen (VOT) 

 Handleiding voor het registreren van een crisis a.d.h.v. het crisisontwikkelingsmodel 

(VOT) 

 Structurele overlegmomenten (VOT) 

 Meetplan zelfevaluaties (VOT) 

 Procedure wachtbeheer INSISTO (VOT) 

 Procedure voor het aanvragen van VTO (VOT) 

 Visie informatieveiligheid en gegevensbeschermingsbeleid (VOT) 

 Verantwoordelijken beleidsthema’s (VOT) 

 Procedure crisisbegeleiding en –opvang (HDO) 

 Geactualiseerde tevredenheidsmetingen (HDO) 

 Regels en afspraken leefgroepen (HDO) 

 Procedure verlofplanning (HDO) 

 Onthaalbrochures (HDO) 

 Handelingsplan CBAW, CB, CB ifv PH en verblijf (HDO en JEZ11) 

 Visietekst contextgericht werken (HDO en JEZ11) 

 Checklist schakelen (HDO en JEZ11) 

 Werkinstructie bewonersvergadering (JEZ11) 

 … 

4.2 Kwaliteitsplanning 2019 

Verbeteractie 
SD P of A Niveau 

Status op 

01/01/2019 

1. LEIDERSCHAP 

-      

2. BELEID EN STRATEGIE 

Implementatie van de nieuwe missie 4 A VOT Op te starten 

Hertekenen organisatiestructuur 2 P VOT Op te starten 

Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit 4 P VOT Lopend 

Visie en kader ‘inspelen en bewust reageren op 

gewenst en ongewenst gedrag’ 
4 P VOT  Op te starten 

Evaluatie en bijsturing pedagogisch profiel JEZ11 4 P JEZ11 Lopend 

Meta-procedure incidenten 4 P VOT Lopend 

Operationalisering kleinschalige wooneenheid 11 P HDO Lopend 

Operationalisering buddywerking 5 P HDO Op te starten 

Operationalisering jeugddelinquentiedecreet 4 P DIVAM Op te starten 

Uitbouw van visie en werking met betrekking tot 

een moestuin 
3 P VOT Op te starten 
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Actualiseren hulpverleningsvisie 4 P VOT Op te starten 

Sociale media en de hulpverlening 4 A VOT Op te starten 

Verblijf van context in de boskant 3 P VOT Op te starten 

Actualiseren en implementeren visie 

‘beroepsgeheim’ 
4 A VOT Op te starten 

3. PERSONEELSBELEID 

Verlagen administratieve werkdruk 2 P HDO Lopend 

Evaluatie en bijsturing van onthaal en introductie 2 P VOT Op te starten 

Actualisatie rechtspositieregeling (RPR) 2 P VOT Op te starten 

Stressbalancer 2 P VOT Op te starten 

Opmaak, actualiseren en digitaliseren van de 

globale risico-analyse 
2 A VOT Lopend 

4. MIDDELEN EN SAMENWERKING 

Preventieve infrastructurele maatregelen VIPA 3 A VOT Lopend 

Aanvraag subsidieregeling nieuwbouw HDO verblijf 3 P HDO Op te starten 

Project dagbesteding Westhoek ‘Ambrajaze’ 8 P VOT Op te starten 

Tevredenheidsmeting bij cliënten 1G1P 6 A 1G1P Op te starten 

5. KERNPROCESSEN 

Ervaringsverhalen ex-cliënten als middel 5 A JEZ11 Lopend 

Gedragenheid handelingsplan door begeleiders 

verblijf (HDO en JEZ11) 
4 P VOT Lopend 

Fasering KTC 4 P HDO Lopend 

Opmaak en bijhouden van vriendenlijsten van 

jongeren in verblijf 
5 A HDO Op te starten 

Netwerkopbouwend en –stimulerend werken met 

jongvolwassenen 
5 A VOT Op te starten 

Communicatie en verbondenheid verhogen tussen 

leefgroeps- en contextbegeleiders 
2 P HDO Op te starten 

6. TEVREDENHEID VAN CLIËNTEN EN VERWIJZERS 

Tevredenheidsmeting crisisverblijf en -begeleiding  A HDO Op te starten 

7. TEVREDENHEID VAN MEDEWERKERS 

-      

8. WAARDERING DOOR DE MAATSCHAPPIJ 

Uitbouw van een Academische Werkplaats 

Leefklimaat (AWL) 
7 P AWL Op te starten 

9. PERFORMANTIE VAN HET CENTRUM 

Ontwikkelen dashboard indicatoren HDO  P HDO Lopend 

10. VERBETEREN EN VERNIEUWEN 

-      
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Deel 3: Gebruikersgegevens 

1 HDO 

2 JEZ11 

3 DIVAM 

4 OSIO
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1 HDO 

Organogram

Directeur 

Verantwoordelijke  
"Verblijf &  Autonoom Wonen" 

Hoofdbegeleider 

Leefgroep Vijverhuis 

Begeleiders 

Huishoudelijk 
Logistiek 

Medewerker 

Hoofdbegeleider 

Leefgroep Sneppe 

Begeleiders 

Huishoudelijk 
Logistiek 

Medewerker 

Hoofdbegeleider 

Leefgroep Hagekant 

Begeleiders 

Huishoudelijk 
Logistiek 

Medewerker 

Hoofdbegeleider 

KTC en CBAW 

(Woon)begeleiders 

Huishoudelijk 
Logistiek 

Medewerker 

Verantwoordelijke 
"Contextbegeleiding" 

Hoofdbegeleider  

Contextbegeleiding 

Contextbegeleiders 

Adjunct-directeur 

Zorgcoördinatoren 
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1.1 Statistische gegevens 

1.1.1 Start begeleiding HDO 

1.1.1.1 Instroom HDO 

Figuur 8: Instroom HDO 

  2015 2016 2017 2018 

Verblijf         

Externe opnames 10 4 13 8 

Schakelen 5 3 6 4 

CB         

Externe opnames 25 47 43 58 

Schakelen 6 6 5 4 

CBAW         

Externe opnames 3 2 1 2 

Schakelen 3 4 2 4 

TOTAAL 52 66 70 80 

 

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 zijn in tijd, waardoor er 

regelmatig nieuwe instroom mogelijk is. 

1.1.1.2 Crisismeldpunt crisisbegeleiding 

Figuur 9: Crisismeldpunt crisisbegeleiding 

Aantal 
Aantal dagen 

2016 

Aantal dagen 

2017 

Aantal dagen 

2018 

Crisis 1 26 28 11 

Crisis 2 29 28 28 

Crisis 3 10 2 28 

Crisis 4 37 42 41 

Crisis 5 29 42 28 

Crisis 6   28  28 

 

We hebben 1 module verzekerd aanbod crisisbegeleiding en deze module wordt intensief 

gebruikt. 
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1.1.1.4 Crisismeldpunt crisisverblijf 

Figuur 10: Crisismeldpunt crisisverblijf 

Aantal 
Aantal dagen 

2016 

Aantal dagen 

2017 

Aantal dagen 

2018 

Crisis 1 15 5  

Crisis 2 11 4  

Crisis 3 15 21   

Crisis 4 4 5   

Crisis 5 6 6   

Crisis 6 6 3   

Crisis 7   2   

 

In 2018 waren er geen crisisverblijven via crisismeldpunt. Dit heeft te maken met het feit dat we 

vrijwel continu in overtal zaten, waardoor er geen ruimte was voor crisisverblijf. Wij hebben voor 

deze module namelijk enkel een mogelijk en geen verzekerd aanbod.  

Figuur 11: Module kortdurend crisisverblijf 

Aantal 
Aantal dagen 

2016 

Aantal dagen 

2017 

Aantal dagen 

2018 

Crisis 1 / 15 14 

Crisis 2   7 

 

In 2018 boden we 2 maal tijdelijke opvang aan een kind uit een gezin waar door ons 

contextbegeleiding lopende was.  

1.1.1.5 Instroom jonge kinderen (werf 2 – zorggarantie kinderen (0-3 jaar) in 

een precaire opvoedingssituatie) 

Er stroomden twee kinderen in in 2018, waarvan één in 2018 overging naar regulier verblijf. Het 

tweede kind stroomde begin 2019 eveneens regulier in. Geen van beide kinderen konden 

terugkeren naar huis of doorstromen naar een pleeggezin, niettegenstaande dit de 

oorspronkelijke doelstelling is voor deze werf 2 dossiers. 

