Voorwoord
Voor jou ligt het jaarverslag 2012 van de Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen.
Dit uitgebreide jaarverslag is integraal te downloaden van op de website van de Vereniging Ons
Tehuis (www.onstehuis.net). Naar alle belangrijke partners wordt een samenvattende nieuwsbrief
verstuurd. Met deze werkwijze wensen we de papierberg te beperken.

Ter gelegenheid van het versturen van het jaarverslag/nieuwsbrief, willen we uitdrukkelijk alle
medewerkers van de Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen danken voor hun bezieling
en inzet. Enkel dankzij hen konden de vooropgestelde doelstellingen gerealiseerd worden.
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, ouders en jongeren,
jeugdrechters, consulenten jeugdrechtbank en comités bijzondere jeugdzorg, centra voor
leerlingbegeleiding, directies en leerkrachten van de scholen, vrijetijdsclubs, andere externe
diensten, serviceclubs en individuele sympathisanten, oud-bewoners en oud-personeelsleden, ..., en
allen die ten onrechte niet vernoemd werden.
Ik wens je veel leesgenot.
Namens het voltallige personeel en de Raad van Beheer van de Vereniging Ons Tehuis voor ZuidWest-Vlaanderen,
Filip De Baets
Directeur
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1 Algemeen
1.1 Erkenning en Beleid

1.1.1

Organogram van de Inrichtende Macht
Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen
Samenwerkingsverband tussen 5 O.C.M.W.’s:
Ieper, Kortrijk, Poperinge, Waregem, Wervik
Organogram van de voorzieningen:
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1.1.2

Erkenning en globale bezettingscijfers

1.1.2.1 Erkende voorzieningen

Ons Tehuis: residentiële voorziening bijzondere jeugdzorg
adres: Poperingseweg 30, 8900 Ieper
e-mail: ons.tehuis@onstehuis.net
Website : www.onstehuis.net

tel 057/22.62.82

fax 057/22.62.92

Erkende capaciteit: van 48 naar 45 plaatsen, jongens en meisjes tussen 0 jaar en 21 jaar verdeeld
over 3 verticaal gemengde leefgroepen, 1 kamertrainingscentrum van 10 studio’s en Begeleid
Zelfstandig Wonen.
Bezetting in 2012: 100,81 %
In 2012 hadden we een globale bezettingsgraad van 100,81%. Dit is nog boven het Vlaamse
gemiddelde voor begeleidingstehuizen. Het streven naar geen of beperkt overtal maakt deel uit van
een bewuste strategie om blijvend een kwaliteitsvolle opvang te bieden aan onze jongeren en de
draaglast van onze medewerkers binnen aanvaardbare normen te houden. Immers jongeren die we
boven onze erkende capaciteit opvangen moeten met eenzelfde personeelsploeg begeleid worden.
Maar in eerste instantie komt dit de kinderen en jongeren ten goede. We slagen er in om de
leefgroepsgrootte op een aanvaardbaar niveau te brengen zodat ook voor hen het samenleven in
groep aangenamer wordt.
We blijven consequent de provinciale wachtlijst hanteren zonder onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid voor de meest schrijnende situaties uit het oog te verliezen.

Den Akker: dagcentrum bijzondere jeugdzorg
adres: Kruisekestraat 101, 8940 Wervik
e-mail: den.akker@onstehuis.net

tel: 056/31.50.75

fax 056/31.50.74

Erkende capaciteit: 10 plaatsen, jongens en meisjes tussen 6 en 18 jaar.
Bezetting in 2012: 92,14 %

DIVAM:
Dienst Ieper-Veurne voor alternatieve maatregelen en herstelbemiddeling.
adres: Poperingseweg 30, 8900 Ieper
e-mail: divam@onstehuis.net

tel 057/22.62.89

fax 057/22.62.92

Erkende dienst voor herstelgerichte constructieve afhandeling voor de arrondissementen Ieper –
Veurne.
Nieuw aangemelde dossiers in 2012: 147 dossiers
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Harmonie: ambulante thuisbegeleidingsdienst bijzondere jeugdzorg
adres: Burchtstraat 5, 8900 Ieper
e-mail: harmonie@onstehuis.net

tel: 057/21.94.03

fax: 057/21.38.88

Erkende capaciteit: van 18 naar 32 gezinnen.
Bezetting in 2012: Tot 15/04/2012: 97,67 % - vanaf 15/04/2012: 86,38 %
Voor de periode van 1 januari tot 15 april 2012 is de bezettingsgraad 97,67%. Dit ligt in de lijn van de
jaren ervoor en is te verklaren door een goed werkende centrale wachtlijst. Van 15 april tot 31
december 2012 bedraagt de bezettingsgraad maar 86,38%. Dit is toe te schrijven aan de geleidelijke
opname van dossiers voor intensieve, kortdurende thuisbegeleiding (IKT). Immers, met de
goedkeuring van ons uitbreidingsdossier hadden we een jaar de tijd om van een capaciteit van 18
naar 32 te groeien. We hebben ervoor geopteerd om dossiers IKT geclusterd op te starten in vaste
periodes, namelijk in maart-april en oktober-november. Tegen 31 december 2012 was onze
capaciteit 32.
1.1.2.2. Projecten

JEZ11: residentiële voorziening 1bis bijzondere jeugdzorg
adres: Poperingseweg 28C, 8900 Ieper
e-mail: jez11@onstehuis.net

tel 057/35.27.40

fax 057/35.27.41

Erkende capaciteit: 10 meisjes tussen 12 en 18 jaar die zich kenmerken door een ernstige
problematische opvoedingssituatie waarbij delictgedrag symptomatisch op de voorgrond treedt.
Bezetting in 2012: 91,18 %
De leefgroep kent een maximumcapaciteit van 10 meisjes. Er is een continue wachtlijst voor opname
van jongeren. Opnames gebeuren wisselend in samenspraak met de Centrale Wachtlijst en met de
Gemeenschapsinstelling De Zande. Een aantal vrije plaatsen konden niet onmiddellijk worden
ingevuld. Dit is te wijten aan de tijd die gaat over het uitzoeken voor welke jongeren reeds een
alternatief is gevonden. Toch kan er een stijging in het bezettingscijfer opgemerkt worden. Om lange
vrije plaatsen te vermijden engageert JEZ11 zich om de Centrale Wachtlijst een aantal weken voor
het afronden van een traject reeds op de hoogte te brengen van beschikbare plaatsen in de nabije
toekomst.

Opvoedingsondersteuning
adres: Poperingseweg 30, 8900 Ieper
tel 057/22.62.79
e-mail: opvoedingsondersteuning@onstehuis.net

fax 057/22.62.92

Na een verkennende fase in 2009-2010 bij de verschillende OCMW’s waarbij afgetoetst werd welke
vragen en behoeften er bij de medewerkers zijn omtrent opvoedingsondersteuning, werd een
basisaanbod gedaan naar de OCMW’s. Dit aanbod wordt gegarandeerd aan de vijf participerende
OCMW’s, en een mogelijke uitbreiding op vraag. Naast dit basisaanbod, dat bestaat uit pedagogische
adviesgesprekken en vormingen naar professionelen, bestaat ook een uitbreiding op vraag en op
maat. Sinds 2011 staat dit ook open voor andere organisaties.
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Het project Ouders steunen in Opvoeden bestond in 2012 uit volgende onderdelen: pedagogisch
advies, vormingen aan professionelen en vormingen aan ouders.

1.2 Personeel

1.2.1.

Personeelsformatie

De effectieve personeelsformatie per voorziening vindt u bij de bespreking aan het begin van elk
hoofdstuk door middel van een overzichtelijk organogram.
Naast de personeelsomkadering, die toegewezen is aan elke voorziening, blijven een aantal
personeelsleden ter beschikking van de totale organisatie. Een overzicht van deze
personeelsformatie ziet u in onderstaande organogram van de “Centrale Diensten”:

Vanuit het unit-model als basis voor de organisatie worden de centrale diensten beperkt tot het
strikt noodzakelijke. Zoveel als mogelijk wordt het personeel ingezet voor de unit en in rechtstreeks
dienstverband voor onze kinderen en jongeren.
De verantwoordelijken en de pedagogische stafmedewerkers zijn toegevoegd aan de units maar
hebben in hun functieomschrijving ook een pakket beleidstaken voor de centrale diensten.
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Het numerieke overzicht van de totale personeelsformatie van de Vereniging Ons Tehuis voor ZuidWest-Vlaanderen ziet u in onderstaande tabel.
In deze cijfer zijn de personeelsleden die in voltijdse loopbaanonderbreking zijn niet meegerekend.
Ook de VSPW-vrijwilligers zijn niet in dit overzicht opgenomen. Langdurig zieken en
zwangerschappen zitten wel in de cijfers vervat.
Figuur 1: Overzicht personeelsformatie in personen en in fulltime-equivalenten: Overzicht
personeelsformatie in personen en in fulltime-equivalenten
Functie
Directeur
Adjunct-directeur
Secretaris
Stafmedewerkers

Aantal personen op 31/12/12
1
1
1
9

Aantal FTE op 31/12/12
1,00
1,00
0,20
8,60

- Administratief

1

1,00

- Pedagogisch

8

7,60

ICT
Kwaliteitscoördinator
Verantwoordelijken
Hoofdbegeleiders
Begeleiders

1
1
3
5
48

1,00
1,00
2,61
4,53
45,05

- Divam

5

4,10

- Ons Tehuis

24

23,15

- Den Akker

3

3,00

- Jez11

9

9,00

- Harmonie

6

4,80

- Moment

1

1,00

Logistiek personeel

18

13,38

- Huishoudsters

13

8,38

- Technische dienst

5

5,00

Sportcoördinator
Creatief Therapeut
Opvoedingsondersteuning
Personeelsdeskundige
Administratief personeel
Niet actief

1
1
1
1
4
8

1,00
1,00
1,00
1,00
3,17
8,00

- verlof zonder wedde

3

3,00

- Zwangerschap

5

5,00

104

93,54

- Langdurig ziek

TOTAAL
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1.3 De kwaliteit van onze hulpverlening: kwaliteitsverslag

1.3.1

Ter inleiding

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 Vereniging Ons Tehuis 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, kozen we voor een kwaliteitssysteem met een duidelijke structuur. We
vonden 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.
Dit EFQM-model is voor onze sector vertaald in het PROSE-instrument. We nemen dan ook de
indeling van het PROSE-instrument als structuur om ons kwaliteitsgebeuren van het jaar 2012 toe te
lichten. Voor de indeling verwijzen we naar onderstaand schema.

De aandachtsgebieden van PROSE

Beleid
en strategie

Persoonlijk
leiderschap

Middelenmanagement

Tevredenheid
van cliënten en
verwijzers

Kernprocessen

Personeelsbeleid

Waardering
door
maatschappij

Personeelstevredenheid

Performantie
van het
centrum
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1.3.2