In het ene dossier kon de oriëntatie naar een pleeggezin niet gerealiseerd worden, in het 

andere gezin kon de re-integratie naar huis niet gerealiseerd worden.   
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1.1.1.7 Evolutie aanmeldende instantie bij start begeleiding 

Figuur 12: Evolutie aanmeldende instantie bij start begeleiding - Verblijf (N = 8) 

 

De in-en uitstroom binnen verblijf blijft zeer fluctuerend doorheen de jaren. In 2018 hebben we 

enkel instroom gekend vanuit een gemandateerde voorziening en vanuit de jeugdrechtbank.  

Figuur 13: Evolutie aanmeldende instantie bij start begeleiding - Contextbegeleiding + 

positieve heroriëntering (N 2018 = 58) 

 

De belangrijkste aanmelders blijven CLB, OCJ/VK en JRB.  

De aanmeldingen vanuit de brede instap, zijn vooral vanuit het CLB.   
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Figuur 14: Evolutie aanmeldende instantie bij start begeleiding - CBAW (N 2018 = 2) 

 

1.1.1.8 Functioneren van de jongere bij start begeleiding 

Figuur 15: Functioneren jongere bij start begeleiding - Verblijf (N = 3) 

 

Problematisch Volstaat Goed NVT 

Schoolsituatie 

 

1 2 

 Persoonlijkheid 

 

3 

  Vriendensituatie 

  

3 

 Gezinssituatie 3 

    

5 jongeren waren bij start begeleiding jonger dan 6 jaar en werden bijgevolg niet gescoord. 

Figuur 16: Functioneren jongere bij start begeleiding - CBAW (N = 2) 

  Problematisch Volstaat Goed NVT 

Schoolsituatie 2       

Persoonlijkheid 2       

Vriendensituatie 1 1     

Gezinssituatie 2       

 

In het algemeen stellen we vast dat de startsituatie op alle vlakken problematisch was.  

1.1.1.9 Opvoedingsvaardigheden 

Figuur 17: Opvoedingsvaardigheden - Verblijf (N = 5) 

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Emotionele betrokkenheid 3 1 1 

 Positieve bevestiging 3 1 1 

 Gezonde structuur 5 

   Toezicht houden 4 1 

  Oplossingsvaardigheden 5 
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Er waren twee gezinnen met verschillende kinderen en deze werden slechts één keer in de 

scoring opgenomen. 

Figuur 18: Opvoedingsvaardigheden - Contextbegeleiding + positieve heroriëntering (N = 58) 

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Emotionele betrokkenheid 8 21 29   

Positieve bevestiging 19 18 13 8 

Gezonde structuur 21 27 9 1 

Toezicht houden 14 18 25 1 

Oplossingsvaardigheden 34 20 3 1 

 

In heel wat gezinnen zit de emotionele betrokkenheid naar de kinderen toe voldoende goed. 

De andere opvoedingsvaardigheden scoren minder.  

Figuur 19: Opvoedingsvaardigheden - CBAW (N = 2) 

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Emotionele betrokkenheid 1 1     

Positieve bevestiging 1 1     

Gezonde structuur 1   1   

Toezicht houden 1   1   

Oplossingsvaardigheden 1 1     

1.1.2 Cijfers op 31/12/18 

In de volgende tabellen geven we steeds de stand van zaken per 31/12 mee. 

1.1.2.1 Evolutie leeftijdsverdeling op 31/12 

Figuur 20: Evolutie leeftijdsverdeling op 31/12 - Verblijf (N 2018 = 43) 
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1.1.2.3 Dagbesteding van de jongeren per 31/12 

Figuur 21: Dagbesteding van de jongeren per 31/12 - Verblijf (N = 43) 

  Aantal 

Kleuteronderwijs   

Gewoon kleuteronderwijs 7 

Buitengewoon kleuteronderwijs 

   

 Lager onderwijs 

 Gewoon lager onderwijs 9 

Buitengewoon lager onderwijs 5 

  

 Middelbaar onderwijs 

 ASO 1 

TSO 1 

BSO 10 

BuSo  3 

OKAN 

 Deeltijds onderwijs 4 

Leercontract 

   

 Voorgezet onderwijs 

 Werkend 1 

Werkzoekend 

 Nog niet schoolgaand 2 

TOTAAL 43 

 

Figuur 22: Dagbesteding van de jongeren per 31/12 - CBAW (N = 8) 

 

Aantal 

Kleuteronderwijs   

Gewoon kleuteronderwijs   

Buitengewoon kleuteronderwijs   

    

Lager onderwijs   

Gewoon lager onderwijs   

Buitengewoon lager onderwijs   

    

Middelbaar onderwijs   

ASO   

TSO   

BSO 1 

BuSo 1 

OKAN   

Deeltijds onderwijs   

Leercontract   

    

Voorgezet onderwijs   

Volwassenonderwijs   

Werkend 1 
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Werkzoekend 5 

Nog niet schoolgaand   

TOTAAL 8 

 

Van de 6 niet schoolgaande jongeren, zijn er 5 die geen normale tewerkstelling hebben. Dit is 

zeer problematisch te noemen en we werken hierrond intensief samen met andere diensten 

zoals GTB, Argos, Stuurkracht,…. We zullen hier in de toekomst blijvend op inzetten.  

1.1.2.4 Gezinssamenstelling per 31/12 

Figuur 23: Gezinssamenstelling per 31/12 - Verblijf (N = 26) 

  Aantal 

Kerngezin 7 

Eenoudergezin 4 

Nieuw samengesteld gezin 13 

Andere  2 

TOTAAL 26 

 

‘Andere’: 

- Mama overleden, papa niet betrokken  

- Mama overleden, jongere niet erkend door papa 

Figuur 24: Gezinssamenstelling per 31/12 - Contextbegeleiding (laagintensief en breedsporig) 

+ positieve heroriëntering (N = 36) 

  Aantal 

Kerngezin 12 

Eenoudergezin 13 

Nieuw samengesteld gezin 7 

Andere 4 

TOTAAL 36 

 

‘Andere’: 

- 2 x co-ouderschap: mama eenoudergezin en papa nieuw samengesteld gezin – 

mama nieuw samengesteld gezin en papa eenoudergezin 

- Co-ouderschap (week-weekregeling) 
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1.1.4 Contactpersoon aanmelder per 31/12 

1.1.4.1 Evolutie soort dossier per 31/12 

Figuur 25: Evolutie soort dossier per 31/12 - Verblijf (N 2018 = 43) 

 

Het grote aandeel vanuit de jeugdrechtbank binnen verblijf blijft een constant gegeven. 

Figuur 26: Evolutie soort dossier per 31/12 - Contextbegeleiding (laagintensief, breedsporig en 

intensief kortdurend en positieve heroriëntering) (N 2018 = 42) 

 

Binnen contextbegeleiding is er een meer evenredige verdeling op vlak van aanmelder. 
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Figuur 27: Evolutie soort dossier per 31/12 - CBAW (N 2018 = 8) 

 

Gezien de CBAW’ers meerderjarig zijn is er geen aanmelder vanuit een gemandateerde 

voorziening of vanuit de jeugdrechtbank. 

1.1.5 Hulp- en dienstverlening 

1.1.5.1 Evolutie verblijf- en begeleidingsduur per 31/12 

Figuur 28: Evolutie verblijf- en begeleidingsduur per 31/12 - Verblijf (N 2018 = 43) 

 

De helft van de jongeren blijft tussen de 1 en 5 jaar in onze voorziening.  
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Figuur 29: Evolutie begeleidingsduur per 31/12 - Breedsporige en laagintensieve 

contextbegeleiding (N 2018 = 32) 

 

De helft van de contextbegeleidingen die verlengbaar zijn, worden toch  binnen het jaar 

afgesloten. 

Figuur 30: Evolutie begeleidingsduur per 31/12 - CBAW (N 2018 = 8) 

 

De jongere die minder dan zes maand begeleidingsduur kent  op 31/12 was een 

heraanmelding van een jongere die voordien heel lang begeleid geweest binnen verblijf en 

CBAW. 

De vermelde begeleidingsduur is de totale begeleidingsduur in onze organisatie. Dit kan dus 

een combinatie zijn van contextbegeleiding, verblijf en CBAW waartussen geschakeld wordt. 
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1.1.5.3 Aantal en soort schakelingen per module 

Figuur 31: Aantal en soort schakelingen per module 

Soort schakeling Aantal 

HDO Verblijf naar HDO Kamer 1 

Context Laag naar Context Breed 2 

Context Breed naar Context Laag 10 

HDO Verblijf naar Context Laag 1 

Context Breed naar CBAW 1 

Context Breed naar HDO Verblijf 2 

JEZ11 naar HDO Kamer 2 

HDO Kamer naar CBAW 2 

Context IKT naar CBAW 1 

HDO Verblijf naar Context Breed 3 

Context IKT naar Context Breed 1 

Context IKT naar Context Laag 1 

Werf 2 naar HDO Verblijf 1 

1.1.5.4 Aantal en soort time out met terugkeer 

Figuur 32: Evolutie aantal en soort time out met terugkeer - Verblijf (N 2018 = 6) 

 

Er werd het meest gebruik gemaakt van de herstelgerichte time-out in de 

gemeenschapsinstelling De Zande. 
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1.1.7 Einde begeleiding HDO 

1.1.7.1 Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding HDO 

Figuur 33: Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding HDO - Verblijf (N 2018 = 6) 

Verblijfplaats 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Natuurlijke ouder 18% 17% 29% 22% 65% 64% 75% 80% 50% 17% 

Familie                 17%   

Residentieel bijzondere 

jeugdzorg 18% 17% 14%   6%     20% 17% 50% 

Residentieel buiten 

bijzondere jeugdzorg 

(MPI, CKG, internaat, …)       22%   18%     17% 17% 

Ziekenhuis   17%                 

Pleeggezin         24%   25%     17% 

Zelfstandig wonen 64% 50% 57% 56% 6% 9%         

Andere           9%         

 

Figuur 34: Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding HDO - Contextbegeleiding (N 2018 = 32) 

Verblijfplaats 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Natuurlijke ouder 77% 70% 66% 85% 59% 82% 88% 91% 88% 

Familie     7% 4% 5% 5%   5% 3% 

Residentieel bijzondere 

jeugdzorg 13% 9% 10% 12%   9%     3% 

Residentieel buiten 

bijzondere jeugdzorg 

(MPI, CKG, internaat, …) 3% 17% 15%   27% 5% 8%   3% 

Ziekenhuis                   

Pleeggezin     2%   5%     5%   

Zelfstandig wonen 6% 4%             3% 

Andere              4%     

 

Begeleiding positieve heroriëntering werd niet opgenomen in deze tabel. 

Het overgrote deel van de jongeren blijft na einde begeleiding in het eigen gezin.  

Figuur 35: Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding HDO - CBAW (N 2018 = 6) 

Verblijfplaats 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Natuurlijke ouder 13% 20% 33% 14%           50% 

Familie                     

Residentieel bijzondere 

jeugdzorg                     

Residentieel buiten 

bijzondere jeugdzorg 

(MPI, CKG, internaat, …)       14%             

Ziekenhuis   20%                 

Pleeggezin                     

Zelfstandig wonen 87% 60% 67% 72% 100% 100% 100% 66,67% 100% 50% 

Andere               33,33%     
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Drie jongeren die gestart zijn met CBAW vanuit de thuiscontext, opteerden uiteindelijk om thuis 

te blijven waardoor de begeleiding werd afgesloten. 

1.1.7.2 Evolutie begeleidingsduur bij einde begeleiding HDO 

Figuur 36: Evolutie begeleidingsduur bij einde begeleiding HDO - Verblijf (N 2018 = 6) 

 

 

Figuur 37: Evolutie begeleidingsduur bij einde begeleiding HDO - Contextbegeleiding (N 2018 = 

32) 

 

Positieve heroriëntering is niet opgenomen in deze tabel. 
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Figuur 38: Evolutie begeleidingsduur bij einde begeleiding HDO - CBAW (N 2018 = 6) 

 

1.1.7.3 Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding HDO 

Figuur 39: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding HDO - Verblijf (N = 6) 

  

- toestand verslechterd: 1 jongere ging niet meer naar school en druggebruik was  

toegenomen in vergelijking met bij aanvang, daarom overstap naar OOOC 

 

- toestand gelijk als bij aanvang:  

o eenzijdige stopzetting hulpverlening vanuit VOT omwille van ontoereikendheid 

hulpverlening vanuit bijzondere jeugdzorg voor 2 jongeren – tijdelijke 

heroriëntering naar een andere voorziening ter overbrugging naar gepaste 

setting (GES+) 

o gezien weinig vooruitgang, gebrek aan medewerking bij ouders en  individuele 

problematiek jongere: verhuis naar meer aangepaste setting (VAPH) 

 

- toestand verbeterd en conform:  

o mama wilde haar zoon thuis hebben en heeft voldaan aan de verwachtingen, 

er is nog contextbegeleiding in het gezin via de module verblijf met 

laagintensieve CB van zus 
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Figuur 40: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding HDO - Contextbegeleiding 

(breedsporig, laagintensief en IKT) - (N = 30) 

 

De toestand is verslechterd: er zat een breuk tussen moeder en dochter aan te komen bij de 

start van de begeleiding. Op het einde van de begeleiding koos de dochter om alleen te 

gaan wonen. 

De toestand is dezelfde:  

o 1 jongere ging op internaat 

o in 1 dossier  was er geen vrijwilligheid meer en dit  dossier werd door het 

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling aan het Parket doorgestuurd gezien 

verontrusting aanhield 

o begeleiding gestopt toen jongere meerderjarig werd met doorverwijzing naar CAW 

 

In alle andere dossiers was er een positieve evolutie of volledige realisatie van de 

doelstellingen. 

2 dossiers zijn niet scoorbaar :  

o 1 dossier is nooit van start gegaan na het onthaalgesprek, ouders haakten af en 

CLB ging akkoord met stopzetting.  

o Andere dossier is na 1 maand op naam van zus gezet gezien discrepantie 

tussen naam A-doc /toegangspoort en naam op het vonnis van de JRB 
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Figuur 41: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding HDO - Contextbegeleiding i.f.v. 

positieve heroriëntering (N = 26) 

 

 

Figuur 42: Effectrealisatie bij einde begeleiding HDO - Contextbegeleiding i.f.v. positieve 

heroriëntering (PH) (N = 26) 

Maatschappelijke noodzaak (MaNo) Aantal 

Einde MaNo + geen verdere opvolging OCJ 2 

Einde MaNo + verdere opvolging OCJ 2 

Einde MaNo + ondersteuning RTH/BI/RTJ (buiten BJB)   

Einde MaNo + vervolghulp RTJ BJB 1 

Einde MaNo + Toegangspoort (A-doc)   

MaNo + verdere opvolging OCJ   

MaNo + verdere opvolging OCJ + B.I./RTJ/RTH (buiten BJB) 1 

MaNO blijft + verdere opvolging OCJ + RTJ BJB   

MaNo + verdere opvolging OCJ + Toegangspoort (A-doc)   

MaNo + doorverwijzing parket   

TOTAAL 6 

Verontrusting (V)   

einde VOS+ geen verdere opvolging aanmelder 4 

einde VOS + opvolging aanmelder 1 

einde VOS + ondersteuning B.I./RTJ/RTH (buiten BJB) 4 

einde VOS + vervolghulp RTJ BJB   

einde VOS + Toegangspoort (A-doc) 2 

Vos blijft + opvolging aanmelder 3 

Vos blijft + opvolging vanuit andere RTH (buiten BJB) 1 

VOS blijft + vervolghulp RTJ BJB 2 

Vos blijft + TP (A-doc) 2 

Vos blijft + OCJ (M-doc) 1 

TOTAAL 20 

ALGEMEEN TOTAAL 26 
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OCJ = Ondersteuningscentrum jeugdhulp 

 

In 16 van de 26 dossiers verdween de verontrusting of maatschappelijke noodzaak! 

 

 

 

Figuur 43: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding HDO - CBAW (N = 6) 

 

 

- De toestand is hetzelfde: 1 jongere besloot al snel om toch niet alleen te gaan wonen 

maar bij mama te blijven wonen. De CBAW werd na 2,5 maand afgesloten. 

- De toestand is verbeterd maar nog niet conform: een aantal doelen werden bereikt, 

maar  nog geen werk of dagbesteding. 
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2 JEZ11 

2.1 Organogram 

 

 

2.2 Statistische gegevens 

2.2.1 Start begeleiding JEZ11 

2.2.1.1 Aantal en soort schakelingen 

Figuur 44: Aantal en soort schakelingen 

Soort schakeling Aantal 

JEZ11 naar HDO 2 

TOTAAL 2 

 

In 2018 schakelden 2 meisjes van JEZ11 naar HDO. Beide meisjes konden na een positief traject 

in JEZ11 doorstromen naar KTC De Dreve.   
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2.2.1.2 Verblijfplaats voor start begeleiding 

Figuur 45: Verblijfplaats voor start begeleiding (N = 6) 

 

3 andere = 3 keer gemeenschapsinstelling De Zande 

In 2018 stroomden enkel meisjes in die reeds in een andere voorziening verbleven. In 

tegenstelling tot vorige jaren werd niemand opgenomen die thuis of in een onthaalgezin 

verbleef. De instroom vanuit De Zande blijft een constant gegeven gezien de beurtelingse 

opname tussen jongeren die op de centrale wachtlijst staan en jongeren die uitstromen vanuit 

De Zande.  