Integrale kwaliteitszorg binnen de Vereniging
Ons Tehuis in de loop van 2012

1.3.2.1 Inputgebied: leiderschap
De Vereniging Ons Tehuis heeft een duidelijke en systematische visie op kwaliteitszorg en kwaliteit
van de zorg. De directie heeft hierbij een sterke persoonlijke betrokkenheid. De directeur en
kwaliteitscoördinator sturen dit beleid aan via het systematische kwaliteitsoverleg, de
kwaliteitsstuurgroep, kwaliteitsplanning en verbeterprojecten.
De Vereniging Ons Tehuis wordt in de ruime welzijnssector, en meer specifiek binnen de sector
bijzondere jeugdbijstand, aanzien als dé voorziening die een sterk kwaliteitsbeleid voert. Getuige
hiervan is het in 2007 en 2010 ontvangen kwaliteitslabel van PROSE. Bovendien werd de directeur in
2011 uitgenodigd door de Minister van Welzijn om te zetelen in de werkgroep “Kwaliteit,
effectiviteit, efficiëntie en participatie” in het kader van de Staten-Generaal Bijzondere Jeugdzorg.
1.3.2.2 Inputgebied: beleid en strategie
Experimenteel Modulair Kader
De Vereniging Ons Tehuis behoort tot organisaties waarop het experimenteel modulair kader (EMK)
vanaf 2013 geldt. In 2012 richtten we een werkgroep EMK op om dit veranderingsproces in goede
banen te leiden. De werkgroep onderzocht hoe we het experimenteel modulair kader binnen onze
organisatie konden vormgeven. In juli 2012 organiseerde de werkgroep een denkdag waar we
gestructureerd maar informeel met elkaar in dialoog gingen. In het najaar van 2012 werd dan weer
een participatieve dag georganiseerd. Op deze dag stonden de deelnemers onder andere stil bij de
functies ‘individuele begeleider’ en ‘contextbegeleider’. Tegen eind 2012 kon de werkgroep de
volgende belangrijke resultaten afleveren:
• Nieuwe organisatiestructuur
• Nieuwe en geactualiseerde functiebeschrijvingen
• Nieuwe pedagogische concepten
• Folder
• Bijsturing van de structurele overlegmomenten
• Afspraken inzake reorganisatie leefgroepen module verblijf
• ...
Pedagogische visie Ons Tehuis
De pedagogische visie van de voorziening Ons Tehuis werd in 2012 grondig geëvalueerd via het
verzamelen van informatie via verschillende bronnen en methodieken. De GPS voor ondernemingen
werd met de deelnemers van de Lokale Kwaliteitsstuurgroep Ons Tehuis gespeeld. Daarnaast
werden de jongeren van de bewonersraad bevraagd rond verbeterideeën met betrekking tot het
pedagogisch beleid van de voorziening. Het verbeterproject leverde een schat aan informatie en
verbeterpunten op. De verbeterpunten clusterden we en nemen we mee naar 2013.
Visie op vrienden JEZ11
De doelgroep van JEZ11 bestaat uit 10 meisjes van 12 tot 18 jaar. Voor jongeren van deze leeftijd zijn
vrienden belangrijk. De meisjes stellen dan ook frequent de vraag om contact te hebben met een
vriend of vriendin.
In 2012 werden daarom in kader van een verbeteractie concrete afspraken gemaakt omtrent bezoeken contactregeling van vrienden. De meisjes uit JEZ11 kunnen te allen tijde een “aanvraag tot
opstart bezoeken van een vriend” indienen. Op team wordt besproken of de vriend kan uitgenodigd
worden op een kennismakingsgesprek bij een medewerker van JEZ11. Na het kennismakingsgesprek
wordt beslist of er bezoeken met het meisje kunnen doorgaan. De enige exclusiecriteria zijn:
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wanneer de veiligheid van het meisje in gedrang komt of bij contactverbod opgelegd door de
jeugdrechter. Bij goedkeuring volgt een stapsgewijze opbouw van de bezoekregeling.
Deze afspraken worden in 2013 geëvalueerd en geborgd in de werking.
Visie op het betrekken van de context binnen het therapeutisch discours in JEZ11
In 2012 werd een visie ontwikkeld op het betrekken van de context bij het therapeutisch discours.
Het betrekken van de ouders kan om verscheidene redenen:
• Tijdens de opname worden ouders, wanneer het in het belang is van de jongere en
afhankelijk van de situatie, betrokken bij de therapie. Dit onder andere door hun mening en
ervaringen te bevragen over de doelstellingen van therapie, eventuele aanknopingspunten of
huiswerkopdrachten voor tijdens het weekend, bespreken van belangrijke therapeutische
evolutie en bevindingen, …
• Tijdens de laatste fase in JEZ11 kan er therapeutisch gewerkt worden via gezinstherapie om
wat reeds bereikt werd binnen de therapie te transfereren naar het gezin
• Sensibilisatie van de ouders
• Werken aan het affectief-relationeel niveau van de relatie tussen ouder en kind
• Verkennen van eventuele problematiek(en) bij de ouders. Ouders ondersteunen en een brug
slaan naar mogelijke externe hulpverlening. Dit in functie van het versterken van de relatie
tussen ouder en kind en het verstevigen van het opvoedingsklimaat.
Gedurende 2012 werd er reeds op verschillende van deze domeinen aan de slag gegaan met de
ouders.
Toepassing van de visie van DIVAM in de praktijk
Enkele jaren geleden maakten we een visietekst voor DIVAM op. We stelden vast dat deze visie niet
altijd in de praktijk omgezet wordt. Daarom was het interessant om hier eens heel bewust bij stil te
staan. Daarnaast zijn er heel wat zaken vanuit het beleid die op ons af komen (zoals de StatenGeneraal, de overheveling van de federale wet op de jeugdbescherming naar Vlaams niveau, …). Ook
hier willen we op in spelen door onze visie, onze stem naar boven te laten komen.
We beogen dat de visie van DIVAM door iedereen is gekend en door iedereen wordt uitgedragen.
Dit werd merkbaar door een aantal elementen in de afhandelingsvormen te bespreken, her op te
frissen en te benadrukken. Daarnaast werden aan de hand van stellingen een aantal principes
afgetoetst en in team besproken. Dit namen we mee naar de besprekingen op Vlaams niveau met
alle HCA-diensten.
Werkgroep “Sensibilisering HERGO”
De werkgroep HERGO werd opgericht eind 2010. We stelden namelijk vast dat de doorverwijzingen
HERGO moeizaam verliepen. Gezien alle HCA-diensten op lokaal niveau al heel wat investeerden in
het sensibiliseren van de lokale partners, opteerden we, in overleg met het Agentschap
Jongerenwelzijn, om acties op Vlaams niveau op te zetten.
In eerste instantie werd door de moderatoren een nota opgemaakt, die door HCA gedragen werd.
Deze nota werd intern en extern verspreid.
In tweede instantie werd de UGent (met name Lieve Bradt) betrokken. Zij realiseerde een
dossierstudie met als doel zicht te krijgen op het profiel van de aangemelde dossiers tussen 2007 en
2010. Vaststellingen uit de nota en uit de dossierstudie resulteerden in 2012 tot een bondige tekst,
opnieuw gedragen door de Vlaamse moderatoren, die als input diende voor de Staten-Generaal. Aan
de focusgroepen van de Staten-Generaal werd actief geparticipeerd vanuit DIVAM en HCA. We
vonden het belangrijk om ook onze stem te laten horen betreffende de Bijzondere Jeugdzorg en HCA
in het bijzonder in het perspectief 2020.
Daarnaast wilden we met de werkgroep focusgroepen organiseren met vijf actorgroepen, namelijk
jeugdrechters, parketcriminologen, parketmagistraten, jeugdadvocaten en consulenten.
De
focusgroepen met de parketcriminologen en de consulenten vonden plaats, van de overige
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actorgroepen kwam helaas te weinig respons. Met de werkgroep werd na deze vaststelling beslist
om ons te richten op de jeugdrechters, maar een andere methodiek aan te wenden. Alle
jeugdrechters in Vlaanderen ontvingen in het najaar 2012 een schriftelijke vragenlijst met een aantal
vragen betreffende HERGO.
Een bundeling van de dossierstudie, de focusgroepen en de resultaten van de vragenlijsten is terug te
vinden in de onderzoeksnota, die Lieve Bradt begin 2013 afwerkt. Ook deze onderzoeksnota zal
worden verspreid.
Deelname Staten-Generaal
In opvolging van de Commissie ad hoc Jeugdzorg van het Vlaams Parlement nam de Minister van
Welzijn het initiatief om een Staten-Generaal Bijzondere Jeugdzorg te organiseren met als opdracht:
“een toekomstvisie voor de sector 2020”. Naar aanleiding van deze Staten-Generaal werd de visie
HCA 2020 voorbereid met alle HCA-diensten in Vlaanderen. Dit resulteerde in een gezamenlijk
gedragen tekst die als input werd mee gegeven.
Specifiek wat HERGO betreft, werden diverse overlegmomenten georganiseerd door DIVAM (als
voorzitter van intervisie HERGO) met de moderatoren van Vlaanderen om een gezamenlijk gedragen
tekst naar voor te brengen. Aan de rondetafels van de Staten-Generaal werd eveneens actief
geparticipeerd door DIVAM. Via deze rondetafels wilden we onze visie verwoorden.
1.3.2.3 Inputgebied: personeelsbeleid
In welzijnsorganisaties is personeel zeer belangrijk. De medewerkers zijn het belangrijkste potentieel
van onze organisatie. In de Vereniging Ons Tehuis investeren we al jaren in ons personeelsbeleid.
We misten echter nog een uitgewerkte visie en langetermijnplanning.
Werkgroep Personeelsbeleid
In 2012 werd bijgevolg de werkgroep “Personeelsbeleid” opgericht. Deze werkgroep verruimde haar
kennis omtrent strategisch human resource management, verkende de toepassingsmogelijkheden
binnen de V.O.T. en voerde een SWOT-analyse uit. Hierbij merkte ze op dat de Vereniging Ons
Tehuis reeds heel wat sterktes op gebied van personeelsbeleid in huis heeft. Na deze oefening
vertaalde ze de belangrijkste elementen uit onze missie naar personeelsbeleid, werkte ze een
visietekst uit en bepaalde ze de prioritaire acties waarmee we de komende jaren aan de slag gaan.
Talenten en competenties in balans
In 2011 herwerkte de werkgroep “Talenten en Competenties in balans” de functiebeschrijvingen,
selecteerde ze de kerncompetenties en kreeg het competentiewoordenboek definitief vorm. In 2012
breiden we een vervolg aan het verhaal door een competentieprofiel uit te werken per functie. Aan
deze taak werkten focusgroepen met vertegenwoordigers uit alle functiegroepen mee. De
werkgroep verdeelde vervolgens elke competentie onder in verschillende niveaus en selecteerde per
niveau een aantal gedragsindicatoren.
Dit project werd gevat binnen het diversiteitsplan van De Vereniging Ons Tehuis.
Diversiteitsplan
Op 1 februari 2012 dienden wij een aanvraag in bij het SERR (de Sociaal – Economische Raad van de
Regio) Oostende-Westhoek. Een diversiteitsplan bestaat uit drie delen: een instapdiversiteitsplan,
het eigenlijke diversiteitsplan en een groeidiversiteitsplan.
Het instapplan liep tot 31 juli 2012 en werd op 11 december 2012 goedgekeurd. Het instapplan
behelst onder meer het invoeren van het project “Talenten en competenties in balans”, een
marktonderzoek naar geschikte software om dit proces te ondersteunen en het ontwikkelen van
compentieprofielen en gedragsindicatoren.
Sinds 1 augustus 2012 (tot 31 juli 2014) zijn we gestart met het eigenlijke diversiteitsplan. Daarin
willen we een leeftijdsscan van onze organisatie maken, actiepunten voor een leeftijdsbewust
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personeelsbeleid opstellen en het competentie- en talentenbeleid introduceren in de organisatie.
Een laatste actie is interculturaliteit introduceren door actief allochtone stagiairs aan te trekken.
VTO-beleid
In de Vereniging groeide het besef dat de wijze waarop met vorming, training en opleiding (VTO)
werd omgegaan aan herziening toe is. Evaluatie van het VTO-beleid leidde o.a. tot de vaststelling dat
de opleidingsinspanningen van de afgelopen jaren niet altijd even effectief en efficiënt waren. De
toenemende noodzaak om te investeren in leren en opleiden van medewerkers versterkte de
gedachte om het VTO-beleid te hervormen en verbeteren.
In 2012 werd de werkgroep “VTO” in het leven geroepen. De werkgroep koos voor het centraliseren
van het VTO-beleid met als doel een beter overzicht te krijgen op de gevolgde vormingen. Zo is
voortaan de HRM-verantwoordelijke de centrale VTO-verantwoordelijke.
Daarnaast werd de VTO-administratie vereenvoudigd. Medewerkers kunnen nu via een eenvoudig
elektronisch formulier een vorming, training of opleiding aanvragen.
De werkgroep ontwikkelde tevens een evaluatie- en implementatieformulier. Na elke VTO-activiteit
vullen de deelnemers een evaluatieformulier in. Wie een VTO-activiteit volgt bij een externe
lesgever vult tevens een implementatieformulier in. Op deze manier kunnen we de transfer van de
gevolgde vormingen beter opvolgen.
Wie op zoek is naar een interessante vorming, kan sinds 2012 een VTO-catalogus raadplegen waarin
een ruim aanbod aan externe aanbieders is opgenomen.
De werkgroep sloot het jaar af met de optimalisatie van de visietekst VTO. Hieruit volgden een
aantal doelstellingen met betrekking tot VTO voor de komende jaren.
Onze medewerkers volgden ook heel wat bijscholing. Hieronder vindt u een greep terug uit de
bijscholingen die met succes werden geïmplementeerd:
• Equisense (Equisense): JEZ11 werkt al een tijdje samen met Equisense in de therapeutische
ondersteuning van de meisjes. Deze vzw staat voor begeleiding van je persoonlijke
ontwikkeling met en door paarden. Equisense bood de begeleiders en stafmedewerkers van
JEZ11 een unieke teamdag aan waarbij zij de aangeboden therapie aan den lijve konden
ondervinden.
• MS Office 2010 (Escala): In 2012 schakelden we over van MS Office 2003 naar MS Office
2010. Het team administratie, de experts ter zake, kozen deze upgrade als onderwerp van
hun teamdag. Daar ook andere functies frequent met het softwarepakket aan de slag
moeten, konden zij ook intekenen. Het werd een leerrijke en praktijkgerichte opleiding.
• Intensieve pedagogische thuishulp (Jeugdzorg Emmaüs): IPT is een intensieve mobiele vorm
van hulpverlening aan gezinnen met een meervoudige problematiek. Tijdens de opleiding
kregen de deelnemende begeleiders uit JEZ11 en Harmonie verschillende methodieken en
perspectieven aangereikt zoals Families First en video-hometraining.
• Integrale kwaliteitszorg (interne opleiding): De Vereniging draagt kwaliteitszorg hoog in het
vaandel. We streven naar een kwaliteitscultuur doorheen de hele organisatie. Een interne
opleiding IKZ, aangeboden door de directeur en de kwaliteitscoördinator, droeg hier aan bij.
Ervaren en nieuwe stafmedewerkers en hoofdbegeleiders dompelden zich onder in het
thema en kregen een sterke basis mee om dagelijks aan de kwaliteit van de hulp- en
dienstverlening te werken.
• Meetbare doelstellingen (Tilkon): Onze stafmedewerkers krijgen frequent te maken met het
formuleren van meetbare doelstellingen onder andere bij de opmaak van de
handelingsplannen. Wouter Van den Berghe, auteur van ‘Het juiste cijfer’, gaf een dag
opleiding over hoe je indicatoren kan construeren, hoe je ze kan linken aan processen en
doelstellingen en hoe je hun geschiktheid kan beoordelen.
• Dösen? Wat zit er in die doos (Eeckhoutcentrum): Een begeleider van De Dreve en ‘t
Vijverhuis volgden deze introductie in het ontwikkelingsdynamisch model van socio ~ 13 ~
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emotionele ontwikkeling (A. Dösen). Het model van Dösen neemt het niveau van de sociaalemotionele ontwikkeling van de cliënt als uitgangspunt en stemt de hulpverlening hier op af.
De opleiding bood een aantal interessante handvaten om met jongeren met een
verstandelijke beperking aan de slag te gaan.
Exitgesprekken
Uit de risicoanalyse psychosociale belasting die IDEWE en de KATHO uitvoerden in 2009-2010, bleek
dat er binnen de Vereniging Ons Tehuis. behoefte is aan exitgesprekken. Het voeren van exitinterviews past binnen het ruimer personeelsbeleid van de organisatie en werd opgenomen als
verbeteractie in de kwaliteitsplanning.
Door het voeren van exitgesprekken willen we onder andere de redenen van het vertrek van een
medewerker uit de organisatie in kaart brengen met als doel onze sterktes en werkpunten als
werkgever te leren kennen.
Na het uitwerken van een werkinstructie en bijhorende documenten, werden de eerste
exitgesprekken gevoerd. De relevante resultaten zullen in 2013 als input dienen voor de
kwaliteitsplanning.
Wervingen
In 2012 organiseerden we wervingen voor de functies van begeleider, hoofdbegeleider,
stafmedewerker en administratief medewerker.
• Begeleider: In februari organiseerden we een wervingsexamen voor alle begeleidende
functies. Meer dan veertig sollicitanten stelden zich kandidaat! Na het doorlopen van een
selectieprocedure bestaande uit een schriftelijke en mondelinge proef, konden meerdere
geslaagde kandidaten van start gaan en werd een wervingsreserve aangelegd.
• Hoofdbegeleider: Toen er een vacature voor hoofdbegeleider vacant werd, zochten we intern
naar een geschikte opvolger. We geloven in de doorgroeimogelijkheden van onze
medewerkers en wilden hen deze kans niet ontnemen. We zijn dan ook erg trots dat een van
onze begeleiders met glans slaagde voor het wervingsexamen en de functie op zich kon
nemen!
• Stafmedewerker: In februari gingen we op zoek naar een psychologisch en twee pedagogisch
stafmedewerkers. Na een geslaagde werving werden onze teams verrijkt met drie nieuwe
krachten.
• Administratief medewerker: De werving voor administratief medewerker zorgde voor een
grote opkomst aan kandidaten. Na het doorlopen van een selectieprocedure met een
verkennend gesprek, een praktische en een mondelinge proef kwam er in juni een nieuwe
voltijds administratief medewerker in dienst.
Werken met stagiairs en vrijwilligers
Het valt niet te ontkennen dat er binnen onze organisatie ruimschoots geïnvesteerd wordt in de
ontwikkeling van toekomstige talenten. Onze medewerkers leidden in totaal maar liefst
achtentwintig leerlingen en studenten op. We werkten hiervoor samen met diverse scholen
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School
VSPW Kortrijk
Hogeschool Gent
Artevelde Hogeschool
KATHO - Ipsoc
Stella Maris
Margaretha Maria-instituut
KTA Ieper

Studierichting
Jeugd- en gehandicaptenzorg
Graduaat orthopedagogie
Bachelor orthopedagogie
Bachelor maatschappelijk werk
Bachelor orthopedagogie
Bachelor Toegepaste Psychologie
Jeugd- en gehandicaptenzorg
Leefgroepenwerking
Thuis- en bejaardenzorg

TOTAAL:

Aantal leerlingen/studenten
3
3
6
1
4
1
2
2
6
28

1.3.2.4 Inputgebied: middelen en samenwerking
Infrastructuurwerken
Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)
Een masterplan voor VIPA bestaat uit 2 delen: een zorg-strategisch plan en een bouwtechnischfinancieel plan.
In 2012 werd een zorg-strategisch plan uitgewerkt. Het bepaalt de zorgstrategische visie over een
termijn van 10 jaar. We stelden vier te realiseren projecten voorop:
• een nieuwbouw voor de module contextbegeleiding Harmonie en de Dienst Alternatieve
Maatregelen Ieper-Veurne (DIVAM)
• een nieuwbouw voor de administratieve diensten
• een nieuwbouw voor het proeftuinproject JEZ11
• het verbouwen van de verticaal gemengde leefgroepen op het domein van Ons Tehuis.
Op 28 november 2012 kwam het verlossende nieuws dat ons zorg-strategisch plan werd
goedgekeurd. Het besluit van de jury luidde als volgt: “De initiatiefnemer heeft een goed doordacht
gefaseerd infrastructuurplan opgesteld en heeft daarin bovendien de koppeling met het modulaire
kader terdege geïntegreerd. Tevens wordt voldoende aandacht besteed aan de impact van de
infrastructuurwerken en de implementatie van het modulaire kader voor het cliënteel en personeel”.
Via een onderhandelingsprocedure werd de architect Jan Verschuere van Rumbeke uitgekozen uit 5
inzendingen. Hij tekende een ontwerp dat zich kenmerkt door soberheid, minimalistische en tijdloze
architectuur. Bovendien integreerde hij 3 fases in het ontwerp en kan het gebouw modulair naar
wens worden ingericht.
Omheining vijver nabij De Garve
Nabij de multifunctionele zaal De Garve ligt in het groen een mooie vijver. In de zomermaanden zijn
er heel wat jongeren die er graag gaan vissen. Tot op heden gebeurden er nog geen
noemenswaardige ongelukken aan de vijver en dat willen we zo ook graag houden. Vandaar dat
vanuit veiligheidsoverwegingen voor zowel de eigen bewoners als de huurders van De Garve, en de
aansprakelijkheid bij eventuele ongevallen, een omheining werd geplaatst. Het werd een kastanje
houten omheining. Iedereen is het erover eens… de vijver komt nog zo goed tot zijn recht mét de
omheining.
Corrosiebehandeling jeugdhotel De Iep
Er waren wat klachten over roestwater dat uit de leidingen kwam in het jeugdhotel De Iep. Om dit
euvel te verhelpen waren twee mogelijkheden. De optie om alle waterleidingen opnieuw te leggen
in opbouw, zonder enige vorm van subsidie, was niet betaalbaar. Er werd voor een tussenoplossing
gekozen waarbij een chemisch product gedoseerd toegevoegd wordt aan het water zodat
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roestvorming tegengegaan wordt. De resultaten zijn bemoedigend, maar binnen afzienbare tijd
zullen we toch moeten overgaan tot het opnieuw aanleggen van waterleidingen in het gebouw.
Stabiliteitsonderzoek steunbalken de Garve
Bij schilderwerken aan de balken van het platte dak van de multifunctionele zaal De Garve werd
vastgesteld dat die balken op heel wat plaatsen rot waren. Zelfs in die mate dat de Raad van Beheer
besliste om een firma gespecialiseerd in onderzoek naar stabiliteitswerken aan te stellen. De firma
Seco kwam ter plaatse en na onderzoek werd vastgesteld dat de stabiliteit niet in het gedrang kwam.
De firma Renders verving de rotte stukken hout, behandelde de balken met een schimmelwerend
product en bekleedde de uiteinden met volkern. Vocht zal nu niet langer kunnen inwerken op de
gelamineerde balken en we zijn er gerust op dat we nog ettelijke jaren droog zullen zitten in De
Garve.
Aankoop van nieuwe dienstwagens en minibus
Op 7 mei 2012 moesten wij afscheid nemen van onze Renault Kangoo. Deze wagen werd gebruikt:
• als dienstwagen om bezoeken i.k.v. Begeleid Zelfstandig Wonen te doen
• als wagen om jongeren mee te leren rijden
• als verhuiswagen voor klein materiaal wanneer jongeren vertrekken op studio.
De thuisbegeleidingsdienst Harmonie groeide aan met 3 personeelsleden, zodat de aankoop van een
bijkomende dienstwagen geen overbodig luxe was. Er werden twee Dacia Logan’s bij garage Lagrou
aangekocht: één met 5 zitplaatsen en één met 7 zitplaatsen.
Minibussen worden in de Vereniging Ons Tehuis na 10 jaar trouwe dienst vervangen. Er werd in
2012 een onderhandelingsprocedure uitgeschreven voor de aankoop van een minibus. Garage
United Motors Ieper ging met de eer lopen en leverde een gloednieuwe Opel Vivaro.
Facebookpagina
De Vereniging Ons Tehuis bestond in 2012 vijfenveertig jaar. In kader van dit jubileum organiseerden
we in september een terugkomdag voor ex-cliënten. Om deze bekend te maken beslisten we onder
andere om in te zetten op sociale media. Met dit doel startten we onze Facebookpagina. Meerdere
(ex-)cliënten vonden ons langs deze weg terug en er ontstond een leuke interactie tussen onszelf en
die (ex-)cliënten en tussen hen onderling. Sinds de terugkomdag blijven we onze Facebook-pagina
onderhouden en posten er geregeld nieuwtjes of interessante activiteiten op. We gebruiken het
ondertussen ook als kanaal om vacatures te verspreiden.
Ons project “Ouders Steunen in Opvoeden” was op zoek naar nieuwe kanalen om het aanbod van
ouderbijeenkomsten, oudercursussen, etc. op ruime manier te verspreiden naar ouders toe. Het
succes van de Facebookpagina van de Vereniging Ons Tehuis bleef niet onopgemerkt en het project
startte een eigen pagina op. Een succesvolle keuze mogen we stellen, afgaand op het aantal fans dat
de pagina in korte tijd opbouwde en het aantal mensen die de aankondigingen via hun persoonlijk
Facebookprofiel verder verspreiden.
Je vindt beide Facebookpagina’s respectievelijk op www.facebook.com/onstehuis en
www.facebook.com/ouders.steunen.
Methodiekenbank
In 2012 werd de methodiekenbank opgericht. Vanuit de werkgroep werd een fiche ontwikkeld voor
het beschrijven van methodieken. Enkele voorbeeldexemplaren werden opgemaakt, waarna een
beroep gedaan werd op alle teams om de fiches in te vullen. Deze fiches werden verzameld,
geanalyseerd en gecategoriseerd om zo de databank vorm te geven. Na het opnemen van alle
methodieken in de elektronische databank, kwam deze in het najaar online. Personeelsleden kunnen
van de databank gebruik maken om methodieken op te zoeken die geschikt zijn binnen een
begeleiding.
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Formaliseren van de samenwerking DIVAM–JEZ11
DIVAM staat in voor de organisatie en begeleiding van leerprojecten aan meisjes in JEZ11. Dit
leerproject bestaat uit 14 uren individuele sessies en 6 uren in groep (Rots en Water). Vanuit de
vastgestelde nood aan afstemming tussen JEZ11 en DIVAM werden afspraken gemaakt omtrent
aanmelding en eindbespreking. Daarnaast ontwierp DIVAM eveneens nieuwe documenten die
aangepast zijn aan de werking van JEZ11. Duidelijke afspraken op financieel vlak in kader van sociaal
ondernemerschap leidden tot een overeenkomst om deze samenwerking te bestendigen.
Registratiesysteem Ouders Steunen in Opvoeden
In 2012 besteedden we tijd aan het opmaken van een registratiesysteem binnen het project Ouders
Steunen in Opvoeden. Het doel van dit registratiesysteem is tweezijdig.
In de eerste plaats willen we de betrokken OCMW’s een duidelijk beeld meegeven over de ouders
die op pedagogisch advies komen. De OCMW’s krijgen zicht op het aantal ouders die beroep doen
op het aanbod pedagogisch advies, het soort vragen waarmee ze op gesprek komen, …
In tweede instantie is het ook intern een meerwaarde om een registratiesysteem bij te houden. Op
die manier worden gegevens van ouders consequent bijgehouden waardoor de kwaliteit van de
dienstverlening verhoogt: van ouders die na een jaar opnieuw op pedagogisch advies komen
bijvoorbeeld, kan de adviseur nog steeds de gegevens terugvinden van de gevoerde gesprekken.
Ook bij ziekte van één van de medewerkers kunnen de gegevens vlotter meegegeven worden.
Zorg voor de werkplaatsen
DIVAM doet vanuit verschillende invalshoeken (gemeenschapsdienst en het Provinciaal
Vereffeningsfonds) beroep op werkplaatsen. Dit zijn voornamelijk voorzieningen van openbaar,
maatschappelijk of sociaal nut (zoals OCMW, rusthuizen, dierenasiel, kringloopwinkel, etc.). In beide
vormen staat een vorm van herstel naar de gemeenschap centraal. Werkplaatsen spelen hier een
belangrijke rol in en zijn daarom van cruciaal belang.
Een aantal werkplaatsen gaven aan dat zij het eveneens belangrijk vinden om te weten wat wij van
hun werkwijze, manier van omgaan met de jongere, … vinden. Dit kwam tot op heden niet
voldoende aan bod. Omdat we rekening wilden houden met deze opmerking, stelden we een aantal
acties op en pasten we documenten aan waardoor werkplaatsen feedback krijgen op hun manier van
werken. Ook het kennismakingsgesprek met de jongere op de werkplaats en de evaluatie met de
jongere en de begeleider van de werkplaats werden onder de loep genomen.
Overleg- en samenwerkingsorganen
De Vereniging Ons Tehuis engageert zich in tal van overleg- en samenwerkingsorganen.
beperken ons hier tot de wijzigingen die plaatsvonden in de loop van 2012.