2.2.1.3 Functioneren van de jongere 

Figuur 46: Functioneren jongere (N = 6) 

 

Problematisch Volstaat Goed NVT 

Schoolsituatie 5 1     

Persoonlijkheid 2 4     

Vriendensituatie 6       

Gezinssituatie 6       

 

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 

verontrustende opvoedingssituatie benoemd wordt, kan verwacht worden dat er een uitval is 

op deze domeinen.  

De schoolsituatie van de jongeren blijft jaar na jaar een problematisch gegeven. De grote 

meerderheid van de meisjes gaat niet naar school wanneer zij opstarten in JEZ11. Vaak 

hebben ze al veel schoolwissels achter de rug, zijn ze schoolmoe en worden omwille van 

gedragsproblemen geschorst. Het is telkens een heuse zoektocht om het schooltraject 

opnieuw vorm te geven.  

In 2018 zagen we een negatieve trend wat betreft de vrienden- en gezinssituatie van de 

jongeren. Bij alle jongeren die instroomden in 2018 was er sprake van een problematische 

situatie waarbij er weinig tot geen steun kwam van de context om het traject in JEZ11 tot een 

goed einde te brengen.   

2 

1 

3 

0

1

2

3

4
N

a
tu

u
rl
ijk

e
 o

u
d

e
r

F
a

m
ili

e

R
e

si
d

e
n

ti
e

e
l

b
ijz

o
n

d
e

re

je
u

g
d

zo
rg

R
e

si
d

e
n

ti
e

e
l 
b

u
it
e

n
 

b
ijz

o
n

d
e

re
 

je
u

g
d

zo
rg

 (
M

P
I,
 …

 

Z
ie

k
e

n
h

u
is

P
le

e
g

g
e

zi
n

A
n

d
e

re



Jaarverslag 2018  61 

2.2.1.4 Opvoedingsvaardigheden 

Figuur 47: Opvoedingsvaardigheden (N = 6) 

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Emotionele 

betrokkenheid 2 4     

Positieve bevestiging 2 4     

Gezonde structuur 6       

Toezicht houden 6       

Oplossingsvaardigheden 4 2     

 

Bovenstaande tabel toont een aantal ouderlijke vaardigheden die van invloed zijn op de 

algemene opvoedingssituatie. In navolging van de negatieve evolutie binnen de 

gezinssituatie, zien we ook hier een negatieve evolutie. De ouders beschikken over beperkte 

ouderlijke vaardigheden wat maakt dat ze het gezinsleven niet dermate kunnen organiseren 

om voldoende ondersteuning te bieden in de ontwikkeling van hun kind. De ouders voelen 

zich vaak machteloos in de opvoeding en hebben beperkte oplossingsvaardigheden.  

De emotionele betrokkenheid en het geven van positieve bevestiging zijn de vaardigheden 

die best scoren. Toch moeten we hier voorzichtig zijn en bewaken dat we hierdoor niet terecht 

komen in een verwenproblematiek.  

2.2.1.5 Evolutie aantal en soort time out met terugkeer 

Figuur 48: Evolutie aantal en soort time out met terugkeer (N 2018 = 5) 

Soort time out 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

24u crisis HH 10 7 17 10 14 1 

De Branding     1 2     

De Korbeel     1       

GI 6 5 7 7 4 2 

Kasteelplus         1   

Langdurige time 

out psychiatrie 4 7         

PAAZ         4   

PC Caritas     1       

PC Sint-Jozef 

Pittem     1 1     

PC Sleidinge     2       

Spoedopname 

ziekenhuis n.a.v. 

psychiatrische 

symptomen   1         

Yidam     1       

Zorgboer 4     1   1 

De kaap           1 

TOTAAL 24 20 31 21 23 5 

 

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. 

Jaar na jaar zien we dat er steeds minder beroep gedaan wordt op een time-out. Dit omdat er 

sterk ingezet wordt op het in relatie gaan met de jongeren en het vermijden van 



Jaarverslag 2018  62 

breukmomenten. Wanneer een traject blokkeert proberen we eerst intern te zoeken naar 

mogelijkheden om toch verder aan de slag te gaan.  

Het samenwerkingsverband die er is met het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart Ieper blijft nog 

steeds van kracht. Hierbij kunnen we beroep doen op hen voor een kortdurende time-out van 

maximaal 24u wanneer er sprake is van een crisissituatie en hierbij de situatie onveilig is voor de 

jongere zelf, medebewoners en/of begeleiding. In 2018 deden we slechts 1 keer beroep 

hierop en konden we de time-out beperken tot het overbruggen van de nacht.  

Daarnaast kunnen we bij het Heilig Hart ook beroep doen op supervisie door de psychiater om 

zo zelf meer handvaten te krijgen in de begeleiding van de meisjes. In situaties waarbij we 

inschatten dat er zo snel mogelijk een consult bij de psychiater nodig is, kunnen we opnieuw 

beroep doen op het Heilig Hart. Afgelopen jaar moest hierop geen beroep gedaan worden.  

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 49: Evolutie leeftijdsverdeling op 31/12 (N 2018 = 9) 

 

JEZ11 richt zich op meisjes tussen 12 en 18 jaar. Opnieuw zien we dat de grootste groep 

jongeren zich bevindt tussen 15 en 17 jaar bij opstart van begeleiding.  
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2.2.2.2 Dagbesteding van de jongeren per 31/12 

Figuur 50: Dagbesteding van de jongeren per 31/12 (N = 9) 

 

Aantal 

Middelbaar onderwijs   

ASO   

TSO 1 

BSO 1 

BuSo 3 

OKAN   

Deeltijds onderwijs 4 

Leercontract   

    

Voorgezet onderwijs   

Werkend   

Werkzoekend   

Nog niet schoolgaand   

TOTAAL 9 

 

We moeten hier opmerken dat 3 van de 9 inschrijvingen louter administratief zijn. Dit betekent 

dat ze ingeschreven zijn, maar niet naar school gaan in de praktijk. Ze nemen deel aan het 

intern programma, 1 meisje heeft op maat uitgewerkte alternatieve dagbesteding. 

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 CLB Ieper. In 

afwachting van deze onderwijsoriëntering wordt een school vervangend 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. 

Zoals voorgaande jaren gaan de meeste meisje naar het BuSo of naar het deeltijds onderwijs. 

Bij deze laatste onderwijsvorm blijft het een uitdaging om ook effectief een werkplek te vinden.  

2.2.2.3 Gezinssamenstelling 

Figuur 51: Gezinssamenstelling (N = 9) 

  Aantal 

Kerngezin 3 

Eenoudergezin 1 

Nieuw samengesteld gezin 5 

TOTAAL 9 

 

In navolging van vorig jaar, komt ook in 2018 de meerderheid van de meisjes uit een nieuw 

samengesteld gezin. Het aantal meisjes die in hun kerngezin verblijven of bij 1 van de ouders, 

blijft constant. 
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2.2.3 Hulp- en dienstverlening 

2.2.3.1 Evolutie verblijf- en begeleidingsduur per 31/12 

Figuur 52: Evolutie verblijf- en begeleidingsduur (N 2018 = 9) 

 

In JEZ11 streven we naar een begeleidings- en behandelduur van één jaar. Toch zien we dat 

steeds meer meisjes deze termijn overschrijden. Dit heeft allerlei redenen: gebrek aan meer 

gepaste hulp, lange wachtlijsten bij vervolghulp, nood aan een langdurig traject binnen een 

gestructureerde en besloten setting, …  

2.2.4 Einde begeleiding JEZ11 

2.2.4.1 Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding JEZ11 

Figuur 53: Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding (N 2018 = 6) 

Verblijfplaats 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Natuurlijke ouder 11,11% 7,69% 9,09% 11,11% 9,09%   

Familie             

Residentieel bijzondere jeugdzorg 33,33% 61,54% 27,27% 33,33% 18,18% 50,00% 

Residentieel buiten jeugdzorg (MPI, 

CKG, internaat, …) 33,33%   9,09%       

Ziekenhuis 11,11% 7,69%     9,09%   

Pleeggezin             

Zelfstandig wonen 11,11% 15,38%   11,11% 18,18%   

Andere: einde beschikking tijdens 

fugue   7,69% 9,09%   18,18% 16,67% 

Andere: familie haalt jongere weg 

uit voorziening     9,09%       

Andere: GI De Zande     36,36% 33,33% 27,27% 33,33% 

Andere: Vrienden       11,11%     

 

De uitstroom naar De Zande bleef in 2018 constant. Twee meisjes konden regulier instromen 

omwille van aanhoudende fugues. Verder zien we dat de meerderheid van de meisjes na 

JEZ11 verder in de residentiële bijzondere jeugdzorg werd opgevangen. Één meisje werd 

meerderjarig tijdens een fugue, waardoor haar traject ook beëindigd werd. 