We

Deelname aan de focusgroep “Outreachend werken”
Een afvaardiging van het dagcentrum Den Akker nam in het voorbije jaar deel aan de focusgroep
“Outreachend werken” van het OCMW Wervik.
Het OCMW Wervik wil via een straathoekwerker plaats nemen in de leefwereld van de Wervikse
kansarme gezinnen met kleine kinderen, om zo samen met hen op weg te gaan en hen te
ondersteunen in hun zoektocht naar een beter leven voor zichzelf en hun kinderen.
De resultaten van dit straathoekwerk worden geëvalueerd in samenwerking met participerende
diensten. De diensten zullen proberen, vanuit de ervaringen van de straathoekwerker, om hun
dienstverlening beter aan te laten sluiten bij de doelgroep. De straathoekwerker krijgt vanuit de
focusgroep op zijn beurt steun en advies onder de vorm van intervisie met de participerende
diensten.
Samenwerkingsverband tussen JEZ11 en Het Kompas Ieper.
Vanuit haar expertise kan Ambulante Drugzorg Het Kompas, het proeftuinproject JEZ11 mee
ondersteunen. De samenwerking biedt mogelijkheden op het vlak van vroeginterventie, ambulante
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drughulp, sensibilisering en psycho-educatie in groep, én op het vlak van ondersteuning van het
personeel.
In 2012 zaten we hierrond samen met personeel uit Het Kompas en werden afspraken op papier
gezet. In de tweede helft van 2012 werd op deze manier samengewerkt, maar was er nog geen
samenwerkingsverband ondertekend door beide directies. Begin 2013 wordt dit officieel.
1.3.2.5 Kernprocessen
De kernprocessen worden voortdurend bijgestuurd en geoptimaliseerd teneinde de diepgang en de
kwaliteit van de hulp- en dienstverlening verder te verbeteren.
We bespreken hier kort de voornaamste punten waar we in 2012 rond hebben gewerkt:
Werkgroep “Handelingsplan”
Het project handelingsplanning startte reeds in 2011 en kende in 2012 z’n vervolg. We schreven in
2012 een visietekst uit die alle relevante theoretische (juridische en pedagogische) kaders kort
toelicht en waarin we definiëren wat wij begrijpen onder de relevante termen die betrekking hebben
op het handelingsplan en de bijhorende verslaggeving.
Daarnaast werd de “Procedure voor het opmaken, uitvoeren, evalueren en bijsturen van het
handelingsplan” herwerkt over de verschillende voorzieningen heen. De insteek is een zo uniform
mogelijke procedure te hebben in de verschillende werkvormen.
We stelden vast dat het bestaande format voor het handelingsplan en verslaggeving vatbaar was
voor verbetering en we opteerden ervoor een plan van eisen op te stellen voor nieuwe formats. Een
computerprogrammeur is momenteel op vrijwillige basis bezig dit eisenplan om te zetten in
gebruiksvriendelijke instrumenten.
Om ons inhoudelijk te versterken volgden de leden van de beleidsstaf op 5 juni een opleiding
“meetbare doelstellingen”, gegeven door Dhr. Wouter van Den Berghe. De vorming behelsde de
thema’s: omgaan met werkbare en meetbare doelstellingen en het koppelen van indicatoren aan
doelstellingen.
Eind augustus werden veel projecten, zo ook handelingsplanning, tijdelijk opgeschort om ons te
kunnen focussen op de voorbereiding van de reorganisatie naar een multifunctionele organisatie in
het kader van het Experimenteel Modulair Kader. In 2013 nemen we de draad terug op en
finaliseren we dit project.
Signs of Safety
Drie personen van onze organisatie volgden in 2012 de vorming “Signs of Safety” (Signalen van
veiligheid). Het doel van Signs of Safety is een samenwerkingsrelatie op te bouwen met gezinnen
waar (mogelijk) sprake is van misbruik, mishandeling of verwaarlozing. Het einddoel van Signs of
Safety is veiligheid voor het kind te creëren en te garanderen. Partnerschap staat centraal in deze
benadering.
Signs of Safety is een oplossingsgerichte methode. Samen met het gezin ontwikkelt de hulpverlener
een veiligheidsplan met behulp van een aantal technieken:
• Hij gaat na welke positie elk gezinslid inneemt ten opzichte van het probleem en de
mogelijke oplossing
• Hij zoekt naar uitzonderingen op de mishandeling
• Hij moet sterke kanten en hulpbronnen van het gezin ontdekken
• Hij moet aan het gezin ontlokken welke doelen het voor het kind heeft in plaats van zich te
richten op het probleem
• Hij vraagt het gezin om indicatoren voor de veiligheid van het kind te benoemen en te
beoordelen hoe veilig zij menen dat het kind is
• Hij moet beoordelen in hoeverre het gezin bereid en in staat meent te zijn om de plannen
voor verandering uit te voeren.
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Het beoogde resultaat van Signs of Safety is dat:
• Onveilige opvoedingssituaties voor kinderen sneller en beter gesignaleerd worden
• Hulpverlening sneller en beter verloopt, doordat de werkwijze leidt tot het snel verkrijgen
van inzicht in de situatie en duidelijkheid geeft over wat er precies moet veranderen
• Het type hulpverlening minder ingrijpend is (o.a. kan het langdurige uithuisplaatsing
voorkomen)
• Door de activerende benadering van gezinsleden de doelen van de hulp sneller bereikt zijn
• Er minder her-aanmeldingen voor hulpverlening zijn
• Gezinnen meer tevreden zijn over de geboden hulp doordat zij actief participeren en de hulp
een duidelijke doelstelling heeft
• De samenwerking en afstemming van de diverse hulpverleningsinstellingen rondom een kind
of gezin beter verloopt doordat zowel het netwerk van het gezin als het
hulpverleningsnetwerk worden ingeschakeld om de veiligheid te waarborgen.
Er bestaat daarnaast nog een protocol “Signs of well being” (Signalen van welzijn) voor gezinnen met
een lagere veiligheidsrisico. Ook daarrond werd vorming gegeven.
In 2013 zullen meerder medewerkers een opleiding volgen om deze aanpak verder in de organisatie
te implementeren. Ook het Agentschap Jongerenwelzijn is overtuigd van deze visie en geeft het
advies aan voorzieningen om ermee aan de slag te gaan.
Therapeutisch aanbod JEZ11
In de loop van 2012 werd onderzoek gedaan naar de mogelijkheden binnen het therapeutisch
discours. Er werd verkend bij De Korbeel, het Heilig Hart en het Therapeutisch Centrum de Kiem. Na
deze werkbezoeken gingen we na wat wenselijk en haalbaar is met de doelgroep van JEZ11. Dit
leidde tot een lijst met groepstherapieën en individueel therapeutisch materiaal. Een boek over
impacttechnieken binnen de therapie werd aangekocht en bepaalde geziene methodieken worden
ondertussen tijdens de individuele therapiesessies gebruikt.
In 2013 zullen we verder exploreren wat er aan groepstherapie wenselijk en haalbaar is binnen
JEZ11.
Intake JEZ11
IN 2012 herwerkten we de intake-procedure in JEZ11 volledig. Na een werkbezoek aan Fordulas en
het verkrijgen van hun intake-leidraden, maakten we 2 afzonderlijke leidraden op. Eén specifieke
leidraad voor de jongere en één algemene voor de ouders, verwijzer en andere hulpverleners.
Wanneer de ouders aanwezig zijn tijdens de intake, gaat er een deel door met de jongere individueel.
Wanneer de ouders niet aanwezig zijn, wordt de algemene leidraad gebruikt en wordt er niet
opgesplitst. De leidraden zijn eveneens sterk verfijnd. Dit om dieper te kunnen ingaan op bepaalde
thema’s en om een duidelijkere risicotaxatie te maken.
We maakten ondertussen reeds een aantal keer gebruik van deze nieuwe intakevorm en we mogen
van een succeservaring spreken.
Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT)
In kader van professionalisering werd vanuit Harmonie gezocht naar een kwaliteitsvolle training. Dit
vond men in de training ‘IPT’ ofwel ‘Intensief Pedagogische Training/Thuishulp’. De training bleek
echter ook een meerwaarde te bieden voor het team van Den Akker en JEZ11. De training werd al
gevolgd door de drie teams in 2011. Dit jaar stond in teken van de implementatie van de training in
de werking van de drie voorzieningen. In JEZ11 werd ter implementatie intervisie opgericht. Hier
werd onder andere de toepassing van IPT in de praktijk door contextbegeleiders besproken.
Daarnaast stond iedere maand een bepaalde techniek van IPT op de teamvergadering centraal.
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Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding (IKT)
In november ‘11 kreeg Harmonie de goedkeuring voor een capaciteitsuitbreiding van 18 naar 32,
mede dankzij de ombouw van residentiële plaatsen naar ambulante capaciteit. Door deze
uitbreiding kregen we de mogelijkheid om binnen thuisbegeleiding gedifferentieerder te werken.
Meer bepaald werd ervoor geopteerd om vanaf 1 april 2012 de werkvorm intensieve kortdurende
thuisbegeleiding (IKT) aan te bieden.
Hiermee beogen we een intensieve begeleiding van 6 maanden zonder mogelijkheid om te
verlengen. We gaan wel na of er na die 6 maanden een andere vorm van hulpverlening noodzakelijk
is. De bedoeling van IKT is de instroom in de sector Bijzondere Jeugdbijstand te beperken en de
uitstroom te bevorderen. We focussen ons dan ook op een specifiek doelpubliek:
• Ouders met een hulpvraag, zonder weerstand
• Opvoedingssituaties waar er een afgebakend probleemgebied is. Situaties waar er complexe
problemen zijn op verschillende levensdomeinen worden geweigerd.
• Opvoedingssituaties met een acuut probleem, geen lange geschiedenis van hulpverlening
• Ouders die een mentale bekwaamheid hebben tot reflecteren, om tot inzicht te komen
• Ouders die verwikkeld zijn in een echtscheidingsproblematiek maar waar er reeds een
uitspraak is rond bezoekregeling. De gezinsbegeleider kan dan werken aan de communicatie
tussen de ouders in functie van het welzijn van de kinderen
• Vervolghulp na residentieel verblijf, OOOC of crisishulp aan huis op voorwaarde dat er een
stabiele context voor de jongere is.
Het hulpverleningsproces binnen IKT verloopt heel gestructureerd en is opgedeeld in 4 fasen:
• De kennismakingsfase start met de intake. De begeleiding is intensief wat betekent dat in
deze fase de gezinsbegeleider 2x/week op huisbezoek gaat. De fase eindigt na 30 dagen met
een handelingsplan waarbij de doelen heel concreet geformuleerd zijn.
• De trainingsfase loopt over de 2 volgende maanden. Ook gedurende deze maanden gaat de
gezinsbegeleider 2x/week op huisbezoek en wordt er intensief gewerkt aan het realiseren
van de doelen.
Het is gedurende deze fase dat we, in samenwerking met het project Ouders Steunen in
Opvoeden, psycho-educatie geven aan de ouders. We hebben een verplicht aanbod van 2
sessies voor zowel ouders met pubers, als voor ouders met kleuters en/of lagere
schoolkinderen.
Daarnaast bieden we, in samenwerking met DIVAM, aan de jongens en meisjes tussen 12 en
18 jaar een verplicht aanbod psychofysieke weerbaarheidstraining aan, meerbepaald de
training “Rots en Water”. Deze training bestaat uit 5 sessies van anderhalf uur.
• Daarna volgt de bestendigheidsfase (maand 4 en 5). Gedurende deze fase gaat de
gezinsbegeleider nog 1x/week op huisbezoek. Het accent ligt nu vooral op het consolideren
van de reeds bereikte resultaten en het verder werken aan de beoogde doelen.
• De 6e maand is de afrondingsfase. De gezinsbegeleider gaat nog éénmaal op huisbezoek om
de 14 dagen.
Vormende groepsactiviteiten Den Akker
Tweemaandelijks organiseert dagcentrum Den Akker een vormingsmoment voor de +12-jarigen. Een
eerste activiteit vond plaats in januari: met de jongeren speelden we de Contactdoos, een
gezelschapsspel waarin communicatie tussen tieners en ouders aan bod komt.
Eind maart namen onze jongeren deel aan een Sociale Vaardigheidstraining (SOVA). DIVAM
verzorgde deze training ter plaatse en ze bestond uit 4 sessies die telkens plaats vonden op
woensdagnamiddag.
In juni speelden we het SOVA-spel, om vervolgens op 10 oktober een brokje cultuur op te snuiven bij
een bezoek aan het In Flanders Fields Museum te Ieper.
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Voor het laatste vormingsmoment deden we beroep op de Jeugddienst van Wervik. In samenspraak
met de jeugdmedewerker kozen we voor het thema “relaties en seksualiteit”. Onze jongeren waren
een ganse voormiddag te gast in buurthuis “De Kier”. Naast het spelen van het spel de Bloosdoos
(thema ‘verliefd zijn’) werd er een quiz georganiseerd waarin het thema anticonceptie aan bod kwam
en werd er een liefdescocktail gedronken.
Ontwikkelen van modules binnen het leerproject
Vanuit verwijzers merkten we de vraag naar diversiteit van leerprojecten (bv. agressiebeheersing,
drugvorming, …). We verkenden deze piste en schetsten de pro’s en contra’s, om te concluderen dat
we geen aparte leerprojecten wensen te ontwikkelen. We vinden het namelijk een sterke
meerwaarde om op maat van de jongere te kunnen blijven werken. Om alsnog tegemoet te komen
aan de vraag, ontwikkelden we diverse modules om in een leerproject te organiseren (zoals “Ik en de
ander”, “drugs”, “agressie”, etc.). Aan de hand van deze modules kunnen verwijzers, indien zij dit
wensen of opportuun achten, een richting geven aan het leerproject.
Daarnaast hebben we de bestaande processen geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.
Herwerken van de slachtoffersessie binnen het leerproject
Uit een onderzoek naar de beleving van jongeren binnen het leerproject bleek dat er filmpjes
gebruikt worden die verouderd zijn. Daarnaast werd aangegeven dat de slachtoffersessie niet steeds
op maat van de jongere wordt gegeven.
We kozen ervoor om de slachtoffersessie te herwerken met zowel nieuwe methodieken als nieuw
beeldmateriaal, waardoor er meer ingespeeld wordt op de actuele leefwereld van de jongeren.
Gemeenschapsdienst: herwerken vormingssessie
DIVAM kiest er bewust voor om de gemeenschapsdienst te starten met een vormingssessie. Tijdens
deze sessie wordt samen met de jongere het delict besproken en wordt gezocht naar een geschikte
werkplaats.
We merkten echter dat begeleiders tijdens deze vormingssessie heel wat overnemen in de zoektocht
naar een werkplaats. Het is de begeleider die een werkplaats zoekt, de eerste contacten legt, e.d.
We merken dat de jongere weinig verantwoordelijkheid opneemt in dit proces, terwijl net deze
verantwoordelijkheid centraal staat in de ontwikkelde visie van DIVAM.
Daarnaast valt het eveneens op dat de vormingssessie in die mate gestandaardiseerd is waardoor er
weinig ruimte is om dit aan te passen aan de stijl van de begeleider en de noden en behoeften van de
jongeren. Daarom vonden we het belangrijk dat we de vormingssessie aanpasten en uitbreidden
met verschillende methodieken. De verantwoordelijkheid van de jongere staat nu centraal in deze
sessie.
Sensibilisering omtrent het project “Ouders Steunen in Opvoeden”
Externe organisaties kunnen beroep doen op het project Ouders Steunen in Opvoeden bij het
organiseren van vormingen aan ouders, vormingen aan professionelen en pedagogisch advies.
Hiervoor is het belangrijk dat het project gekend is in de regio. In 2012 gaven we hier extra aandacht
aan en stonden we stil bij de manieren waarop we ons project bekend kunnen maken, dit op lokaal
en bovenlokaal niveau en zowel binnen onze participerende OCMW’s als daarbuiten. Dit resulteerde
in een proces sensibilisering, dat werd geïmplementeerd in de werking. Aan de hand van dit proces
willen we voldoende aandacht besteden aan sensibilisering en bekendmaking van het project, en dit
in kader van (her)kenbaarheid in de regio.
Contextwerking
Groot verjaardagsfeest en fuif
Eind juni vond in Ons Tehuis een groot verjaardagsfeest plaats. Alle kinderen uit Ons Tehuis kregen
de kans vrienden uit te nodigen voor tal van activiteiten. Er stonden springkastelen en zwembadjes
om zich in uit te leven. De Garve werd ingericht als beautyfarm, op het voetbalveld konden jongeren
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participeren in een match ‘levend voetbal’ en werd er een ‘spel zonder grenzen’ georganiseerd. Een
clown kwam de kleinsten entertainen en een ijsventer was van de partij. Kortom, het werd een
namiddag boordevol spelplezier.
In oktober werd vanuit Ons Tehuis een fuif georganiseerd voor de +12 jarigen waarbij ze de
mogelijkheid hadden hun vrienden uit te nodigen. De fuif zelf vond plaats in het lokaal van de
plaatselijke KSA-afdeling. Hoewel de opkomst gering was, zat de sfeer er goed in.
Sint-Maartensfeest
Naar jaarlijkse traditie kwam de Sint en zijn gevolg op 7 november 2012 naar de voorziening. Er was
een groot feest in De Garve voor alle kinderen en hun ouders (of andere netwerkpersonen) van de
verticaal gemengde leefgroepen, het dagcentrum en de thuisbegeleidingsdienst. Eerst werd de Sint
vergast op alle optredens van de kinderen, daarna kon ieder kind persoonlijk naar de Sint. Iedereen
werd getrakteerd op klaaskoeken en warme chocolademelk.
Na het uitzwaaien van de Sint in de feestzaal De Garve ging hij nog op bezoek in het
kamertrainingscentrum en bij de meisjes van JEZ11. De Sint kreeg een warm onthaal in beide
groepen.
Naast deze gezamenlijke initiatieven organiseerden de verschillende units van de Vereniging Ons
Tehuis elk afzonderlijk contactmomenten om de betrokkenheid van context en het ruimere netwerk
van de cliënt bij de werking en het leven van de jongeren in begeleiding te optimaliseren:

De Hagekant
De Hagekant organiseerde op een avond een terugblik op het groepskamp voor alle ouders. De
ouders werden enthousiast onthaald door de personages, die de jongeren een week lang op
sleeptouw namen! Op de dia- en filmavond konden de ouders zien hoe de jongeren hun beste
beentje voorzetten. Alle jongeren samen zongen nog eens het kamplied en de huishoudsters
zorgden voor een drankje en hapje.
De Sneppe
De Sneppe koos het jaarlijkse kerstfeestje uit als het moment om een gezellig samenzijn met de
ouders te organiseren. Kerstmis blijft in de eerste plaats toch een familiegebeuren, niet waar? Voor
de gelegenheid trokken we naar de ontspanningszaal De Garve, die feestelijk was ingericht. Een
aperitief werd opgevolgd door een lekkere maaltijd. Naast de gebruikelijke acts door de begeleiding,
werd ook voor iedereen een cadeautje voorzien waarbij per gezin de pakjes onderling aan elkaar
werden uitgedeeld.
De Dreve
Het kamertrainingscentrum De Dreve stelde in het voorjaar zijn deuren open tijdens een receptie
voor het sociaal netwerk van de jongeren. Ouders, vrienden, partners, leerkrachten, werkgevers,
consulenten, … kwamen langs voor een babbel bij een hapje en een drankje. De jongeren en
begeleiding stonden in voor gegidste rondleidingen en het filmpje van het KTC-weekend werd
getoond.
Daarnaast zetten we eind juni de afgestudeerden in de bloemetjes met een BBQ waarop alle
jongeren van het kamertrainingscentrum, én de ouders, partners, broers en zussen van de
afgestudeerden uitgenodigd waren.
Den Akker
Den Akker organiseerde 4 informele ouderavonden. In januari vond de nieuwjaarsreceptie plaats. In
mei organiseerden ze als gezinsactiviteit een bingo –avond, op het einde van het schooljaar was er de
gebruikelijke barbecue-avond. Tot slot ging, onder het thema “het leven zoals het is …Den Akker”,
de foto-avond van het jaarlijkse kamp door.
Elk van deze activiteiten kende een goede opkomst.
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Voor wat betreft de vormende activiteiten voor ouders, bleef ook in 2012 dezelfde tendens van
voorgaande jaren zich aftekenen. Ouders zijn moeilijker te motiveren voor dit aanbod. Op basis van
deze vaststelling werd beslist om naar alternatieven te zoeken.
Vanuit een samenwerkingsverband met het OCMW en het project ‘Ouders steunen in opvoeden’
sporen we ouders nu aan om deel te nemen aan de ouderavonden die deze instanties organiseren.
Ouders worden door de contextbegeleiders telkens op de hoogte gebracht van het aanbod en
gemotiveerd om hieraan deel te nemen.
1.3.2.6 Outputgebied: tevredenheid van cliënten en verwijzers
Cliëntfeedback
Als organisatie hechten we veel belang aan de visie en mening van de cliënten over de hulp- of
dienstverlening. Eén van de manieren om feedback van cliënten te ontvangen is aan de hand van
tevredenheidsvragenlijsten. Deze vragenlijsten (voor +12-jarigen en ouders) en de procedure
werden in de voorgaande jaren reeds aangepast en geactualiseerd. Na een proefperiode werden de
vragenlijsten gefinaliseerd en worden nu systematisch afgenomen, verwerkt en geëvalueerd.
In 2013 willen we de aandacht verruimen met andere methodieken specifiek gericht naar jongere
kinderen.
Terugkomdag ex-cliënten
In 2007 vierden we 40 jaar Vereniging Ons Tehuis. Toen kregen we al heel wat ex-cliënten over de
vloer. Velen onder hen vonden het wat jammer dat alle personeelsleden ingeschakeld werden in de
feestelijkheden en dat er zo wat minder tijd was om met hen in gesprek te gaan. Dit kon beter… In
2012 was er de 45ste verjaardag van de Vereniging. We besloten om een terugkomdag te organiseren
voor alle ex-cliënten sinds de oprichting van de Vereniging Ons Tehuis in 1967.
Speciaal voor dit evenement werd een Facebook-pagina opgericht om de terugkomdag zo ruim
mogelijk bekend te maken.
De opkomst was groot: we mochten een 200-tal ex-bewoners verwelkomen die grondig grasduinden
in de vele oude fotoalbums en de strafste verhalen over het verleden deelden. Een geslaagd initiatief
dat enorm werd gesmaakt.
Complimentendag
Vier keer per jaar komt de bewonersraad van Ons Tehuis samen. In de bewonersraad zitten jongeren
die afgevaardigd worden vanuit hun leefgroep. Ze zitten er samen met de directie en vergaderen
over leefgroepsoverstijgende items. De bewonersraad kwam met het voorstel om, naar analogie
met de nationale complimentendag, ook zo’n dag te organiseren. Jongeren en personeel konden
drie complimenten versturen naar andere jongeren of medewerkers. En gezien een complimentje
toch zo’n deugd kan doen, liep iedereen met een brede glimlach rond.
Zebrapad
Een andere zeer mooie realisatie van de bewonersraad is het zebrapad dat er voor de ingang van Ons
Tehuis is gekomen. Jongeren brachten zelf aan dat het gevaarlijk was om de Poperingseweg over te
steken. De afgevaardigden van de bewonersraad schreven elk een brief, de kleinsten maakten een
tekening en dit alles werd bezorgd aan het Stadsbestuur van Ieper. We kregen een positief
antwoord! Zo ervaarden onze jongeren dat ze wel degelijk verandering kunnen teweegbrengen als
men zich ervoor inzet.
Inrichten van “Ons Stekje”
Het dagcentrum Den Akker heeft op de bovenste verdieping een ruimte voor de +12-jarigen. Deze
ruimte was al een tijdje aan verfraaiing toe en dit hadden de jongeren opgemerkt. Ze stelden tijdens
een groepsgesprek de vraag tot opfrissing.
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Na goedkeuring door de directie stelden we samen met de jongeren een plan van aanpak op, kozen
we de kleuren, werd met de technische dienst in overleg gegaan en materialen gekozen en getest…
In de paasvakantie was het dan zo ver: met de 3 oudste jongeren werden de muren ontvet, werd er
afgeplakt, geschilderd, gewacht, nog eens geschilderd en opgeruimd. De maanden nadien werd er
gekeken om ons interieur nog wat op te fleuren met een mooie tekening en een aangepast
gordijntje. Het resultaat mag er zeker zijn.
Ontwikkelen materialen oudercursus en bijeenkomsten
Binnen het project Ouders Steunen in Opvoeden worden ouderbijeenkomsten en oudercursussen
georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten worden veel ervaringen en tips uitgewisseld tussen de
ouders zelf, maar hechten we tevens belang aan het geven van informatie en advies. Dit gebeurt
uiteraard tijdens de bijeenkomst zelf, maar daarnaast vinden we het belangrijk dat ouders ook
nadien de tips kunnen raadplegen. Omdat we het belangrijk vonden dat dit op een aantrekkelijke
manier gebeurt, besteedden we aandacht aan het ontwikkelen van materialen om aan de ouders
mee te geven zoals boekjes vol tips en handvaten.
20 jaar Harmonie
In 2012 mocht de thuisbegeleidingsdienst Harmonie 20 kaarsjes uitblazen. Op vrijdag 22 juni
nodigden we alle hulpverleners, diensten en personen uit waarmee we gedurende deze 20 jaar
hebben samengewerkt voor een boeiende studienamiddag.
Na een korte blik op de geschiedenis van Harmonie, werd de module “Intensieve Kortdurende
Thuisbegeleiding” toegelicht.
Vervolgens gaf prof. dr. Hans Grietens, werkzaam aan de
Rijksuniversiteit van Groningen, een heel interessante lezing over het evidence-based werken in de
jeugdzorg vanuit het perspectief van de kinderen. De namiddag werd afgerond met een feestelijke
receptie, opgeluisterd door muzikanten van ‘Tralalie’.
Op zaterdag 15 september organiseerden we een gezinsdag met alle teamleden en de (ex-)cliënten
van de voorbije 20 jaar. In totaal verwelkomden we ruim 90 personen.
Na een korte inleiding en schets van de namiddag, vatte iedereen de sneukelroute aan. Aan de
verschillende kraampjes werd hen, dankzij de vele sponsoring, taart en koffie, fruit, snoep, drank en
ijs aangeboden. We zagen zowel oud als jong van dit alles genieten.
Eenmaal terug konden de kleintjes zich nog laten schminken en was er voor hen een bollo smitto en
een visput waar ze leuke prijzen konden winnen. De ouders zelf genoten ondertussen nog na van
een hapje en een drankje bij een informele babbel met de begeleiders.
Implementatie Decreet Rechtspositie Minderjarige JEZ11
JEZ11 startte in 2012 met een implementatieproces “Decreet Rechtspositie van de Minderjarige” via
het verzamelen van informatie met betrekking tot de huidige situatie. Centraal stond de vraag: “Hoe
gaat de voorziening om met de rechten van de jongeren?” Er werd onder andere een Quickscan
uitgevoerd. Daarnaast werden ouders en jongeren bevraagd. Voor ouders gebeurde dit aan de hand
van een schriftelijke vragenlijst. Voor de jongeren gebeurde dit door middel van interviews. De
verbeterpunten worden meegenomen naar 2013.
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Respectvol vergaderen
Net zoals andere organisaties, besteden wij heel wat tijd en middelen aan vergaderen. Toch gebeurt
het meer dan eens dat deze vergaderingen niet echt efficiënt zijn. Binnen de verbeteractie
“Respectvol vergaderen” werd in eerste instantie bepaald wat een respectvolle vergadercultuur
precies inhoudt. Vervolgens werd een “Charter Respectvol Vergaderen” opgesteld. Om de zestal
maanden brengen we een aantal basiswetten uit het charter onder de aandacht van de teams.
HCA-dag
Deze dag werd georganiseerd door de coördinatoren HCA Vlaanderen en werd georganiseerd voor
alle HCA-medewerkers. Tijdens deze dag werd via stellingen stilgestaan bij de visie van de
verschillende medewerkers op diverse thema’s die binnen HCA aan bod komen. Ook praktische
zaken werden besproken en uitgewisseld. Dit gebeurde onder de vorm van een wisselend panel,
bestaande uit alle HCA-medewerkers.
Naast het uitwisselen van visie en meningen was het eveneens de bedoeling om elkaar op een wat
informelere manier te leren kennen, waardoor de samenwerking vlotter kan verlopen.
1.3.2.8 Outputgebied: waardering door de maatschappij
Bezoek administrateur-generaal
Op 11 september 2012 mochten we de administrateur-generaal Jongerenwelzijn, de heer Stefaan
Van Mulders, verwelkomen op ons domein. Dhr. Van Mulders was er op uitnodiging van de Vlaamse
Vereniging van OCMW-Secretarissen in de hoedanigheid van “overheidsmanager van het jaar”.
Van Mulders wilde ingaan op hun uitnodiging maar drong er zelf op aan om dit te organiseren in Ons
Tehuis. De heer Van Mulders was in zijn speech vol lof over de kwaliteitsvolle werking van de
Vereniging Ons Tehuis en stelde ons als voorbeeld voor de sector. We hebben de toekomst van de
sector begrepen, zijn vooruitstrevend en meedenkend aan het beleid. Al onze voorzieningen leveren
kwaliteitsvol werk op een gedreven manier en zijn er voor de cliënt.
In zijn toespraak voor de OCMW-secretarissen schetste hij de uitdagingen en de vernieuwingen
waarvoor het Agentschap jongerenwelzijn en de jeugdhulpverlening staan en welk antwoord zij
hierop willen bieden.
Hij maakte van de gelegenheid gebruik om JEZ11 te bezoeken en er een gesprek te hebben met
begeleiding en directie. Het werd een zeer open gesprek waarbij hij geboeid luisterde naar de
ervaringen die we hebben met dit jonge project.
Het bezoek van de administrateur-generaal is voor ons een hart onder de riem, een steun voor ons
groot engagement en de inzet van alle medewerkers.
Intensieve samenwerking met Den Ommeloop
In 2012 werd de samenwerking met Den Ommeloop rond 1 meisje dat in Ons Tehuis verblijft
intensief uitgewerkt. Aanvankelijk was er vooral advies vanuit Den Ommeloop rond het aanpassen
van onze begeleiding aan de noden van dit meisje. Dit evolueerde naar een intensieve gezamenlijke
begeleiding. Zo wordt de overstap van deze jongere vanuit de Bijzondere Jeugdzorg naar Den
Ommeloop (sector VAPH) heel intensief voorbereid en begeleid. Dit alles kan gerealiseerd worden in
het belang van de cliënt, dankzij de steun van IPH (intersectoraal Prioritair toe te wijzen Hulpvragen).
De samenwerking tussen Ons Tehuis en Den Ommeloop werd door hen als heel positief, én als een
voorbeeld voor Vlaanderen, geëvalueerd.
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Sponsoring
Structurele sponsoring
• 2012 was het eerste jaar van de driejarige samenwerking met Electrabel GDF Suez. Met de
middelen die we krijgen van Electrabel werd ingezet op 3 peilers:
o Dankzij Electrabel kunnen we de meisjes van JEZ11 therapie met paarden aanbieden
o Een tweede luik is de betaling van de verschillende groepskampen die we met de
meisjes van JEZ11 organiseren
o Een laatste deel van de middelen wordt ingezet om meisjes die niet naar de reguliere
scholen kunnen een vorm van “onderwijs aan huis” aan te bieden.
Steevast worden we ook uitgenodigd door Electrabel in het Magritte museum voor het
Sinterklaasfeest en Kerstfeest.
Voor het personeel was er ook een leuke meevaller. Er werden VIP-kaarten gegeven voor
het evenement “Vlaanderen Muziekland” dat doorging op de Grote Markt van Ieper. Dit
werd heel erg gesmaakt.
• C&A: één à tweemaal per jaar stelt C&A hun depot in Vilvoorde open voor het goede doel.
Aan zachte prijzen kan dan kledij aangekocht worden voor onze jongeren. Telkens keren
onze huishoudsters terug met mooie kledij.
• De Voogdij- en Beschermingsraad zorgt jaarlijks dat onze kinderen die met Pasen in de
instelling verblijven een paasei geserveerd krijgen. Daarnaast zorgen zijn voor extra zakgeld
in de grote vakantie.
• Justitieel Welzijnswerk Zuid-West-Vlaanderen is een andere solide partner. Jongeren die
vertrekken op begeleid zelfstandig wonen krijgen van hen een financieel duwtje in de rug.
Jongeren kunnen huisraad en/of elektrische apparaten aankopen om hun studio in te
richten. Ook jongeren die zonder gave nog goed opgenomen worden kunnen rekenen op
een financiële input om een basisuitzet aan kledij aan te kopen.
• Italo Suisse, kwaliteitschocolade van de bovenste plank. En onze jongeren zullen het
geweten hebben! Italo Suisse schenkt jaarlijks chocolade met Pasen en Sint- Maarten.
• De Vereniging Ons Tehuis heeft geluk. Wie kan stellen dat ze jaarlijks de enige echte Sint
over de vloer krijgt? Het Sint-Maartenscomité zorgt hier al vele vele jaren voor. Bovendien
sponsoren ze de Sint zodat zeker iedere jongere een mooi cadeautje krijgt.
• De Sint weet dat Picanol jaarlijks het overschot aan speelgoed van hun Sint-Maartensfeest
schenkt aan Ons Tehuis. We vermoeden zelfs dat de Sint met opzet wat meer speelgoed
aflevert in Picanol… Ieder jaar opnieuw is dit kwalitatief hoogstaand speelmateriaal.
• De Kouterkids sponsorden drie taalkampen via Taalstages Depauw. Onze jongeren zijn er als
de kippen bij als die kampen verdeeld worden. Het zijn dan ook zeer goed georganiseerde
kampen.
• Het voetbaltoernooi en de Ronde Tafel, ze worden in één adem vernoemd. De
samenwerking is dan ook jaarlijks een moment om naar uit te kijken. De Ronde Tafel zorgt
voor de catering gedurende het toernooi: frisdrank en overheerlijk braadworsten. Ze steken
zelf de handen uit de mouwen om die aan de man te brengen. Bovendien schonken ze in
2012 een nieuwe schommel voor de leefgroep De Hagekant. Ook die kwamen ze
eigenhandig op zetten.
• Dankzij Kiwanis Ieper Vlakke land konden we ook dit jaar drie van onze jongeren meesturen
op BLOSO- sportkamp in de paasvakantie.
• We willen hier ook iedereen bedanken die jaar na jaar de paaseierenverkoop van de
Vereniging Ons Tehuis ondersteunt. Alle jongeren en begeleiders proberen de paaseieren
aan de man te brengen. Ze doen dit zo gedreven dat de verkoop één van dé belangrijkste
inkomstenbronnen is van de Garvekas. Met de Garvekas worden de lidgelden van sportclubs
van de jongeren betaald, zorgen we ervoor dat iedereen met zijn of haar communie een
mooi cadeau krijgt, ondersteunen we de Sint, geven we een bijdrage als jongeren op kamp
gaan, enz.
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•

•

Het aperitiefconcert is een andere inkomstenbron.
Dit jaar speelde het Iepers
Kamerensemble onder leiding van Dirk Viaene voor de 37ste keer het concert. Het concert
werd in een nieuw kleedje gestopt: het werd een all-inn-formule en naast de muziek werd
ook woord toegevoegd. De heer Gie Martens bracht proza en poëzie in verband met muziek.
Een geslaagd optreden. Het concert werd gastronomisch ondersteunt door onze eigen ploeg
van huishoudsters: exquise hapjes werden geserveerd tijdens het concert en na het optreden
kon men genieten van een warm buffet van vlees en vis. De vingers en duimen werden
letterlijk afgelikt. Ook een hartelijke dank aan de vele medewerkers die zich vrijwillig voor dit
evenement inzetten.
De Vereniging Ons Tehuis is bevoegd voor het uitschrijven van fiscale attesten voor
schenkingen vanaf 40 euro. Jaarlijks worden wij op die manier door heel wat mensen
ondersteund. Wist je dat je via een domiciliëring van € 3,5 per maand aan een dergelijk
attest komt? Je steunt er onze werking mee en die giften komen rechtstreeks ten goede aan
onze jongeren via de Garvekas.