 

0 - 6m 6m - 1 jaar 1 - 3 jaar 3 - 5 jaar

2013 2 4 2

2014 6 3 1

2015 5 1 1

2016 4 2 3

2017 5 3 1

2018 1 4 4

0

1

2

3

4

5

6

7

2013

2014

2015

2016

2017

2018



Jaarverslag 2018  65 

2.2.4.2 Evolutie begeleidingsduur bij einde begeleiding JEZ11 

Figuur 54: Evolutie begeleidingsduur bij einde begeleiding JEZ11 (N = 6) 

 

Zoals eerder benoemd zien we een stijging van het aantal meisjes die langer dan een jaar 

over hun traject in JEZ11 doen. Bij 1 meisje moesten we wachten op een vrije plaats bij 

vervolghulp. Bij de overige 2 meisjes waren de vooropgestelde doelstellingen niet bereikt en 

was een overstap nog niet aan de orde. 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 55: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding JEZ11 (N = 6) 

 

 Verslechterd: 2 meisjes werden opgenomen in De Zande omwille van aanhoudende 

fugues. 

 Hetzelfde als bij aanvang: doorheen het traject konden stappen in de goede richting 

gezet worden, maar er was sprake van herval. 

 Verbeterd, maar nog niet conform de doelstellingen: bij deze meisjes was er reeds een 

plaats bij vervolghulp. De meisjes hadden de doelstellingen nog niet helemaal bereikt, 
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maar waren wel voldoende op weg om al een overstap te kunnen maken naar 

vervolghulp 

In 2018 werd de meerderheid van de trajecten positief afgerond. Bij 3 meisjes was er reeds een 

beschikbare plaats bij vervolghulp vooraleer ze de doelstellingen al helemaal bereikten. We 

kozen er toch voor om het traject af te ronden gezien ze al voldoende op weg waren om een 

overstap te kunnen dragen. 

Bij 1 meisje konden heel wat stappen in de goede richting gezet worden, echter was er 

regelmatig herval in negatief gedrag. Omwille van meerderjarigheid werd het traject 

beëindigd op een moment van herval. Bij afronding was de toestand dan ook hetzelfde als bij 

aanvang. 

Bij twee trajecten was de toestand verslechterd, dit omwille van regelmatige en langdurige 

fugues. Deze meisjes stroomden in 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 bijeenkomst 
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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 56: Evolutie aantal aanmeldingen per werkvorm 2009 - 2018 

  

Herstel-

bemiddeling 
HERGO Leerproject 

Gemeenschaps-

dienst 

Leergroepen 

De Zande 
TOTAAL 

2009 114 1 36 17  168 

2010 121   30 19  170 

2011 128   20 12  160 

2012 109 1 27 10  147 

2013 88   21    109 

2014 112 1 22 2  137 

2015 93   22 8  123 

2016 87   20 5 10,9 122,9 

2017 100   21 9 11 141 

2018 115   15 10 12 152 

 

In bovenstaande tabel zien we een overzicht van de laatste tien jaar. De totale cijfers tonen 

een dieptepunt in 2013. 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.  

In 2018 is de stijging vooral te wijten aan de stijging van het aantal bemiddelingsdossiers te 

Veurne.  

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).  
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In 2018 werd geen enkele jongere naar HERGO doorverwezen. Het aantal leerprojecten lag 

een stuk lager in 2018, het aantal jongeren dat een gemeenschapsdienst opgelegd kreeg blijft 

ongeveer gelijk. 

Figuur 57: Aantal aangemelde jongeren in 2018 per werkvorm en per arrondissement 

Arrondissement 
Herstel-

bemiddeling 
Hergo Leerproject 

Leeproject 

45u 

Gemeenschaps 

dienst 
TOTAAL 

Ieper 77   7   5 89 

Veurne 38   1 2 5 46 

JEZ11 

  

5 

  

5 

TOTAAL 115 0 13 2 10 140 

 

DIVAM is werkzaam in twee afdelingen van het arrondissement West-Vlaanderen, nl. Ieper en 

Veurne.  

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 2018 werd aan vijf meisjes uit 

JEZ11 een leerproject gegeven. In 2017 waren dat 9 meisjes. We organiseren ook het 

leerproject Slachtoffer-in-Zicht in de Gemeenschapsinstelling De Zande.  

We stellen vast dat in 2018, net als in 2017, er opnieuw leerprojecten van 45 uur werden 

opgelegd door de Jeugdrechtbank afdeling Ieper.  
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Arrondissement 

Veurne 30 2 5 1 3 1 

 

36 2 5 

Arrondissement 

Gent 

 

5 

      

5 

 Arrondissement 

Brugge 

 

4 

      

4 

 Arrondissement 

Kortrijk 

 

2 

      

2 

 Arrondissement 

Ieper 67 7 5 1 2 2 

 

79 7 5 

Arrondissement 

Dendermonde 

 

4 

      

4 

 Arrondissement 

Oudenaarde 

 

2 

      

2 

  

In deze tabel kan u zien hoeveel “unieke” jongeren een aanbod van bemiddeling of een 

afhandeling opgelegd kregen. In 2018 werden 115 bemiddelingsdossiers aangemeld, daarin 

waren 107 verschillende jongeren verdacht. Dit wil zeggen dat een aantal jongeren het 

aanbod van bemiddeling kregen voor meerdere misdrijven. De unieke jongeren uit de andere 
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arrondissementen zijn de jongeren die het aanbod Slachtoffer In Zicht kregen vanuit de 

gemeenschapsinstellingen.  

10 jongeren kreeg ook een combinatie, bijvoorbeeld gemeenschapsdienst en bemiddeling.   

3.3.2 Herstelbemiddeling 

3.3.2.1 Algemeen 

3.3.2.1.1 Bemiddeling aangemeld tijdens de periode 01/01/2018 – 31/12/2018 

Figuur 58: Arrondissement Veurne 

 

Figuur 59: Arrondissement Ieper 

 

Uit deze tabellen wordt duidelijk dat 37% van de bemiddelingen werd opstart. Sommige 

bemiddelingen die opgestart werden in 2018 staan nog niet in deze tabel omdat het eind 2018 

nog niet duidelijk was of ze al dan niet zouden opgestart worden. In 2016 en 2017 was dat cijfer 

41%. We merken op dat dit cijfer verder blijft dalen (in 2015 53%, in 2014 44%). Onze werkwijze 

veranderde niet gedurende deze periode en we stellen geen grote wijzigingen in het aantal 

dossiers vast. We kunnen hier bijgevolg geen oorzaak aan koppelen.  
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3.3.2.1.3 Verloop van het proces/aard van het herstel/direct indirect afgesloten dossiers 

Figuur 60: Verloop proces 

Niet opgestart Aantal 

Alles geregeld door partijen 4 

Alles geregeld door politie   

Slachtoffer heeft geen vraag meer 23 

Slachtoffer reageert niet op het aanbod 1 

Slachtoffer niet bereikbaar 10 

Slachtoffer wenst geen bemiddeling 23 

Jongere reageert niet op aanbod 1 

Jongere niet bereikbaar 5 

Jongere wenst geen bemiddeling 5 

Jongere ontkent de feiten   

Onbekend   

door andere dienst opgenomen 2 

TOTAAL 74 

 

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. 