Projectmatige sponsoring
• Traditioneel schenken de foorkramers van de Kattenfoor een cheque van € 1.000 aan een
goed doel. De Vereniging Ons Tehuis stelde zich kandidaat en werd gekozen uit een 10-tal
projecten. Het geld werd aangewend voor de organisatie van een groot verjaardagsfeest
voor al de kinderen en jongeren van Ons Tehuis en hun vrienden.
• De schommel van De Sneppe was tot op de draad versleten en totaal niet meer veilig voor de
kinderen. De serviceclub Inner Wheel had oor voor onze vraag en schonk een gloednieuwe
schommel.
• De firma CCV-Belgium werd bereid gevonden om voor al de jongeren van ‘t Vijverhuis een
gloednieuw en kwalitatief hoogstaand donsdeken te schenken. In ‘t Vijverhuis komen ze
alvast warm de winter door en stijgt de droomkwaliteit fors.
• De firma Sitra vierde in 2012 haar 50-jarig bestaan. Ze wilden bij hun viering ook een duit in
het zakje doen voor het goede doel. Ze schonken heel wat vrijkaarten voor Bellewaerde. De
leeuw van Bellewaerde kwam deze persoonlijk mee overhandigen.
• Ouders Steunen in Opvoeden is een project dat niet gesubsidieerd is door de Vlaamse
overheid. De Vereniging Ons Tehuis bekostigt dit project uit eigen middelen. De Kouter Kids
sprongen bij om de folders ter bekendmaking van het project te financieren.
• Op 5 oktober verliet Kolonel stafbrevethouder Pascal MEERPOEL, ingenieur, na drie jaar
bevelvoering over het CCMP, de kazerne Kwartier 1ste Wachtmeester LEMAHIEU te IEPER.
Hij werd opgevolgd door Luitenant-kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder Filip
BORREMANS, ingenieur, die tot voor kort Chef van de Ondersectie Helikopters bij de Sectie
Luchtvaartmaterieel binnen de Algemene Directie Material Resources (DGMR) was. Het
CCMP is peter van de voorziening JEZ11 en traditioneel schenken zij een geldbedrag ter
gelegenheid van de bevelsoverdracht.
• Pricewaterhouse Coopers, een bedrijf dat gespecialiseerd is in audit, fiscaliteit en
adviesverlenende diensten, zocht een goed doel voor hun Community Day. Met een 10-tal
medewerkers streken ze neer en schilderden ze de dans- en fitnesszaal. Vele handen maken
licht werk bleek na een dagje schilderen. PwC slaagde erin die ruimtes weer een frisse
aanblik te geven.
• DHL, marktleider in de logistieke dienstverlening, en vooral gekend van hun pakjesdienst
informeerden bij PwC en ook zij dienden een aanvraag in voor een community day. DHL nam
de ramen en deuren van het oude schoolgebouw onder handen. Het was wat zwoegen en
zweten (schilderen in de zon) maar ook zij brachten hun opdracht tot een goed einde.
Bovendien trakteerden ze al onze jongeren nog op pizza en hadden ze speelgoed
meegebracht.
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1.3.2.9 Outputgebied: performantie van het centrum
Belevingsonderzoek en onderzoek VUB
Eind 2012 werd gestart met een belevingsonderzoek rond plaatsing in de voorziening Ons Tehuis.
We peilden hierbij naar de visie en gevoelens van geplaatste jongeren (+12-jarigen) rond opvoeding
en plaatsing. Dit zijn immers twee thema’s die een belangrijk onderdeel van hun leven uitmaken.
Met het resultaat van het onderzoek willen we in 2013 in dialoog treden met enerzijds de jongeren
en anderzijds de teams om na te gaan wat verbeterd kan worden aan de werking.
Naast een belevingsonderzoek in Ons Tehuis, werd tevens een evaluatie-onderzoek met betrekking
tot de werkzame factoren in de residentiële jeugdzorg uitgevoerd. Dit onderzoek werd gevoerd door
professor Vanderfaeillie van de V.U.B. Aangebrachte knelpunten werden opgenomen als
verbeterpunten in de kwaliteitsplanning.

1.3.3

Kwaliteitsplanning 2013 en verder

In 2009 werkte de Vereniging Ons Tehuis een strategische planning uit die zich richt op het lopende
decennium, m.a.w. 2010-2019. In dit plan formuleren we 16 strategische doelen die we wensen te
realiseren in dit decennium.
Onze kwaliteitsplanning kan niet los gezien worden van dit strategisch plan. Doelstellingen
opgenomen in de kwaliteitsplanning komen de realisatie van de strategische doelen ten goede. De
kwaliteitsplanning houdt bijgevolg de operationalisering van het strategisch plan in.
In 2013 worden verschillende verbeterprojecten die in 2012 lopende waren, of opgestart werden,
verder uitgevoerd (L). Daarnaast starten er in 2013 ook nieuwe verbeteracties en –projecten (S).
Uiteraard wordt deze planning op het einde van het jaar geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.
In onze verbeteracties onderscheiden we twee groepen: de eenmalige verbeteracties (A), en de
grote verbeterprojecten (P) die in een stappenplan verder uitgewerkt worden. Zo’n stappenplan
noemen wij een prioritair actieplan (PRIAC). Een PRIAC geeft de verschillende stappen van het
project weer, waarbij per stap de uitvoerder, het gewenste resultaat, het tijdsplan en de supervisor
(met wijze van controle) vermeld wordt.
Op de volgende pagina’s vindt u de kwaliteitsplanning 2013 van de Vereniging Ons Tehuis terug. De
lezer zal merken dat onze kwaliteitsplanning, net als ons kwaliteitsverslag, de structuur inzake
aandachtsgebieden van het PROSE-instrument volgt.
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Kwaliteitsplanning Vereniging Ons Tehuis 2013
1

LEIDERSCHAP

Omschrijving

Niveau

S of L

A of P

Omschrijving

Niveau

S of L

A of P

Actualisatie kwaliteitshandboek

V.O.T.

S

P

Crisiscommunicatie

V.O.T.

S

P

Interne en externe communicatie

V.O.T.

S

P

Seksuele en lichamelijke integriteit

V.O.T.

S

P

Gebruiksvriendelijkheid kwaliteitshandboek

V.O.T.

L

A

Implementatie en evaluatie werking Experimenteel Modulair Kader

V.O.T.

L

P

Visie informatie doorgeven

V.O.T.

L

P

Uniformiseren verwante documenten

V.O.T.

L

A

Contextgericht werken

MFC

S

P

Vraagverheldering

MFC

S

P

JEZ11

L

A

2

BELEID EN STRATEGIE

Procedure en afspraken vrienden
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3

PERSONEELSBELEID

Omschrijving

Niveau

S of L

A of P

Opleidingsschriften

V.O.T.

S

A

Onthaalbeleid

V.O.T.

S

P

Integreren VIA - akkoorden

V.O.T.

L

A

Personeelsbeleid

V.O.T.

L

P

Rekrutering en selectie

V.O.T.

L

P

Talenten en competenties

V.O.T.

L

P

VTO-beleid

V.O.T.

L

P

Omschrijving

Niveau

S of L

A of P

Implementatie Beleids- en Beheerscyclus (BBC)

V.O.T.

L

P

Digital Storytelling

V.O.T.

L

A

Mediawijsheid

V.O.T.

L

P

VIPA

V.O.T.

L

P

Omgaan met personele middelen

JEZ11

S

A

Samenwerking met externe diensten

DIVAM

S

A

4

MIDDELEN EN SAMENWERKING
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5

KERNPROCESSEN

Omschrijving

Niveau

S of L

A of P

Dossierbeheer

V.O.T.

S

P

Fasetherapie

V.O.T.

S

P

Psycho-educatie en training

V.O.T.

S

A

Time - out

V.O.T.

S

P

Verkennen Geweldloos Verzet

V.O.T.

S

A

Handelingsplan

V.O.T.

L

P

Pedagogisch basisklimaat

MFC

S

P

Evalueren leefregels

JEZ11

S

A

Verkennen van EQUIP

JEZ11

S

A

Verkennen van LSCi

JEZ11

S

A

Groepstherapie

JEZ11

L

P

Implementeren Decreet Rechtspositie van de Minderjarige

JEZ11

L

P

Aandacht voor ervaringsleren

DIVAM

S

A

Vernieuwende methodieken Herstelbemiddeling

DIVAM

S

A

Leerproject en herstelgericht werken in voorzieningen

DIVAM

S

P
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6

TEVREDENHEID VAN CLIËNTEN EN VERWIJZERS

Omschrijving

Niveau

S of L

A of P

Sensibiliseren van medewerkers over de informele klachtenprocedure

V.O.T.

S

A

Cliëntfeedback

V.O.T.

L

P

Onthaalbrochures voor cliënten

MFC

S

A

Ouderraad

MFC

S

P

Niveau

S of L

A of P

Niveau

S of L

A of P

Omschrijving

Niveau

S of L

A of P

Uitvoeringsbesluit kwaliteitsdecreet

V.O.T.

S

P

Voorbereiden inspectie Decreet Rechtspositie van de Minderjarige

V.O.T.

S

P

7

TEVREDENHEID VAN MEDEWERKERS

Omschrijving

8

WAARDERING DOOR DE MAATSCHAPPIJ

Omschrijving

9

PERFORMANTIE VAN HET CENTRUM
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1.4. De werking van de Raad van Beheer
In 2012 gingen de beheerraden door op 3 februari, 30 maart, 1 juni, 5 oktober en 23 november.
Belangrijkste beslissingen:

Inhoudelijke werking
-

-

De Raad van Beheer keurde de ombouw van Ons Tehuis en uitbreiding van de
thuisbegeleidingsdienst goed. Ons Tehuis gaat van 48 naar 45 residentiële plaatsen en in
Harmonie wordt de erkenning uitgebreid van 16 plaatsen naar 32. Ook de implicaties op
personeel werd er besproken.
Harmonie bestaat 20 jaar harmonie. De festiviteiten die doorgaan op 22/6 en 15/9 werden
voorgelegd aan de Raad en goedgekeurd.
Ook de VOT bestaat 45 jaar. Er werd op 30/9 een terugkomdag voor ex-cliënten
georganiseerd.
Gedurende de Raden van Beheer in 2012 werd er een aanzienlijk deel van de vergaderingen
stil gestaan bij de invoering van het experimenteel modulair kader. De ingrijpende
organisatorische consequenties, de herprofilering van de leefgroepen, de
enveloppenfinanciering en de diverse modules en de daarmee gepaard gaande
erkenningswijziging passeerden de revue.

Personeel
-

-

-

Er werden diverse wervingen uitgeschreven:
o Werving stafmedewerker
o Werving begeleiders
o Interne werving hoofdbegeleider
o Werving administratief medewerker
De Raad van Beheer keurde een beleidsverklaring inzake preventief alcohol- en drugsbeleid
goed.
Het project rond “competenties en talenten in balans” dat in 2011 startte kende zijn vervolg
in 2012. Via competentiemanagement willen we al de personeelsdomeinen met elkaar in
verbinding brengen. De kerncompetenties werden aan de Raad voorgelegd. De Raad keurde
de indiening van een diversiteitsplan bij de Serr goed. Een onderdeel van dit plan was de
aankoop van software om het competentiemanagement te stroomlijnen. Na bijkomend
marktonderzoek kon de Raad zich vinden in de aankoop van die software
De Raad wordt systematisch gebriefd rond de vergaderingen van het BOC: in 2012 werd
voornamelijk onderhandeld in het kader van het nakende VIA-akkoord. Er werd een
conformiteitsaudit met betrekking tot de wetgeving rond arbeidsveiligheid uitgevoerd door
IDEWE. De opstart van exitgesprekken werd toegelicht en de stand van zaken rond het
project competenties en talenten in balans werd diverse keren toegelicht.

~ 33 ~

Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen: jaarverslag 2012

Infrastructuur en rollend materieel
-

-

-

Er werd in 2012 beslist door de Raad van beheer om een meerjarenplan op vlak van
infrastructuur in te dienen bij VIPA:
o Er volgde een bespreking van het Zorgstrategisch Plan en er volgde een beslissing om
Zorgstrategisch Plan in te dienen bij VIPA
o Er werd beslist om een investeringssubsidie aan te vragen
o In functie van de opstart van het Financieel en bouwtechnisch plan werd na een
onderhandelingsprocedure een architect aangesteld voor uitvoering van fase 1 van
het Zorgstrategisch Plan
Na een onderhandelingsprocedure werd beslist om een omheining rond de vijver van de
Garve te plaatsen
Na een onderhandelingsprocedure werd een nieuwe dienstwagen aangekocht. Dit omdat de
vorige dienstwagen betrokken was in een ongeval.
Na een onderhandelingsprocedure werd een firma aangesteld om via injectie een
corrosiebehandeling aan de waterleiding van de Iep toe te passen.
De Raad stelde vast dat de draagbalken van het platte dak van De Garve aan de uiteinden
houtrot vertoonden. Bij hoogdringendheid werd een controleorganisme aangesteld die een
stabiliteitsonderzoek aan de Garve uitvoerde. De Raad nam hier akte van.
Er werd een onderhandelingsprocedure voor de aankoop en levering van dranken
uitgeschreven.
Er werd een onderhandelingsprocedure opgestart voor de aankoop van een schuifwand in
de Garve
De Raad besliste tot de aankoop van een minibus na onderhandelingsprocedure

Financieel
-

De Raad keurde het financieel verslag van de Garvekas 2011 goed.
De Raad nam akte van sponsoring van de foorkramers en van Inner wheel
De dienstjaarrekening en activiteitenverslag 2012 met toelichting door de revisor werd door
de Raad van Beheer goedgekeurd.
Het budget 2013 werd in diezelfde Raad goedgekeurd.
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Deel 2: Residentieel
Ons Tehuis Ieper
Capaciteit 45
3 verticaal gemengde leefgroepen
1 kamertrainingscentrum
Begeleid Zelfstandig Wonen

2.1. Organogram van de residentiële voorziening:
Ons Tehuis
2.2. Statistische gegevens residentieel
2.3. Externe kampen
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2 Residentieel
2.1 Organogram van de residentiële voorziening Ons Tehuis
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2.2 Statistische gegevens residentieel

2.2.1

Bezettingsgraad

Figuur 2: Overzicht globale bezettingscijfers
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In 2012 hadden we een globale bezettingsgraad van 100,81%. Dit is nog boven het Vlaamse
gemiddelde voor begeleidingstehuizen. Het steven naar geen of beperkt overtal maakt deel uit van
een bewuste strategie om blijvend een kwaliteitsvolle opvang te bieden aan onze jongeren en de
draaglast van onze medewerkers binnen aanvaardbare normen te houden. Immers jongeren die we
boven onze erkende capaciteit opvangen moeten met eenzelfde personeelsploeg begeleid worden.
Maar in eerste instantie komt dit de kinderen en jongeren ten goede. We slagen er in om de
leefgroepsgrootte op een aanvaardbaar niveau te brengen zodat ook voor hen het samenleven in
groep aangenamer wordt.
We blijven consequent de provinciale wachtlijst hanteren zonder onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid voor de meest schrijnende situaties uit het oog te verliezen.
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2.2.2

Overzicht per plaatsende instantie

Figuur 3: Aanwezige jongeren per plaatsende instantie
Plaatsende instantie

31/12/2011

30/06/2012

31/12/2012

JRB Ieper
CBJ Ieper
JRB Veurne
CBJ Veurne
JRB Kortrijk
CBJ Kortrijk
JRB Brugge
CBJ Brugge
CBJ Roeselare-Tielt

25
7
0
2
4
2
3
2
0

21
9
0
1
4
2
4
2
1

25
7
0
1
4
2
4
1
1

TOTALEN

45

44

45

Figuur 4: Verhouding Comité Bijzondere Jeugdzorg en jeugdrechtbank per 31/12
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Comité Bijzondere Jeugdzorg

De verhouding gedwongen versus vrijwillige hulpverlening is de laatste jaren nagenoeg stabiel te
noemen.
In 2012 is het aandeel van de gedwongen hulpverlening 73,33% (tov 73,91% in 2011). Het aandeel
van de vrijwillige hulpverlening is 26,67% (tov 26,09% in 2011).
De Vereniging Ons Tehuis doet blijvende inspanningen om ook de vrijwillige hulpverlening via het
Comité Bijzondere Jeugdzorg plaatsen te blijven aanbieden.
Gezien de instroom in Ons Tehuis nu mede bepaald wordt door de provinciale wachtlijst hebben wij
hierop echter minder impact. We stellen vast dat de dossiers met hoogste prioriteit voornamelijk
dossiers zijn van de jeugdrechtbank.
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Figuur 5: Time-outs met terugkeer
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Time-out is een methodiek die gebruikt wordt wanneer de begeleiding dreigt vast te lopen of reeds
vastgelopen is. Het doel is om met het instrument van 'de onderbreking' een positieve bijdrage te
leveren aan de dagelijkse interacties van de jongere met zijn onmiddellijke omgeving, zodat de
draagkracht van de jongere en zijn onmiddellijke omgeving (hulpverleners, ouders, …) toeneemt, om
zodoende de hulpverlening verder te kunnen zetten.
Zo wordt een time-out niet louter sanctionerend aanzien. Bovendien is een van de sterktes in de
begeleiding van jongeren dat Ons Tehuis sterk aanklampend werkt. We willen time outs zo kort
mogelijk houden om het engagement van begeleiding te kunnen verder zetten.

2.2.3

Leeftijd en nationaliteit bij opname

Figuur 6: Leeftijd bij opname (N = 8)
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In 2012 kenden we 8 opnames. (6 in 2011) op een capaciteit van 48 jongeren. Dit duidt op een
relatief lage mobiliteit van kinderen en jongeren in verticaal gemengde leefgroepen. In 2012 namen
we 2 kinderen op in de leeftijdsgroep 0-2 jaar en 2 kinderen in de leeftijdsgroep van 3 - 5 jaar, 3
jongere in de categorie 15 - 17 jaar. De opname in de categorie > 18 jaar was een jongere die na
spijtprocedure opnieuw instroomde in het kamertrainingscentrum.
Van de 8 opnames waren er 4 kinderen bij jonger dan 5 jaar. We behoren tot de beperkte groep
begeleidingstehuizen die erkend zijn voor de opvang van 0 tot 3-jarigen en zijn hier dan ook speciaal
voor uitgerust.
Overgangen vanuit de leefgroepen naar het kamertrainingscentrum én de overgang van het
kamertrainingscentrum naar begeleid zelfstandig wonen zijn niet in de grafiek opgenomen.
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Figuur 7: Evolutie verhouding leeftijd van opname -12jarigen/≥12jarigen in procent.
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Door een aantal interne doorschuivingen van de verticaal gemengde leefgroepen naar het
kamertrainingscentrum kwam er wat ruimte in de verticaal gemengde leefgroepen. Er werden 4
kinderen onder de 12 jaar opgenomen, waaronder 3 kinderen van eenzelfde gezin.
Figuur 8: Nationaliteit bij opname (N = 8)
Land van herkomst
België

8

Alle jongeren in 2012 opgenomen hadden de Belgische nationaliteit.
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2.2.4
Verblijfplaats en hulpverleningsgeschiedenis
van de jongeren bij opname
Figuur 9: Verblijfplaats voor de effectieve opname in 2012 (N = 8)
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Geen enkel kind of jongere werd rechtstreeks vanuit een thuissituatie geplaatst in Ons Tehuis. Dit
duidt op de ernst van de dossiers die wij opnemen.