Figuur 61: Vroegtijdig gestopt 

Vroegtijdig gestopt Aantal 

Dader haakt af 1 

Slachtoffer haakt af 1 

Beide partijen haken af   

Bemiddelaar stopt   

TOTAAL 2 

  

Figuur 62: Volledig doorlopen bemiddeling 

Volledig doorlopen bemiddeling Aantal 

Beëindigd met akkoord 35 

Beëindigd met gedeeltelijk akkoord 2 

Beëindigd zonder akkoord 20 

TOTAAL 57 

 

In 61,4% van de opgestarte dossiers bereikten de partijen een akkoord, die 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). 
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Figuur 63: Aard van het herstel 

Aard  van herstel Aantal 

Zuiver info-overdracht 3 

Financieel herstel 26 

Teruggave 1 

Excuses   

Klussen in natura 1 

Belofte met rust laten 5 

Belofte nooit meer doen 2 

Ander belofte 2 

Brief aan slo   

Vrijwilligerswerk 2 

Andere   

TOTAAL 42 

 

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.  

3.3.2.1.4 Evolutie aard van de bemiddeling 

Figuur 64: Aard van de bemiddeling 

 

In deze grafiek zien we sterke fluctuatie in het aantal directe bemiddelingen. Als dienst 

geloven we in de meerwaarde van een direct gesprek, toch blijft het vooral de keuze van de 

betrokkenen.  

3.3.2.2 De slachtoffers 

Figuur 65: Evolutie van statuut, geslacht en leeftijd van de slachtoffers 
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Natuurlijk persoon 81 80 76 
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Het aantal rechtspersonen die een aanbod bemiddeling kreeg is in 2018 gedaald ten opzicht 

van 2016 en 2017. Hoe dit komt is onduidelijk. Wordt er steeds minder een aanbod van 

bemiddeling gedaan rechtspersonen?  

3.3.3 Herstelgericht groepsoverleg (HERGO) 

In 2018 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, …).   

3.3.4 Gemeenschapsdienst 

3.3.4.1 Algemeen 

Figuur 66: Dossiers in de periode 01/01/2018 - 31/12/2018 

  

  

Ieper              

lopend 

Ieper                       

afgesloten 

Veurne             

lopend 

Veurne                 

afgesloten TOTAAL 

Gestart in 2018 5 

 

4 1 10 

TOTAAL 5 0 4 1 10 

 

In 2018 sloten we van de 10 aangemelde dossiers voor gemeenschapsdienst er maar 1 af. De 

9 andere lopen nog door in 2019. Alle jongeren kregen hun gemeenschapsdienst opgelegd 

per vonnis.  

Figuur 67: Aard van de feiten bij dossiers aangemeld in 2018 

 

De feiten waarvoor de jongeren werden aangemeld waren zeer divers: diefstal, 

(on)opzettelijke slagen en verwondingen, opzettelijke brandstichting, beschadigingen, smaad.   
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3.3.4.2 De jongeren 

Figuur 68: Leeftijd jongeren aangemeld in 2016 - 2018 

 

De jongeren aangemeld voor gemeenschapsdienst in 2018 waren hoofdzakelijk tussen 15 en 

17 jaar oud. We kunnen op de grafiek zien dat deze leeftijd stijgt. In tegenstelling tot 

voorgaande jaren, waar geen enkel meisje een gemeenschapsdienst kreeg opgelegd zien we 

in 2018 1 meisje.  

3.3.4.3 Het verloop 

Figuur 69: Verloop van de gemeenschapsdienst 

 

Van de 4 afgesloten gemeenschapsdiensten in 2018 werden er 4 volledig afgerond. Eén werd 

niet opgestart.  
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3.3.5 Leerproject vanuit Jeugdrechtbank 

3.3.5.1 Algemeen 

Figuur 70: Dossiers in de periode 01/01/2018 - 31/12/2018 

 

Ieper              

lopend 

Ieper                       

afgesloten 

Veurne             

lopend 

Veurne                 

afgesloten TOTAAL 

Gestart in 2018 2 5 0 3 10 

 

In 2018 werden 10 jongeren aangemeld voor een leerproject. Hiervan zijn nog 2 jongeren 

bezig met de uitvoering van hun leerproject doorheen 2019.  

Een leerproject neemt gemiddeld 6 tot 7 maanden in beslag. Alle leerprojecten werden bij 

vonnis opgelegd. 

 

Figuur 71: Aard van de feiten bij dossiers aangemeld in 2018 
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3.3.5.3 De jongeren 

Figuur 72: Leeftijd bij feiten jongeren aangemeld in 2018 

 

Ook hier merken we dat de leeftijd van de jongeren stijgt.  

 

Figuur 73: Geslacht van jongeren aangemeld in 2018 

 

In 2018 werden 2 meisjes aangemeld. In 2017 was dat geen enkel meisje.  
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3.3.5.5 Het verloop 

Figuur 74: Verloop van het leerproject 

 

In 2018 werden 8 leerprojecten van 20u aangemeld en 2 van 45u. Daarvan werden  4 

leerproject vroegtijdig afgebroken.  

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 zo in het 

vonnis of de beschikking opgenomen. In 2018 kregen we 5 meisjes aangemeld. Dit zijn er 4 

minder dan vorig jaar. 

Wat betreft de leerprojecten uit JEZ11, hebben we vaak geen gegevens over de feiten. 

Daarom kunnen we enkel meer meedelen over het verloop van het leerproject. 

Figuur 75: Leerproject vanuit JEZ11 

  Aantal 

Volledig doorlopen 1 

Vroegtijdig afgebroken 3 

Nog lopend 1 

Niet gestart 0 

TOTAAL 5 

 

Net als in 2017 valt op dat bij de meerderheid van de meisjes het traject vroegtijdig afbreekt.  

In 2018 voerde slechts één meisje 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).  

In 2017 en 2018 probeerden we dit aan te pakken door kort na de aanmelding bij Jez11 met 

de training te starten. We zien ook op vandaag nog geen positief resultaat van deze 

werkwijze. In 2019 nemen we dan ook de tijd om grondig na te denken over deze werkwijze 

met de bedoeling om vanaf 2020 meer vraaggestuurd te kunnen werken. 
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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.  

Er werden in 2018 14 leergroepen gepland, hiervan zijn 11 leergroepen doorgegaan. Er zijn 10 

leergroepen volledig doorlopen, één leergroep is vroegtijdig stopgezet. Drie leergroepen 

konden niet doorgaan doordat er te weinig of geen kandidaten waren.  

Er waren 59 aangemelde jongeren, hiervan hebben 49 jongere de hele leergroep doorlopen. 

10 jongeren hebben de leergroep vroegtijdig verlaten. Redenen: Jongere zit niet meer in de 

Zande, de jongere is weggelopen, ect. 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, verwerking en herstel. 

Er wordt gewerkt met oefeningen, actieve opdrachten, spelvormen, mediamateriaal, film, …  

In 2018 werd een bachelorproef uitgevoerd door studenten van Vives. Zij gingen aan de slag 

met de moeilijkheden die medewerkers ervaren bij jongeren in de vorming Slachtoffer In Zicht. 

De vorming is soms te theoretisch, onvoldoende actief, veiligheid en vertrouwen ontbreekt, de 

feiten worden verheerlijkt, de transfer van het geleerde naar het dagelijks leven is moeilijk en 

jongeren antwoorden sociaal wenselijk. De studenten gingen op zoek naar een manier om de 

inhoud creatiever, toegankelijker en beklijvender te maken. De studenten maakten een 

bundeling van zinvolle en bruikbare methodieken. Daarnaast kwam het advies om de 

leergroep 6u langer te laten duren. Er moet eerst aan vertrouwen en veiligheid in de groep 

gewerkt worden, vooraleer er kan overgegaan worden naar inhoud. Om dit te kunnen doen is 

er meer tijd nodig. Vanaf 2019 wordt het aantal uren van de leergroep dan ook uitgebreid 

naar 20u.  

3.3.7.2 Individuele vragen vanuit De Zande 

Een vraag om met een jongere een individueel traject af te leggen kan gesteld worden. Er 

wordt dan bekeken of één van de HCA-diensten ruimte heeft 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 nl. systematisch nagegaan 

of de jongere een herstelgericht aanbod kreeg naar aanleiding van zijn delict. Ook hiertoe 

maakten 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 
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infomoment in GI De Zande, georganiseerd door (één van) de vier HCA-diensten. 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 

2018 57 jongeren de uitleg over HERGO en bemiddeling, dit leidde tot 22 aanvragen. 

3.3.7.4 Toekomst 

Het convenant werd eind oktober positief geëvalueerd.  Er is een verlenging goedgekeurd tot 

31 december 2019. Bijgevolg zetten we ook 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 12 leergroepen, verspreid over de 3 

campussen, gepland. Ook de tweemaandelijkse info-momenten HB/HERGO liggen reeds vast 

voor 2019.  



Jaarverslag 2018  80 

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 DIVAM1, de HCA-dienst2 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 behoefte-onderzoek 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.  

Sinds 2018 had OSiO bijgevolg: 

- Een aanbod aan ouders 

                                                      

1 DIVAM = Dienst Ieper-Veurne voor Alternatieve Maatregelen 
2 HCA-dienst= dienst voor Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingen 
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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 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, 

zelfvertrouwen, opvoeden na een scheiding). Op deze bijeenkomsten trachten we interactief 

met de ouders aan de slag te gaan 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. In 2018 

werd voor het eerst de ouderbijeenkomst Rots & Water voor ouders en kinderen samen 

gegeven. Tijdens deze sessie nodigen we ouders met hun kind uit om in groep stil te staan bij 

weerbaarheid. We doen dit aan de hand van de methodiek Rots & Water. Hoe kunnen ouders 

en kinderen hiermee aan de slag? Wat is een stevige basishouding? Waar liggen de grenzen 

van mijn kind en van mezelf? Hoe leer ik opkomen voor mezelf? Doorheen het jaar 

ontwikkelden we ook een reeks Ouder-Kind gebaseerd op Rots & Water. De uiteindelijke 

opstart hiervan werd gepland voor 2019. 

Indien een organisatie dit wenst, kunnen we eveneens een voordracht geven voor ouders.  

- 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 en 

bestaat uit 5 sessies van 2u. 

Naar aanleiding van een conflict kan een herstelgesprek gehouden 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 2018 werkte OSiO met volgende lokale besturen samen: Ieper, Poperinge, Waregem, Wervik, 

Kortrijk,  Zonnebeke, Vleteren, Kortemark, Kuurne, Heuvelland, Mesen, Langemark-Poelkapelle, 

Lo-Reninge en Nieuwpoort.  
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4.3 Statistische gegevens 

4.3.1 Pedagogisch advies 

Figuur 76: Aantal contacten pedagogisch advies 

 

 

 

 

We kunnen stellen dat er vooral een grote groei was in het aantal pedagogisch 

adviesgesprekken in Wervik en Zonnebeke. Dit heeft vooral te maken met meer 

naambekendheid. We merken dat voor veel gemeenten het een meerwaarde is om een 

duidelijk en vast gezicht te hebben die de pedagogische adviesgesprekken verzorgt. In Kortrijk 

en Waregem blijft het aantal vrij laag in verhouding met het aantal inwoners. We kiezen er dan 

ook voor om in 2019 hierop extra in te zetten.  

In 2018 verzorgde OSiO 327 pedagogische adviesgesprekken. In 2017 waren dat er 278. Dit is 

een stijging van 49 gesprekken. Er zijn dus 17,5% meer pedagogische adviesgesprekken 

doorgegaan in 2018.  

Figuur 77: Gezinssituatie 

  

Eénoudergezin Kerngezin 

Nieuw 

samengesteld 

gezin 

Onbekend TOTAAL 

Ieper 2 11 2 4 19 

Poperinge 1 3 3 

 

7 

Waregem 9 4 

 

1 14 

Wervik 10 4 7 1 22 

Zonnebeke 3 2 3 2 10 

Kortemark 

 

1 

  

1 

Vleteren 

 

2 

  

2 

Kortrijk 3 5 1 3 12 

Kuurne 

 

3 

 

2 5 

Heuvelland - Mesen 

 

3 1 

 

4 

Langemark - 

Poelkapelle 5 3 2 

 

10 

Lo-Reninge 1 

   

1 

TOTAAL 34 41 19 13 107 
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Met 327 pedagogische adviesgesprekken bedienden we in 2018 107 gezinnen. Dat is een 

gemiddelde van 3 gesprekken per gezin. In de dagdagelijkse praktijk merken we op dat 

sommige gezinnen voldoende hebben aan 1 tot 3 gesprekken, andere gezinnen komen 

langer.  

Het blijkt moeilijk om de gezinnen te registreren volgens gezinssituatie. Een gezin die bij een 

eerste gesprek een nieuw samengesteld gezin is, blijkt in een 3e gesprek opnieuw een 

éénouder gezin. Kwalitatief voelen we aan dat we vaak een antwoord kunnen bieden op de 

verwachtingen van éénouder gezinnen en kerngezinnen. Over de complexiteit van nieuw 

samengestelde gezinnen willen we met ons team nog meer kennis verzamelen. Dit is 18%van 

ons doelpubliek.  

Figuur 78: Aanmelder 

  

OCMW 
CLB/ 
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initiatief 
CAW K&G OCJ VOT 

Kinder-

opvang 

Bemid-

deling 

Straf 

Ande

re 
TOTAAL 

Ieper 1 1 1 8 1 

 

1 4 2  

 

19 

Poperinge 1 2 

 

2    1   1 7 

Waregem 10 

  

3 

    

  1 14 

Wervik 10 4 

 

4 1 1 

  

 1 1 22 

Zonnebeke 1 

  

4 

 

1 1 2  1  10 

Kortemark 

   

1      

 

 1 

Vleteren 

   

1      1  2 

Kortrijk 5 2 

 

4       1 12 

Kuurne 5 

   

      

 

5 

Heuvelland-

Mesen 

 

2 

 

1 

   

1    4 

Langemark-

Poelkapelle 2 3 1 2 

    

 1 1 10 

Lo-Reninge 1 

       

 

  

1 

TOTAAL 36 14 2 30 2 2 2 6 2 4 5 107 

 

Vanuit de cijfers kunnen we stellen dat we in Ieper vrij goed gekend zijn bij ouders. 8 van de 19 

gezinnen kwamen bij ons op hun eigen initiatief.  In totaal komen 28% van onze gezinnen op 

eigen initiatief. 33,6% komt op verwijzing van OCMW of brugfiguur. In Waregem wordt 70% 

doorverwezen door OCMW of brugfiguren. In Kuurne zien we dat alle gezinnen doorverwezen 

worden vanuit het OCMW. In die gemeenten willen we extra investeren in bekendmaking bij 

andere diensten en bij ouders. 
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4.3.3 Vormingen aan ouders 

Figuur 79: Vormingen aan ouders 

 

We zien een duidelijke daling in het aantal ouderbijeenkomsten. We willen in de toekomst niet 

verder dalen. We blijven proberen om ouders te motiveren om aan te sluiten.  

Eén ingeplande oudercursus in Wervik werd in 2018 geannuleerd wegens te weinig 

deelnemers. Anderzijds zien we in die gemeente een forse stijging van pedagogisch advies. Dit 

doet vermoeden dat er vanuit ouders meer vraag is naar een individuele ondersteuning. 

Ouders kiezen moeilijker voor een groepsaanbod. Toch willen we dit blijven stimuleren.   

4.3.4 Individuele weerbaarheidstrainingen 

Figuur 80: Individuele weerbaarheidstrainingen 

  2017 2018 

Ieper 12 7 

Poperinge 9 5 

Wervik  1 

 Waregem HvK 12 4 

VOT 4 6 

TOTAAL 38 22 

  

Het aantal individuele sociale vaardigheidstrainingen is in 2018 vrij sterk gedaald. Wellicht heeft 

dit te maken met de personeelswissels waardoor aanmeldingen moeilijker terecht kwamen. 

Binnen de VOT stijgt de vraag wel. Voor 2019 willen we ons aanbod van individuele sociale 

vaardigheidstraining verder bekendmaken en uitwerken.  
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Figuur 81: Leeftijd van de jongeren bij aanmelding 

 

De leeftijden van de jongeren die individuele sociale vaardigheidstraining volgen zijn sterk 

gespreid. We kunnen hieruit concluderen dat het aanbod aanslaat in elke leeftijdsgroep 

tussen 9 en 17 jaar.  

4.3.5 Weerbaarheidstrainingen in groep 

Figuur 82: Weerbaarheidstrainingen in groep 

  
Vrij 

In bestaande 

groep 

Wervik 2  

Poperinge 2  

Waregem   

Kortrijk  8 

Ieper 5 2 

TOTAAL 9 10 

 

We hadden in 2018 19 groepen weerbaarheidstraining. Er waren 9 vrij in te stappen groepen.  

Er gingen 10 groepen door in klassen. In totaal namen 75 kinderen en jongeren deel aan de vrij 

in te stappen groepen. Dit is een gemiddelde van 8 kinderen per groep. We zien dat de vrij in 

te stappen groepen voor kinderen uit de lagere school heel snel ingevuld geraken. Het blijkt 

moeilijker om 13-16 jarigen te motiveren om deel te nemen aan een groep. We hadden in die 

leeftijdsgroep een groepje van 6 en een groepje van 7. Deze jongeren haken ook 

gemakkelijker af gedurende het proces. Dit heeft onder meer te maken met de 

ontwikkelingsfase waarin de jongeren zich bevinden. Anderzijds willen we hier aandacht voor 

hebben en nadenken hoe we afhaken zoveel mogelijk kunnen vermijden.  