Figuur 10: Hulpverleningsgeschiedenis van de jongeren voor opname (N = 8)
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Geen enkele jongere werd rechtstreeks van thuis uit geplaatst zonder voorafgaande hulpverlening
gehad te hebben.
De meeste jongeren zijn reeds voor opname in contact gekomen met één of meerdere vormen van
hulpverlening. Dit bevestigt de stelling ingenomen bij grafiek 5. Er worden meerdere alternatieven
voorgesteld vooraleer over te gaan tot opname in een residentiële voorziening. Dit wordt enerzijds
ingegeven door het subsidiariteitsbeginsel: men put eerst de minder intensieve vormen van
hulpverlening uit vooraleer de stap naar plaatsing te zetten. Anderzijds wordt dit ingegeven door de
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lange wachtlijsten voor residentiële voorzieningen. Daar waar in bepaalde dossiers plaatsing zou
aangewezen zijn moet men noodgedwongen op zoek naar alternatieven.

2.2.5

Aanmeldingsproblematiek

Figuur 11: Aanmeldingsproblematiek bij opname van jongeren
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2.2.6

Leeftijd en geslacht van de jongeren

Figuur 12: Evolutie leeftijdsverdeling jongeren van de laatste 10 jaar (N = 45 op 31/12)
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Op 31/12/2012 was 44% (in 2011 43%) van het aantal opgenomen jongeren jonger dan 12 jaar, 40%
tussen 12 en 18 jaar (in 2010 41%) en 16% ouder dan 18 jaar. (in 2010 15%). Voor de tweede maal in
5 jaar tijd overstijgt de leeftijdsgroep jonger dan 12 jaar de middengroep van 12 tot 18 jaar.
We werken met verticaal gemengde leefgroepen, dit betekent dat er zowel jongens en meisjes van 0
tot 17 jaar in de leefgroepen verblijven. Dit vergt een grote competentie van onze begeleiders die
zowel de verzorgende taken voor de allerkleinsten onder de knie moeten hebben maar evengoed
moeten kunnen onderhandelen en praten met pubers.
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Figuur 13: Verdeling naar geslacht (N = 45)
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Figuur 14: Nationaliteit van de jongeren die op 31/12/2012 in Ons Tehuis verbleven. (N = 45)
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In 2012 heeft 87% (t.o.v. 85% in 2011) van onze jongeren de Belgische nationaliteit. In absolute
cijfers betekent dit wat wij momenteel 6 jongeren met de niet-Belgische nationaliteit begeleiden.
(t.o.v. 7 in 2010).
Alle jongeren met niet-Belgische nationaliteit komen oorspronkelijk uit onze initiatieven voor de
opvang van niet begeleide minderjarige asielzoekers. Deze initiatieven werden eind 2008
noodgedwongen gesloten.
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Figuur 15: Opsplitsing land van herkomst van de niet Belgen (N = 6).
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2.2.7

Schoolgegevens van de jongeren in 2012

Figuur 16: Studieniveau en -richting op 31/12/2012 (N = 45).
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Figuur 16 toont aan dat circa 62% (tov 52% in 2011) van onze jongeren beroeps- of buitengewoon
onderwijs volgen (BSO + BuSo + BLO + buitengewoon kleuteronderwijs). We zien hier drie mogelijke
redenen:
jongeren uit deze onderwijsvorm zijn kwetsbaarder voor opvoedingsproblemen
ouders die zelf wat minder begaafd zijn, hebben het alsmaar moeilijker om de steeds complexer
wordende aspecten van het opvoedingsgebeuren onder de knie te krijgen.
Jongeren die te lang in een problematische opvoedingssituatie vertoefden voor de plaatsing
hebben soms een onherstelbare leerachterstand opgelopen.
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Figuur 17: Procentuele verdeling per onderwijsvorm voor het secundair onderwijs (N = 23).
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2.2.8

Pedagogisch luik

Volgens het decreet rechtspositie werden de gegevens opgemaakt op basis van het domicilie-adres
van de jongeren.
Figuur 18: Gezinsgrootte
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Opmerkingen:
Jongeren die Begeleid Zelfstandig Wonen volgen zijn niet opgenomen in deze tabel.
Zeven kinderen (waarvan 3 niet begeleide minderjarige asielzoekers) en jongeren zijn
gedomicilieerd op het adres van Ons Tehuis en zijn niet opgenomen in de tabel.
In een aantal gevallen komt het voor dat niet alle kinderen en of jongeren van het gezin zijn
opgenomen in Ons Tehuis: of ze verblijven nog thuis of ze zijn opgenomen in een andere
instelling bijzondere jeugdzorg. Die jongeren werden wel opgenomen in de linker kolom,
ondanks het feit dat wij hen niet begeleiden.
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Figuur 19: Gezinssamenstelling
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We bekijken de gezinnen vanuit het oogpunt van de jongere. Bijvoorbeeld: een gezin kan vanuit het
oogpunt van de jongere of een kerngezin zijn of een nieuw samengesteld gezin. Voor het natuurlijke
kind kan dit het kerngezin zijn, voor zijn of haar stiefbroer is dit een nieuw samengesteld gezin.
Opnieuw zijn hier 3 jongeren niet opgenomen in de tabel omdat zij het statuut hebben van niet
begeleide minderjarige. (cfr. hierboven).

Figuur 20: Inkomstenbronnen (meerdere scores mogelijk)
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De inkomstenbronnen worden hoofdzakelijk bepaald door vervangingsinkomen (24%), door loon uit
arbeid (24%) en door een werkloosheidsvergoeding (pwa-uitkering) (16%), gevolgd door kinderbijslag
voor andere inwonende kinderen (20%) en leefloon (8%). Twee personen beschikken (8%) over een
vergoeding uit alimentatie.
Wederom zijn de gegevens van 3 jongeren niet bekend gezien het statuut van niet begeleide
minderjarige en er geen zicht is op het inkomen van de ouders

Figuur 21: Analyse van gezinsfunctioneren op verschillende domeinen
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De bovenstaande tabel toont welke andere terreinen naast de opvoedingssituatie onder druk komen
te staan. De financiële toestand is maar in 3 gevallen gezond te noemen. In iets meer dan de helft
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van onze gezinnen is de huisvestingssituatie gezond te noemen. De meest precaire domeinen
(=aandachtspunt of problematisch) zijn het sociaal maatschappelijk functioneren (86%), de
financiële toestand ( 80%) en de administratie (73%) van onze gezinnen. Bij 67% van de gezinnen is
de partnerrelatie problematisch of aandachtspunt.
Tot slot is het verontrustend te noemen dat bij 40% van de gezinnen het individueel welzijn van de
nog thuiswonende kinderen als aandachtpunt of problematisch wordt gescoord.

2.2.9

Realisatie doelstellingen, verblijfsduur en
verblijfplaats bij uittrede.

Figuur 22: Realisatie doelstellingen handelingsplan bij uittrede (N = 9)
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Van alle jongeren die de instelling verlieten was hun toestand verbeterd tov hun toestand voor de
opname.
Daar waar de toestand is verbeterd ten opzichte van de aanvang, maar nog niet conform de
doelstelling (+1) betekent dat niet alle vooropgestelde doelen werden behaald, maar dat er wel
degelijk sprake is van een verbeterde situatie. Voorbeelden zijn hier: jongere slaagde erin alleen te
gaan wonen, maar behaalde geen diploma en had geen zinvolle dagbesteding. Jongere woonde
alleen, maar door een crisis kwam hij in de psychiatrie terecht.
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Figuur 23: Verblijfsduur bij uittrede (N = 9).
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In 2012 verbleef 78% (in 2011 86%, in 2010 50%) van onze jongeren bij uittrede langer dan 2 jaar in
de instelling, 0% (in 2011 0%, in 2010 17%) bleef tussen de 1 en 2 jaar, 11% (in 2011 0%,in 2010 0%,)
bleef tussen de 6 maand en een jaar en tot slot 11% (in 2010 14%, in 2010 33%,) verbleef minder dan
6 maand bij ons.
Het aandeel van de groep “langer dan 2 jaar” is aanzienlijk.
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Figuur 24: Verblijfplaats bij uittrede (N = 9).
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Van de 9 jongeren die de instelling verlieten konden er twee terug thuis gaan wonen, de ene zonder
verdere begeleiding, de andere met thuisbegeleiding.
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2.3 Kampen in de zomervakantie 2012
Figuur 25: Overzicht gevolgde kampen
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In de zomervakantie van 2012 werden door onze jongeren 67 kampen gevolgd. (in 2011 69 kampen,
in 2010 62 kampen). Duinenheide blijft net zoals de jaren ervoor de organisatie waar het meest van
onze jongeren mee optrekken, gevolgd door de KSA. Ons Tehuis is dankbaar dat er ook een aanbod
van kampen is voor kinderen met een beperking (Iris, Spelewijs, Kei-jong,…). Er werden dit jaar 6
dergelijke kampen gevolgd.
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Deel 3: JEZ11
Residentiële voorziening 1bis
Capaciteit 10 meisjes

3.1. Organogram van JEZ11
3.2. Statistische gegevens JEZ11
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3 JEZ11
3.1 Organogram van JEZ11
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3.2 Statistische gegevens JEZ11

3.2.1

Bezettingsgraad

Figuur 26: Bezettingscijfers
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De leefgroep kent een maximumcapaciteit van 10 meisjes. Er is een continue wachtlijst voor opname
van jongeren. Opnames gebeuren wisselend in samenspraak met de Centrale Wachtlijst en met de
Gemeenschapsinstelling De Zande. Een aantal vrije plaatsen konden niet onmiddellijk worden
ingevuld. Dit is te wijten aan de tijd die gaat over het uitzoeken voor welke jongeren reeds een
alternatief is gevonden. Toch kan er een stijging in het bezettingscijfer opgemerkt worden. Om lange
vrije plaatsen te vermijden engageert JEZ11 zich om de Centrale Wachtlijst een aantal weken voor
het afronden van een traject reeds op de hoogte te brengen van beschikbare plaatsen in de nabije
toekomst.

3.2.2

Overzicht opnames per plaatsende instantie

Figuur 27: Aanwezige jongeren per plaatsende instantie
Plaatsende instantie
JRB Ieper
JRB Veurne
JRB Kortrijk
JRB Brugge
JRB Gent
JRB Oudenaarde
JRB Dendermonde
TOTALEN

31/12/2011
1
0
4
1
2
1
0
9

30/06/2012
0
0
4
1
2
0
3
10

31/12/2012
1
0
2
2
2
0
2
9

Het proeftuinproject JEZ11 richt zich tot jongeren die omwille van een zeer ernstige problematische
opvoedingssituatie worden toegewezen door Jeugdrechtbanken van West- en Oost- Vlaanderen.
Beurtelings wordt in samenspraak met de Centrale Wachtlijst en de Gemeenschapsinstellingen
opgenomen. Jongeren die aangemeld worden via de Centrale Wachtlijst worden beurtelings uit
West- en Oost-Vlaanderen opgenomen. Wanneer er vanuit één van voorgenoemde regio’s geen
vraag is, wordt de volgende aangesproken. In 2012 was er een gelijke verhouding tussen WestVlaanderen en Oost-Vlaanderen.
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Figuur 28: Time Outs met terugkeer
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Jez11 heeft een samenwerkingsverband met de Gemeenschapsinstellingen en Psychiatrisch
Ziekenhuis Heilig Hart wat betreft Time Outs. Er dient een onderscheid gemaakt te worden in de
soorten van Time Outs. Er wordt beroep gedaan op de gemeenschapsinstellingen voor Time Out,
wanneer het traject dermate vastloopt of wanneer de jongere een aantal grenzen ernstig heeft
overschreden. Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart wordt gecontacteerd voor een kortdurende Time
Out van maximaal 24 uur wanneer er crisis met ernstige agressie hetzij naar medebewoners of
begeleiding, hetzij naar zichzelf. Voor Time Outs in psychiatrische voorzieningen werd in 2012 een
aantal maal beroep gedaan op PAAZ Roeselare, De Korbeel, PAAZ Dendermonde, Psychiatrisch
Centrum Pittem en De Branding. Het aantal Time Outs in psychiatrische setting is in 2012 bijna
gehalveerd in vergelijking met 2011. Deze daling is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een meer
verfijnde en duidelijkere risicotaxatie voor en tijdens de intake.
Van de 12 Time Outs in 2012 zijn er al 7 afkomstig van 1 meisje.
Time Outs dienen als signaal om de jongeren tot nadenken aan te zetten en tot rust te brengen. Het
doel bij deze Time Outs is steeds het vastgelopen traject te deblokkeren om nadien op een positieve
manier verder te gaan met de jongere.

3.2.3.

Leeftijd en nationaliteit bij opname

Figuur 29: Leeftijd bij opname (N = 11)
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Het proeftuinproject JEZ11 richt zich op meisjes van 12 tot 18 jaar. De grootste groep meisjes is
tussen 14 en 16 jaar. In vergelijking met 2011 is de gemiddelde leeftijd met bijna een jaar gedaald
(van 15,6 jaar 2011 naar 14,7 jaar in 2012).
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Figuur 30: Evolutie verhouding leeftijd van opname in procent (N = 11)
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Figuur 31: Nationaliteit bij opname (N = 11)
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10 van de 11 meisjes die gedurende 2012 in JEZ11 werden opgenomen, hebben Belgische
nationaliteit. 1 meisje was afkomstig uit de Slovaakse Republiek.

3.2.3
Verblijfplaats en hulpverleningsgeschiedenis
van de jongeren bij opname
Figuur 32: Verblijfplaats voor effectieve opname in 2012 (N = 11)
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Heel wat jongeren hebben reeds een lang traject in de hulpverlening afgelegd. In vergelijking met
2011 valt het op dat er heel wat minder jongeren thuis verbleven net voor de opname en meer
jongeren in een voorziening BJB.
De verklaring kan vaak gezocht worden in het feit dat het traject dermate vastgelopen was dat er
geen alternatieven in de hulpverlening meer werden gevonden.
Zoals eerder vermeld wordt beurtelings en in samenspraak met de Centrale Wachtlijst en de
gemeenschapsinstellingen opgenomen. Waar in 2010 een evenredige verdeling vastgesteld werd en
in 2011 een daling, kan in 2012 opnieuw een daling opgemerkt worden in de aanmeldingen vanuit de
gemeenschapsinstellingen.
De vraag vanuit jeugdrechtbanken is nog steeds hoog.
Figuur 33: Hulpverleningsgeschiedenis van jongeren voor opname
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Bovenstaande grafiek geeft een beeld van de hulpverleningsgeschiedenis van de 11 opgenomen
meisjes in 2012. JEZ11 richt zich op jongeren die zich in zeer ernstige POS bevinden of die een MOFdossier hebben. Dit impliceert dat er bij de meeste meisjes reeds een lange
hulpverleningsgeschiedenis voor de opname in JEZ11 plaats vond.

3.2.4

Aanmeldingsproblematiek

Figuur 34: Aanmeldingsproblematiek
Overzicht aanmeldingsproblematieken
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JEZ11 richt zich tot meisjes tussen 12 en 18 in zeer ernstige POS of meisjes die delicten plegen als
symptoomgedrag voor een onderliggende problematiek. Wij menen dat de juiste doelgroep
momenteel wordt aangemeld en opgenomen bij JEZ11.
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3.2.5

Leeftijd van de meisjes

Figuur 35: Evolutie leeftijdsverdeling jongeren van de laatste 4 jaar op 31/12/2012
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Figuur 36: Nationaliteit van de jongeren die bij ons verbleven op 31/12/2012
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Alle jongeren die op 31/12/2012 in JEZ11 verbleven, hebben de Belgische nationaliteit. Een aantal
jongeren hebben ouders met een andere nationaliteit.

3.2.6

Schoolgegevens van de jongeren

Figuur 37: Verdeling per onderwijsvorm voor het secundair onderwijs op 31/12/2012 (N = 9)
5

Aantal

4
3
2
1
0
BSO

BuSo

Deeltijds onderwijsAURA

Geen onderwijs

Verdeling

De meisjes die in JEZ11 opgenomen worden, ervaren vaak vastgelopen trajecten op allerlei
domeinen. Bij velen is een vastgelopen schooltraject een groot knelpunt. Vaak spijbelen ze al
geruime tijd. Daarom wordt gedurende de eerste fase van hun verblijf extra aandacht geschonken
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aan degelijke screening van mogelijkheden en interesses op schools vlak. Dit gebeurt in
samenwerking met CLB Ieper. Ondertussen krijgen de meisjes twee maal per week een school
vervangend programma door Groep Intro. Voor alle meisjes die op 31/12/2012 in JEZ11 verbleven
was het mogelijk om na een observatieperiode een geschikte school en studierichting te vinden.
Jammer genoeg gebeurde het bij 5 meisjes dat het al na een aantal weken terug verkeerd liep op
school. Voor de meeste van hen werd een waardig alternatief gevonden (AURA of POT). Bij deze
vorm van onderwijs kan er perfect afgestemd worden op de haalbaarheid en de draagkracht van het
meisjes (bijv. 2 dagen in de week, enkel halve dagen,…)
Slechts 2 van de 9 meisjes die op 31/12/2012 in JEZ11 verbleven, liepen school in het voltijds
onderwijs. Voor 3 meisjes was er op dat moment nog een screening gaande of een zoektocht naar
alternatief onderwijs.
Het vraagt grote inspanningen, zowel van het meisje, de school als het team om van de
schooltrajecten een succesverhaal te maken.

3.2.7

Pedagogisch luik op 31/12/2012

Volgens het decreet rechtspositie werden de gegevens opgemaakt op basis van het domicilie-adres
van de minderjarigen die op 31/12/2012 in JEZ11 verbleven.
Figuur 38: Gezinsgrootte
Kinderen in het gezin
1
2
3
4
5

Aantal begeleide gezinnen
4
2
2
1
0

Uit voorgaande tabel kan geconcludeerd worden dat de meeste meisjes uit relatief kleine gezinnen
komen. Er dient echter op gewezen te worden dat de ouders van alle meisjes gescheiden zijn en de
jongere vaak nog (half- en stief)broers- of zussen hebben die niet op hetzelfde adres gedomicilieerd
zijn.
Figuur 39: Gezinssamenstelling
Aantal
0
7
2
9

Kerngezin
Eenoudergezin
Nieuw samengesteld gezin
Totaal:
Geen van de jongeren verblijft nog in het kerngezin.
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Figuur 40: Inkomstenbronnen
Aantal
7
4
2

Kinderbijslag
Loon uit arbeid
Werkloosheidsvergoeding + PWA-uitkering
Vervangingsinkomen
voor
arbeidsongeschiktheid,
invaliditeit of loopbaanonderbreking
Leefloon of steun OCMW
Alimentatie

3
3
3

De inkomstenbronnen werden vastgesteld in het gezin waar het meisje gedomicilieerd is. Uit de tabel
blijkt dat slechts bij 4 van de 9 meisjes hun ouder loon uit arbeid heeft als inkomsten. Vaak is er dan
een andere vorm van inkomsten aanwezig zoals invaliditeitsuitkering, leefloon, steun OCMW,
werkloosheidsvergoeding,…

Figuur 41: Analyse van gezinsfunctioneren
Problematisch Aandachtspunt Gezond
Aantal
Aantal
Aantal
9
Huisvestingssituatie
2
5
2
Financiële toestand
2
7
Administratie
1
1
7
Huishoudelijke organisatie
Individueel welzijn
1
6
inwonende kinderen
1
2
6
Partnerrelatie
Sociaal maatschappelijk
functioneren

2

3

Niet van toepassing
aantal

2

4

Uit bovenstaande tabel blijkt welke domeinen de gezinssituatie tot een problematische
opvoedingssituatie maken. Opvallend is dat de huisvestingssituatie voor alle meisjes die op
31/12/2012 in JEZ11 verbleven goed was. Positief is ook dat, behalve voor financiële toestand en
sociaal maatschappelijk functioneren, alle terreinen voor meer dan de helft van de gezinnen gezond
is.
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3.2.8
Realisatie doelstellingen, verblijfsduur en
verblijfplaats bij uittrede

Aantal

Figuur 42: Realisatie doelstellingen handelingsplan bij uittrede (N = 12)
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De toestand is
De toestand is hetzelfde De toestand is verbeterd De toestand is verbeterd
verslechterd ten opzichte
als bij de aanvang
ten opzichte van de
ten opzichte van de
van de aanvang
aanvang, maar nog niet aanvang en conform de
conform de doelstelling
doelstelling
Doelstelling

De helft van de trajecten die beëindigd werden in de loop van 2012 werd positief afgerond. De
meeste positieve trajecten kent tot op zekere hoogte realisatie van de doelstellingen. Wanneer we in
acht nemen dat de hulpverlening van JEZ11 intensief en kortdurend aan de slag gaat om vastgelopen
trajecten terug positief op gang te krijgen, wordt duidelijk waarom deze doelstellingen vaak nog niet
volledig conform de norm bereikt werden. Bij een derde van de trajecten bleef de toestand
nagenoeg gelijk. Voor deze meisjes werd vaak een andere vorm van hulpverlening, die meer gepast
was, gezocht samen met de verwijzer. Voor twee meisjes werd gescoord dat de toestand slechter
was dan voorheen. Deze score werd toegekend, omdat het traject beëindigd moest worden na meer
dan 10 dagen fugue. Wij zijn ervan overtuigd dat ook zij een aantal vaardigheden hebben getraind
gedurende hun verblijf. De vooruitgang kon er echter niet voor zorgen dat ze steeds binnen de
grenzen van het maatschappelijk aanvaardbare blijven.
Figuur 43: Verblijfsduur bij uittrede (N = 12)
10
9
8

Aantal

7
6
5
4
3
2
1
0
0 - 6 maand

6 m - 1 jaar

1 jaar - 2 jaar

> 2 jaar

Verblijfsduur

Twee derden van de trajecten die afgerond zijn in 2012 kenden een duur tussen 6 maand en een
jaar. Twee trajecten werden afgerond binnen een termijn van 6 maanden. Hiervan kon 1 positief
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afgerond worden. Het ander meisje vertrok al na 2 weken, omdat zij niet paste binnen onze
doelgroep.
JEZ11 streeft naar een begeleidings- en behandelduur van minimaal 6 maanden en maximaal één
jaar. Wanneer deze termijn overschreden wordt, heeft dit te maken met het ontbreken van een open
plaats bij de geadviseerde vervolghulp. Het zoeken naar gepaste vervolghulp die naadloos kan
volgen, blijft een heikel punt.
Figuur 44: Verblijfplaats bij uittrede (N = 12)
Verblijfplaats
Terug naar huis
Schoolinternaat
Psychiatrie
Gemeenschapsinstelling
Andere instelling BJ
Fugue > 10 dagen (verblijfplaats onbekend)
Zelfstandig wonen
Gezinverv. Tehuis Vlaams Fonds
FOR-K

2009
25,00%
37,50%
12,50%
25,00%

2010
11,11%
11,11%
11,11%
11,11%
55,56%

2011
30,00%

2012
58,33%

10,00%
30,00%
10,00%
10,00%
10,00%

8,33%
16,67%

16,67%

Perspectief hebben, is een erg belangrijke drijfveer voor de meisjes doorheen hun traject. We
streven er dan ook naar om zo snel als mogelijk duidelijkheid te hebben over de richting waar
naartoe gewerkt wordt. Zo kon meer dan de helft van de meisjes succesvol thuis geïntegreerd
worden. Grote ontgoocheling vindt plaats wanneer op het eind van een traject de vervolghulp niet
op tijd een vrije plaats kan aanbieden. Voor veel meisjes betekent dit een genoodzaakt verlengd
verblijf in JEZ11. Dit vormt een grote frustratiebron voor deze meisjes.
Opvallend is de positieve evolutie in het terug naar huis kunnen. Slechts één meisje vertrekt naar een
begeleidingstehuis binnen de bijzondere jeugdzorg. Twee meisjes stroomden toch wel uit naar een
meer ingrijpende hulpverlening, namelijk de forensische kinderpsychiatrie.

3.2.9

Kampen in de zomervakantie

In JEZ11 werd in 2012 intensief gewerkt aan het organiseren van interne kampen. Behalve de
kerstvakantie, wordt tijdens elke vakantie een intern kamp georganiseerd waar alle, op dat moment
aanwezige meisjes, aan deelnemen. Eén meisje nam tijdens de zomervakantie deel aan een extern
kamp, georganiseerd door VZW Lejo.
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Deel 4: Dagcentrum
Den Akker Wervik
Capaciteit 10

4.1. Organogram van het dagcentrum Den Akker
4.2. Statistische gegevens van het dagcentrum
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4 Dagcentrum
4.1 Organogram van het dagcentrum Den Akker
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4.2 Statistische gegevens
Erkende capaciteit: 9 plaatsen voor jongens en meisjes tussen 6 en 18 jaar. Daarnaast is er 1 plaats in
het verzekerd aanbod voor crisisjeugdhulp.

4.2.1

Bezettingsgraad

Figuur 45: Globale bezetting 2002 - 2012
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

86.05 %
90.68 %
99.26 %
94.16 %
94.80 %
85.50 %
88.50 %
84.35 %
93.68 %
90.27 %
92,14 %

Crisisbegeleiding is één van de pijlers binnen het netwerk crisisjeugdhulp. Dit netwerk heeft als doel
om crisishulpverlening te garanderen aan alle minderjarigen in een crisissituatie en probeert te
voorkomen dat aan die minderjarigen meer ingrijpende hulp moet worden aangeboden.
In het jaar 2012 werd er geen beroep gedaan op het dagcentrum voor een crisisbegeleiding.

4.2.2

Overzicht opnames per plaatsende instantie

Figuur 46: Aantal jongeren, opnames en uittreden in 2012 per plaatsende instantie
Plaatsende instantie
JRB Ieper
CBJ Ieper
TOTALEN

31/12/2011
2
7
9

30/06/2012
2
6
8

31/12/2012
2
6
8

Figuur 47: Verhouding Comité Bijzondere Jeugdzorg en jeugdrechtbank op 31/12/2012

JR
25%

CBJ
75%
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De verhouding tussen de aanmeldingen vanuit CBJ en JR blijft dezelfde als vorige jaren.
Time – outs zonder terugkeer naar het dagcentrum
Eén van de jongeren werd in time – out opgenomen in een Psychiatrische afdeling van het H.
Hartziekenhuis te Roeselare. Ze keerde echter niet meer terug naar het dagcentrum en werd na haar
opname, opgenomen in een residentiële voorziening.

4.2.3

Leeftijd en nationaliteit bij opname

Figuur 48: Leeftijd bij opname (N = 5)

3-5 jaar
20%

15-17 jaar
20%

12-14 jaar
20%

6-8 jaar
20%

9-11 jaar
20%

De trend van vorig jaar blijft verder lopen. Er is namelijk een evenwicht tussen de opnames van de
+12jarigen en de -12jarigen. Op die manier kunnen we spreken van een mooi verdeelde
groepssamenstelling met een evenwaardige groep jonge kinderen en groep jongeren.
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Figuur 49: Evolutie verhouding leeftijd bij opname < 12 jarigen / > 12jarigen in procent
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Nationaliteit bij opname
Alle jongeren die opgenomen werden in dagcentrum Den Akker in het jaar 2012 hadden de Belgische
nationaliteit.

4.2.4

Verblijfplaats en hulpverleningsgeschiedenis
van de jongeren bij opname

Figuur 50: Hulpverleningsgeschiedenis van de jongeren voor opname

Hulpverlening
buiten BBJ
9%
Ambulant BBJ
18%
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hulpverleningsges
chiedenis
18%

Ambulant DGGZ
9%
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Bij 2 van de 5 jongeren is het dagcentrum een eerste vorm van hulpverlening. Bij de andere 3
jongeren stellen we bij aanmelding vast dat de dagcentrumbegeleiding een vervolg is op één of
meerdere andere hulpverleningsvormen.
Alle jongeren verbleven wel thuis op het moment dat de dagcentrumbegeleiding werd opgestart.

4.2.5

Aanmeldingsproblematiek

Figuur 51: Aanmeldingsproblematiek bij opname van jongeren
Overzicht aanmeldingsproblematieken
Problematische opvoedingssituatie (POS)
Misdaad omschreven feit (MOF)

4.2.6

Aantal
5
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Leeftijd en geslacht van de jongeren

Figuur 52: Evolutie leeftijdsverdeling jongeren van de laatste 6 jaar (op 31/12)
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Zoals te zien is op de grafiek hierboven, is er de laatste 2 jaren een duidelijk evenwicht in de groep
tussen de + 12 jarigen en de -12 jarigen. Dit was voorheen (2006 – 2010) anders. Toen was er een
overwicht in één van de leeftijdscategorieën.
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Figuur 53: Verdeling naar geslacht op 31/12/2012 (N = 8)

mannelijk
25%

vrouwelijk
75%

Nationaliteit van de jongeren op 31/12/2012 (N= 8)
Alle jongeren die op 31/12/2012 in het dagcentrum verbleven, hadden de Belgische nationaliteit.

4.2.7

Schoolgegevens van de jongeren

Figuur 54: Studieniveau en -richting op 31/12/2012 (N = 8)

ASO
12%

Kleuteronderwijs
13%

BLO
25%

Lager onderwijs
25%

BSO
25%

Uitzonderlijk voor het dagcentrum hebben we in het jaar 2012 een kleuter begeleid.
2 van de begeleide jongeren volgen les in het lager onderwijs, 2 in het buitengewoon lager onderwijs.
Van de 3 jongeren die naar het middelbaar gaan, volgen er 2 les in het beroepsonderwijs en 1
jongere volgt les in het algemeen secundair onderwijs.
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Figuur 55: Procentuele verdeling per onderwijsvorm voor het secundair onderwijs (31/12/2012)
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4.2.8

Pedagogisch luik

Volgens het decreet rechtspositie werden de gegevens opgemaakt op basis van het domicilie – adres
van de jongeren.
Tabel: Gezinsgrootte
Kinderen
1
2
3
4
5
6
7

Aantal
1
4
1
1
0
0
1

Figuur 56: Gezinssamenstelling

Kerngezin
Eenoudergezin
Nieuw samengesteld gezin
Totaal:

Aantal
3
2
3
8

Op 31/12/2012 stellen we vast dat er plus – minus een gelijkwaardige verdeling is tussen de
kerngezinnen, één - ouder en nieuw samengestelde gezinnen. In één van de één – oudergezinnen
wordt de zorg voor de kinderen gedragen door de mama, in het andere gezin wordt dit opgenomen
door de papa.
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Zowel bij de één - oudergezinnen als bij de nieuw samengestelde gezinnen vinden we het belangrijk
om de niet – inwonende ouder in de mater van het mogelijk, kennis te geven van de begeleiding van
hun kinderen in het dagcentrum en waar zinvol of gewenst hen in de begeleiding te betrekken.
Figuur 57: Inkomstenbronnen
Aantal
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Kinderbijslag
Loon uit arbeid
Werkloosheidsvergoeding + PWA-uitkering
Vervangingsinkomen voor arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of loopbaanonderbreking
Leefloon of steun OCMW
Alimentatie

Alle gezinnen genieten kinderbijslag. Bij 6 van de begeleide gezinnen kan er gerekend worden op
loon uit arbeid, dit is vaak voor beide partners van toepassing. 2 van de nieuw samengestelde
gezinnen of één oudergezinnen kunnen rekenen op alimentatie van de ex – partner. De meeste van
de gezinnen begeleid in het jaar 2012 kenden een gezonde financiële toestand. (zie tabel hier onder)
Figuur 58: Analyse van het gezinsfunctioneren op verschillende domeinen
Niet van
toepassing
Aantal

Problematisch Aandachtspunt Gezond
Huisvestingssituatie
Financiële toestand
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Huishoudelijke organisatie
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inwonende
kinderen
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Sociaal maatschappelijk functioneren
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Bij, op 2 na, alle gezinnen begeleid in 2012 was de huisvestingssituatie gezond. Eén van de gezinnen
heeft echter geen woning. Zij wonen in bij de grootouders tot zolang ze een nieuwe woning hebben
gevonden. Ook de administratieve en financiële toestand vormen in de meeste van de gezinnen in
begeleiding, weinig problemen. Het gezin dat geen woning heeft scoort op alle domeinen
problematisch.

4.2.9

Realisatie doelstellingen, verblijfsduur en
verblijfplaats bij uittrede

Figuur 59: Realisatie doelstellingen handelingsplan bij uittrede (N = 5)
Doelstellingen
De toestand is verslechterd ten opzichte van de aanvang
De toestand is hetzelfde als bij de aanvang
De toestand is verbeterd ten opzichte van de aanvang, maar nog niet conform de
doelstelling
De toestand is verbeterd ten opzichte van de aanvang en conform de doelstelling
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Bij 2 van de jongeren is de toestand verslechterd ten opzichte van de aanvang van de begeleiding.
Deze jongeren zijn na de begeleiding ook doorgestroomd naar een residentiële voorziening. Bij 2 van
de jongeren en hun gezin bleef de toestand hetzelfde als bij aanvang. Bij de jongeren waar de
toestand is verbeterd ten opzicht van de aanvang, betreft dit jongeren uit hetzelfde gezin.
Figuur 60: Verblijfsduur bij uittrede (N = 6)
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De helft van de gezinnen kende een begeleidingsduur tussen 1 à 2 jaar. Dit is conform de huidige
trend. Heel uitzonderlijk werd in het jaar 2012 een begeleiding al afgesloten na 4 maanden.
Figuur 61: Verblijfplaats bij uittrede (N = 6)
Verblijfplaats
Terug naar huis
Schoolinternaat + thuis
OOOC
Andere instelling BJ

Aantal
3
1
1
1

Van alle jongeren waarvan de begeleiding in 2012 werd stopgezet, verbleven er nadien 4 terug thuis.
Eén jongere verbleef aanvullend in de week op een internaat. Voor 2 van de jongeren drong een
verblijf in een residentiële voorziening zich op na de begeleiding in het dagcentrum.

4.2.10

Kampen in de zomervakantie

In het dagcentrum proberen we de gezinnen te motiveren hun kinderen/jongeren op kamp te laten
gaan tijdens de grote vakantie.
Dit jaar gingen 2 jongeren mee op ‘knuffelkamp’ met Karin Biesbrouck.
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Deel 5: DIVAM
Dienst Ieper en Veurne
Alternatieve Maatregelen

5.1. Organogram van DIVAM
5.2. Inleiding
5.3 Statistische gegevens DIVAM
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5 DIVAM
5.1 Organogram van DIVAM

DIVAM is partner van het samenwerkingsprotocol dat afgesloten werd tussen alle West-Vlaamse
diensten die actief zijn op het vlak van “herstelgerichte en constructieve afhandelingen”. Dat
betekent dat op vlak van de vier afhandelingen en op vlak van de directies samengewerkt wordt met
de collega-diensten COHEsie en BAAB.
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5.2 Inleiding
Sinds 1 november 1999 is de Dienst Ieper-Veurne voor Alternatieve Maatregelen actief in de
arrondissementen Ieper en Veurne. Oorspronkelijk organiseerde DIVAM drie afhandelingen, namelijk
herstelbemiddeling, leerproject (sociale vaardigheidstraining) en gemeenschapsdienst. Sinds de
nieuwe jeugdwet in 2007 staat DIVAM ook in voor de organisatie en begeleiding van het
herstelgericht groepsoverleg en de ouderstage. In 2009 werd echter beslist om de subsidiëring van
ouderstage stop te zetten. Bijgevolg organiseert en begeleidt DIVAM momenteel vier werkvormen:
herstelbemiddeling, herstelgericht groepsoverleg, leerproject (sociale vaardigheidstraining) en
gemeenschapsdienst.
Het parket of de jeugdrechtbank biedt herstelbemiddeling aan verdachte en slachtoffer van een als
misdrijf omschreven feit aan. De partijen krijgen de kans 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, maar
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 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.
Sociale vaardigheidstraining wordt ook door de jeugdrechter als leerproject opgelegd. Een
leerproject (sociale vaardigheidstraining) bestaat uit een training van 20 of 45 uur die in wekelijkse
sessies van anderhalf uur gegeven wordt. 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
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5.3 Statistische gegevens

5.3.1

Aantal aanmeldingen

Figuur 62: Aantal aanmeldingen per werkvorm 2001 - 2012
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Op bovenstaande grafiek merken we een sterke stijging in het aantal herstelbemiddelingsdossiers in
2007. Dit valt te verklaren door het in werking treden van de nieuwe jeugdwet. Het aantal
bemiddelingsdossiers is lichtjes gedaald ten opzichte van 2007 en 2008. Deze daling situeert zich tot
en met 2011 bij doorverwijzingen uit het arrondissement Veurne. In 2012 merken we echter een
daling in het aantal doorverwijzingen uit het arrondissement Ieper.
In 2009 kregen we twee doorverwijzingen HERGO, na twee jaar stilte werd in 2012 opnieuw één
jongere doorverwezen.
De gemeenschapsdiensten zijn na een stijging in 2009-2010, in 2011 en 2012 opnieuw gedaald.
De leerprojecten blijven op een redelijk niveau. In 2010 werden voor de eerste keer 2 lange termijn
sociale vaardigheidstrainingen opgelegd. In 2011 waren dit er al 7, in 2012 8.
Sinds 2007 blijft het totaal dossieraantal binnen DIVAM over alle werkvormen heen ongeveer
constant. We merken uiteraard wel wat fluctuaties, maar deze zijn niet dermate groot.