4.3.6 Herstelgesprekken 

OCMW’s doen zelden beroep op ons aanbod van herstelgesprekken. Enkel in onze eigen 

organisatie werden we éénmalig gevraagd om een herstelgesprek te organiseren. We merken 

dat OCMW’s dit niet in hun aanbod stoppen omdat vaak andere diensten dit opnemen in 

scholen (bv Groep Intro, Ligand). 
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4.3.8 Vormingen aan professionelen  

Figuur 83: Vormingen aan professionelen 

 

 

Het totaal aantal vormingen aan professionelen blijft dalen. Er werden in 2018 nog 2 

vormingen georganiseerd voor professionelen. De tendens is wel dat we steeds meer op maat 

werken.  

4.3.9 Groepsdynamica 

OSiO heeft een ruime kennis van groepsdynamica. We ondersteunen teams of groepen door 

op een actieve en uitdagende manier stil te staan bij communicatie, samenwerking, 

groepsstructuren en vertrouwen.   

In 2018 organiseerde OSiO dit aanbod voor 2 leefgroepen van de VOT. In het VTI in Poperinge 

werd twee keer een halve dag en 1 volle dag verzorgd voor 3 klassen uit het 4e middelbaar. 

Daarnaast doen ook teams van hulpverleners beroep op dit aanbod. In 2018 was dat het 

team van maatschappelijk werkers uit het OCMW van Poperinge, en het leerkrachten korps 

van De Vlier, een school voor bijzonder onderwijs te Geluwe.  
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Deel 4 – Varia 

1 SPONSORING 
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1 SPONSORING 

1.1 Projectmatige sponsoring 

- Luc Demeulenare fietste in het verleden al eens naar Santiago De Compostella. Leuk, 

maar hij miste iets. Hij miste zingeving aan zijn tocht. In 2018 beklom hij opnieuw zijn fiets 

en reed heen én terug: Menen – Santiago De Compostella – Menen. Goed voor 

ongeveer 4430 kilometer. Hij liet zich gedurende zijn tocht sponsoren en schonk het 

geld aan de VOT. Daarnaast organiseerde hij in de voorbereiding van zijn tocht nog 2 

quizzen waarvan hij eveneens de opbrengst schonk.  

- CERA-Foundation steunde het project dat uitgewerkt werd door Anthony Verstraeten: 

"Move in Nature".  Met zeven jongeren en twee begeleiders organiseerden we in de 

paasvakantie een trektocht in het ‘Loch Lomond & Trossachs National Park’ in 

Schotland. Geen plezierreisje maar een trektocht ‘back to basics’ in desolate maar 

prachtige natuur. Via ervaringsleren en groepsdynamische technieken leerden we de 

jongeren vaardigheden aan die van belang zijn voor hun toekomst: vertrouwen op 

elkaar, samenwerken, doorzetten...  

- Trampolines zijn voor onze jongeren een goeie en gezonde uitlaatklep. Dank zij de 

Soroptimisten Ieper kunnen ze in de leefgroep De Hagekant naar hartenlust weer 

springen en buitelen. De Soroptimisten schonken een gloednieuwe trampoline voorzien 

van een veiligheidsnet.  

- Op zaterdag 22 september openden de Westhoek Wildcats officieel het nieuwe 

kunstgras hockeyveld. Tijdens de Dolle Dagen in Ieper gaven ze op de Grote Markt een 

demonstratie rond hockey en baatten ze een bar uit.  De opbrengst van die verkoop 

werd tijdens de opening overhandigd aan VOT.  

- Joke Schauvlieghe, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, lanceerde 

een oproep in het kader van de oprichting van een volkstuin  JEZ11 heeft al zijn eerste 

stapjes gezet in de creatie van een tuintje.  Dirk, vrijwilliger bij JEZ11 en voorzitter van 

VELT Westhoek vzw, zet hier mee zijn schouders onder.  We haalden de subsidie binnen.  

- Jaarlijks organiseert het CCMP (Competentiecentrum Steunmaterieel en Producten) 

een tweedaags motortreffen. Steevast een succes met meer dan 1000 deelnemende 

motards. De opbrengst wordt verdeeld over een aantal goede doelen, waarvan de 

VOT er één was. De cheque werd overhandigd tijdens ons jaarlijks aperitiefconcert.  

- Het computerpark van jongerencomputers is stelselmatig aan het verouderen. We 

stelden de vraag aan Telenet Foundation om ons te ondersteunen in de aankoop van 

jongerenpc’s. Geldelijk steunen konden ze niet, maar via een partner van hen, ProUsed 

Computers, schonken ze 10 laptops.  

- Dank zij Engie Electrabel konden we met een delegatie van jongeren en personeel 

naar de Munt in Brussel om te genieten van de opera Uperia.  

- Equisense vzw organiseerde een wandeltocht op en rond de Kemmelberg in het kader 

van de warmste week. De opbrengst werd geschonken aan de VOT met als doel 

psychische kwetsbare jongeren toegang te geven tot begeleiding, therapie  en 

coaching met het paard als partner.  

1.2 Structurele sponsoring 

- De afgelopen 6 jaar was Engie Electrabel een zeer solide partner van de VOT. Eind 

2017 liep het contract af en we keken hoopvol naar 2018. Helaas. Engie Electrabel 

verlengde ons partnerschap niet.  

- Kiwanis Ieper Vlakke Land, Kiwanis Dames de Vauban en Kiwanis Young Professionals 

sloegen de handen ineen en zo konden we in 2018 7 kinderen in plaats van de 

gebruikelijke 3 meesturen op het Kiwanis Omnisportkamp.  

- Jongeren die vertrekken op CBAW krijgen een startpakket. Kinderen die in de 

voorziening terecht komen zonder gave of goed kunnen beroep doen op noodsteun. 

Jongeren die in opleiding zitten krijgen een duwtje in de rug. Dit alles door de vzw 
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Jongeren Welzijnswerk Zuid- West- Vlaanderen. (= het vroegere Justitieel Welzijnswerk 

voor Z. –W.VL) 

- De Stad Ieper zorgde er voor dat iedere jongere een vrijkaart kreeg voor Bellewaerde 

en dat ons jongeren rond de Kerst gratis konden schaatsen in de overdekte 

schaatspiste.  

- Extra zakgeld voor jongeren die niet veel naar huis kunnen in de grote vakantie of een 

paasei rond Pasen. Daar zorgt traditiegetrouw de voogdijraad van Ieper voor.  

- Libeert maakt kwaliteitschocolade. Onze jongeren mogen genieten met Pasen en als 

de Sint komt van dit lekkers.  

- Paasmaandag komen de medewerkers van de Rotaract langs. Ze organiseren voor 

onze jongeren een leuke spelletjesnamiddag.  

- Dank zij het Sint Maartenscomité komen de Sint en de zwarte pieten naar de VOT. Ook 

in 2018 enkel brave kinderen gespot. Het Sint Maartenscomité legt een stevige duit in 

het schoentje voor de aankoop van geschenken.  

- Dezelfde Sint gaat ook langs bij Picanol Group. Steevast heeft hij teveel mee. Picanol 

schenkt dit aan de VOT. 

- Modieuze kledij. Dat moet ZPS uit Ieper zijn. Jaarlijks schenken zij hun stock aan de VOT. 

Onze dametjes in spe zijn maar wat gelukkig uit dit ruime aanbod te mogen kiezen.  

- Colora Ieper steunt jaarlijks onze jongerenkas. Een percentage uit verkoop van verf aan 

ons personeel wordt telkens doorgestort.  

- Marina Deberdt, ondertussen mogen we wel zeggen: onze huisfotografe, organiseert 

jaarlijks een kerstshoot waarbij onze jongeren en personeel gratis op de foto mogen.  

- In 2018 koppelden we de VOT aan de site Trooper. Denk hieraan als je online 

aankopen doet. Eventjes surfen naar de website van VOT, Trooper aanklikken en u kunt 

uw online webshop kiezen.  Per aankoop komt er een bedrag op de rekening van VOT. 

- Heel wat lokale bedrijven en leveranciers van de VOT ondersteunen jaarlijks ons 

aperitiefconcert.   
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