Figuur 63: Aantal aangemelde jongeren in 2012 per werkvorm en per arrondissement
Arrondissement
Ieper
Veurne
JEZ11
TOTAAL

Herstelbe
middeling
78
31
109

HERGO
0
1
1

Leerproject
20u
5
1
13
19

Leerproject
45u
7
1
8

Gemeen
schapsdienst
10
0
10

Totaal
100
34
13
147

DIVAM is werkzaam in twee arrondissementen: Ieper en Veurne. In beide arrondissementen komen
de meeste doorverwijzingen naar herstelbemiddeling. We merken dat de lichte daling in het aantal
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dossiers (de fluctuatie die hierboven vermeld werd) te wijten is aan een daling van het aantal
herstelbemiddelingsdossiers doorverwezen vanuit het arrondissement Ieper.
Belangrijk te vermelden is dat er drie soorten leerproject georganiseerd worden door DIVAM: het
leerproject (sociale vaardigheidstraining) van 20 uur, het leerproject (sociale vaardigheidstraining)
van 45 uur (sinds 2010) en het leerproject dat DIVAM organiseert voor de meisjes geplaatst in JEZ11:
individuele sociale vaardigheidstraining gecombineerd met Rots en Water in groep (sinds 2009).
Zoals in de tabel leesbaar, werden er 13 leerprojecten uit JEZ11 opgestart. Daarnaast werden er 14
leerprojecten door de jeugdrechtbank opgelegd. Acht hiervan (1 uit arrondissement Veurne en 7 uit
arrondissement Ieper) zijn sociale vaardigheidstrainingen van 45 uur. We ontwikkelden deze lange
termijn sociale vaardigheidstraining in 2009-2010. In de loop van 2010 werd dit bekend gemaakt bij
de verwijzers en partners. Dit werd positief onthaald. In 2010 kregen we twee doorverwijzingen, in
2011 steeg dit reeds tot 7, in 2012 tot 8.
In 2012 kregen we één enkele doorverwijzing HERGO. Dit is nog steeds een heel beperkt aantal. Toch
blijven we sterk geloven in deze afhandelingsvorm. Daarom willen we blijven investeren in
sensibilisering, zowel op lokaal als op bovenlokaal niveau.
We merken een groot verschil in het aantal doorverwijzingen van de beide arrondissementen. Het
doet ons vermoeden dat er in Veurne nog groeimarge aanwezig is.

5.3.2

Leeftijd, nationaliteit en geslacht

Figuur 64: Leeftijd bij de feiten per werkvorm

Leeftijd bij feiten
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20%
10%
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Gemeenschapsdienst

< 12 jaar

4,55%

0,00%

0,00%

12 jaar

6,36%

7,14%

10,00%

13 jaar

8,18%

14,28%

10,00%

14 jaar

18,18%

7,14%

0,00%

15 jaar

23,64%

28,57%

30,00%

16 jaar

19,09%

28,57%

40,00%

17 jaar

20,00%

14,28%

10,00%

De leeftijd op moment van de feiten varieert per werkvorm. De meeste jongeren die op onze dienst
aangemeld waren, zijn tussen de 15 en 17 jaar op het moment van de feiten.
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Ten opzichte van vorige jaren merken we dat er meer 12- en 13-jarigen aangemeld werden bij
leerproject1 en gemeenschapsdienst. Gezien dit over een zeer beperkt aantal dossiers gaat, is het
echter moeilijk hier evoluties in te zien.
Figuur 65: Evolutie verhouding leeftijd bij feiten

Evolutie verhouding leeftijd bij feiten herstelbemiddeling
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We merken dat bij herstelbemiddeling er een lichte stijging is bij het aantal <12 en 12-jarigen. De
meeste jongeren blijven tussen 15 en 17 jaar op het moment van de feiten.

Evolutie verhouding leeftijd bij feiten - leerproject
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2010
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2012
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1
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De leerprojecten gegeven in JEZ11 werden niet in deze tabel opgenomen. Deze jongeren werden niet aangemeld o.b.v.
specifieke feiten, maar werden i.k.v. JEZ11 aangemeld.
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Evolutie verhouding leeftijd bij feiten gemeenschapsdienst
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Bij leerproject en gemeenschapsdienst merken we de laatst twee jaar een stijging in het aantal
jongeren van 12 of 13 jaar op moment van de feiten.
De meeste aanmeldingen leerproject en gemeenschapsdienst blijven jongeren tussen 15 en 17 jaar.
Figuur 66: Verdeling naar geslacht
Geslacht
mannelijk
vrouwelijk

Herstelbemiddeling
80,00%
20,00%

HERGO
100%
0%

Leerproject
85,71%
14,29%

Gemeenschapsdienst
80,00%
20,00%

Verdeling naar geslacht

100%
100%
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80%
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20%
0%

20%

mannelijk
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Over de werkvormen heen zijn het nog steeds hoofdzakelijk jongens die op onze dienst aangemeld
werden (meer dan 80%). In alle werkvormen merken we wel een stijging van het aandeel meisjes.
Deze evolutie was de voorgaande jaren vooral merkbaar bij bemiddeling, nu is dit ook duidelijk
zichtbaar bij de leerprojecten en bij gemeenschapsdienst.
Het spreekt voor zich dat de leerprojecten gegeven in JEZ11 allemaal meisjes betrof. Deze werden
niet in bovenstaande tabel opgenomen.

~ 79 ~

Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen: jaarverslag 2012

5.3.3

Verloop afhandeling

5.3.3.1 Herstelbemiddeling
Figuur 67: Verloop herstelbemiddeling
Totaal
Niet-opgestart
Opgestart

179
73
106
Voortijdig gestopt
Volledig doorlopen

22
84

100%
40.78%
59.22%
20.75%
79.25%

59% van de bemiddelingsdossiers werden opgestart. Dat betekent dat er een communicatieproces
op gang gebracht werd. Van deze opgestarte dossiers werden 79% volledig doorlopen. In 62% van de
opgestarte dossiers kwam men tot een volledig akkoord. Eens men tot een overeenkomst komt,
wordt deze bijna altijd uitgevoerd (97%).
41% van de dossiers worden niet opgestart. Dit aantal ligt, na een sterke daling vorig jaar, opnieuw
heel wat hoger. Redenen waarom een dossier niet opgestart wordt, zijn vooral omdat het slachtoffer
niet wil deelnemen aan bemiddeling of omdat het slachtoffer geen vragen meer heeft.
5.3.3.2 Leerproject
Figuur 68: Verloop leerproject

JRB:
JEZ11:

Totaal:
Afgerond
Stopgezet
Afgerond
Stopgezet

24
8
3
6
7

71.73%
27.27%
46.15%
53.85%

Vanuit de verwijzingen van de jeugdrechtbank, de klassieke doorverwijzingen, werd 71% van de
leerprojecten volledig afgerond: de jongere presteerde alle uren. Redenen van stopzetting waren
hoofdzakelijk de jongere die de afspraken niet na kwam (verschillende malen onwettig afwezig zijn of
wegens onbereikbaarheid van de jongere). Het percentage volledig afgeronde dossiers ligt hoger dan
vorige jaren.
In JEZ11 werden heel wat meer dossiers niet volledig afgerond (53%). Toch ligt dit percentage reeds
hoger dan in 2011. Redenen waarom jongeren de 20 uur leerproject niet volledig volgen zijn: totaal
geen medewerking van de jongere of weglopen uit de voorziening of onvoorziene heroriëntering van
de jongere. Deze oorzaken zijn eigen aan de specifieke doelgroep. Toch is het belangrijk om hier
extra aandacht voor te hebben.
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5.3.3.3 Gemeenschapsdienst
Figuur 69: Verloop gemeenschapsdienst
Totaal:
Afgerond
Stopgezet

11
6
5

100%
54.54%
45.46%

55% van de dossiers gemeenschapsdienst werden volledig afgerond: de jongere presteerde alle uren.
Dit is beduidend minder dan vorig jaar. De overige dossiers werden stopgezet omdat de jongere de
afspraken niet na kwam, of niet voldoende gemotiveerd was.
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Deel 6: Thuisbegeleidingsdienst
Harmonie Ieper
Capaciteit 32
6.1. Organogram van de thuisbegeleidingsdienst
6.2. Statistische gegevens van Harmonie
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6 Thuisbegeleidingsdienst
6.1 Organogram van de thuisbegeleidingsdienst Harmonie
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6.2 Statistische gegevens thuisbegeleidingsdienst

6.2.1

Bezettingsgraad

Figuur 70: Bezettingsgraad
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Voor de periode van 1 januari tot 15 april 2012 is de bezettingsgraad 97,67%. Dit ligt in de lijn van de
jaren ervoor en is te verklaren door een goed werkende centrale wachtlijst. Van 15 april tot 31
december 2012 bedraagt de bezettingsgraad maar 86,38%. Dit is toe te schrijven aan de geleidelijke
opname van dossiers voor intensieve, kortdurende thuisbegeleiding (IKT). Immers, met de
goedkeuring van ons uitbreidingsdossier hadden we een jaar de tijd om van een capaciteit van 18
naar 32 te groeien. We hebben ervoor geopteerd om dossiers IKT geclusterd op te starten in vaste
periodes, namelijk in maart-april en oktober-november. Tegen 31 december 2012 was onze
capaciteit 32.

6.2.2

Overzicht opnames per plaatsende instantie

Figuur 71: Aantal jongeren per plaatsende instantie
Plaatsende instantie
JRB Ieper
CBJ Ieper
JRB Veurne
CBJ Brugge
TOTALEN

31/12/2011
3
15

18

30/06/2012
4
20
1
1
26
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Grafiek 39: Verhouding JRB en CBJ
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Ook in 2012 moeten we vaststellen dat we bijna drie keer zoveel aanmeldingen krijgen van het
Comité Bijzondere Jeugdzorg dan van de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank. Nieuw dit jaar zijn
doorverwijzingen van de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank van Veurne en van het Comité
Bijzondere Jeugdzorg van Brugge.

6.2.3

Leeftijd en nationaliteit bij opstart

In 2012 werden 35 nieuwe gezinsbegeleidingen opgestart en 2 dossiers werden verlengd onder een
andere verwijzer. Eén dossier werd overgeheveld van het Comité Bijzondere Jeugdzorg naar de
Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank en één dossier van de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank
van Ieper naar Veurne.
Samen werden dus 133 kinderen/jongeren begeleid. De onderstaande gegevens hebben dus
betrekking op alle kinderen/jongeren van deze gezinnen en niet enkel op het aangemeld kind.
Figuur 72: Leeftijd bij opstart (N = 133)
35
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Aantal

25
20
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5
0
0-2 jaar

3-5 jaar

6-8 jaar

9-11 jaar

12-14 jaar

15-17 jaar

>18 jaar

Leeftijdscategorie

De leeftijd van de kinderen/jongeren ligt heel gespreid tussen de 0j en 17j. Toch is de grootste groep
die we begeleiden nog steeds de lagere schoolkinderen en vormen ook de pubers een groot aandeel.
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Figuur 73: Evolutie verhouding leeftijd bij opstart van <12jarigen / ≥12jarigen
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Ook dit jaar zijn 2/3 van de begeleide kinderen jonger dan 12 jaar.

Nationaliteit bij opstart
Bijna alle kinderen/jongeren aangemeld in 2012 hebben een Belgische nationaliteit. 2 kinderen van
eenzelfde gezin hebben de Syrische nationaliteit.

6.2.4

Verblijfplaats en hulpverleningsgeschiedenis
van de kinderen en jongeren bij opstart

Figuur 74: Verblijfplaats voor de effectieve opstart (N = 133)
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Voor de hulpverlening werd opgestart, verbleven de meeste kinderen thuis. Slechts enkelen
verbleven op internaat, bij familie, of een andere instelling BJB.
2 kinderen echter verbleven met mama in een vluchthuis.
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Figuur 75: Hulpverleningsgeschiedenis
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We merken dat nu veel meer kinderen dan vroeger reeds een hulpverleningsgeschiedenis achter de
rug hebben. Vroeger hadden meer dan de helft van alle aangemelde kinderen/jongeren geen
hulpverleningsgeschiedenis.
Nu hebben de meesten dit wel en dan vooral via Kind en Gezin maar ook meer en meer via andere
hulpverleningsinstanties.
Aangezien een aantal van deze hulpverleningsvormen bij opstart van thuisbegeleiding blijven lopen,
is samenwerking met andere diensten dus cruciaal.

6.2.5

Aanmeldingsproblematiek

Figuur 76: Overzicht aanmeldingsproblematieken
Aantal
36
1

Problematische Opvoedingssituatie (=POS)
Misdaad Omschreven Feit (=MOF)

Ook dit jaar hebben we vooral gezinnen begeleid die zich in een problematische opvoedingssituatie
bevinden. Slechts bij één jongere is er een als misdaad omschreven feit vastgesteld.
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6.2.6

Leeftijd en geslacht van de jongeren

Figuur 77: Leeftijdsverdeling jongeren op 31/12 (N = 98)
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Van alle gezinnen die we in 2012 begeleid hebben, was het aantal kinderen onder de 12 jaar dubbel
zo groot als die tussen de 12j -18 j. Dit is een trend die zich reeds enkele jaren voortzet.
Figuur 78: Verdeling naar geslacht op 31/12 (N = 98)

43%
57%

mannelijk

vrouwelijk

De verdeling tussen het aantal jongens en meisjes is ongeveer gelijk en ze hebben op 31 december
allemaal de Belgische nationaliteit.
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6.2.7

Schoolgegevens van de jongeren

Figuur 79: Studieniveau en -richting op 31/12 (N = 98)
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Van de 98 jongeren die we in de gezinnen begeleid hebben, volgden 62 jongeren het basisonderwijs,
26 jongeren het secundair onderwijs en 7 kinderen waren jonger dan 2,5j. 3 jongeren hadden de
leeftijd van 18 jaar bereikt en waren gestopt met studeren.
Van de 62 jongeren van het basisonderwijs, volgden 13 jongeren het BLO en nog eens 4 kleuters het
buitengewoon kleuteronderwijs. We merken dus dat bijna een derde van onze jongeren het gewoon
basisonderwijs niet meer aankunnen en dit is toch, in vergelijking met de voorbije jaren, een evolutie
in negatieve zin.
Van de 26 jongeren uit het secundair onderwijs zijn er 7 jongeren die in het BSO zaten en nog eens 7
in het BUSO. 2 jongeren volgden deeltijds onderwijs en 8 het TSO. Slechts 2 jongere hebben ASO
gedaan.
Doorheen de jaren merken we dat een ASO-richting voor onze jongeren een hele moeilijke uitdaging
blijft en dat de kloof met de jongeren buiten de BJB reeds in het basisonderwijs start.

6.2.8

Pedagogisch luik

Figuur 80: Gezinsgrootte
Kinderen in het gezin
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Behalve bij 1 nieuw samengesteld gezin met samen 9 kinderen, kunnen we zeggen dat het gemiddeld
aantal kinderen doorheen de jaren daalt. De meeste gezinnen hebben 1, 2 of 3 kinderen.
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Figuur 81: Gezinssamenstelling
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Opvallend dit jaar was het grote aantal kerngezinnen. Het aantal nieuw samengestelde gezinnen in
begeleiding was dit jaar opvallend laag. Ook opvallend is dat 1/3 van de gezinnen eenoudergezinnen
zijn. Belangrijk is te vermelden dat gezinsbegeleiding meestal op naam van het jongste kind staat.
Het perspectief kerngezin is dan ook vanuit het perspectief van het jongste kind.
Figuur 82: Inkomstbronnen
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Vorig jaar ontving slechts 1/3 van de gezinnen loon uit arbeid. De vraag werd toen gesteld of dit een
toevalligheid was of een trend die zich zou voortzetten. De cijfers van dit jaar spreken die trend
tegen. Meer dan 60% van de gezinnen waren dit jaar actief op de arbeidsmarkt. Slechts 1/3 van de
gezinnen had een vervangingsinkomen voor arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of
loopbaanonderbreking.
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Figuur 83: Analyse van het gezinsfunctioneren op verschillende domeinen
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Wanneer we de verschillende domeinen van het gezinsfunctioneren nader bekijken, merken we bij
de meeste gezinnen het volgende :
- De huisvestingssituatie is geen probleem
- De financiële toestand blijkt een aandachtspunt te zijn
- De administratie is bij velen gezond maar toch bij een aanzienlijk aantal een aandachtspunt
- De huishoudelijke organisatie is geen probleem
- Het individueel welzijn van de inwonende kinderen is een aandachtspunt
- Als er een partner is, is de relatie bij sommigen in orde, bij anderen een aandachtspunt. Bijna
1/3 van de gezinnen zijn éénoudergezinnen.
- Het sociaal maatschappelijk functioneren vormt bij de helft geen probleem, bij de anderen is
het problematisch of een aandachtspunt
- De opvoedingssituatie is problematisch
Figuur 84: Analyse van de opvoedingssituatie
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Wanneer we de 5 ouderlijke opvoedingsvaardigheden van Patterson bij de gezinnen analyseren,
stellen we het volgende vast :
- De emotionele betrokkenheid is bij de meeste ouders goed
- Het positief bevestigen van de kinderen/jongeren volstaat bij de meeste ouders
- Het bieden van een gezonde structuur en monitoring of toezicht houden is voor meer dan
een derde van de ouders problematisch
- De meeste ouders schieten echter tekort op het vlak van de oplossingsvaardigheden.

6.2.9
Realisatie doelstellingen, verblijfsduur en
verblijfplaats bij uittrede
Figuur 85: Realisatie doelstellingen (N = 26)
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In 2012 werden 26 gezinnen afgesloten.
Bij 17 van de 26 gezinnen (= 65%) werden de doelstellingen positief geëvalueerd en is de situatie dus
verbeterd ten opzichte van de aanvang.
Figuur 86: Begeleidingsduur (N = 26)
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Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat begeleidingen van meer dan 2 jaar nog slechts uitzonderlijk
voorkomen. 65% van de begeleiding worden reeds afgesloten binnen het jaar en 40% binnen de 6
maanden. De afsluitingen van de eerste intensief, kortdurende begeleidingen (IKT) hebben daar
natuurlijk een invloed op.
Figuur 87: Verblijfplaats na einde begeleiding
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Na afsluiting van de begeleiding blijven de meeste kinderen/jongeren thuis wonen.
Voor enkele jongeren werd geopteerd voor een schoolinternaat, een andere instelling binnen de BJB
of gingen bij familie wonen. Eén jongere werd doorverwezen naar een gemeenschapsinstelling, één
naar een OOOC en één naar een pleeggezin.
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Figuur 88: Kampen

Andere
Voetbalkamp
Spelewijs
Schoolreis
Pirlewiet
Paardenkamp
KSA
Jeugdbeweging
0

2

4

6

8

10

Er werd ook dit jaar heel intensief gewerkt rond een goede vrijetijdsbesteding van de jongeren en
werd jeugdbewegingen, waar mogelijk, aangeprezen. Ook werden jongeren ingeschreven op kampen
van Pirlewiet, CM, voetbal en paardenkampen.
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7 Project opvoedingsondersteuning
7.1 Organogram project opvoedingsondersteuning

Het project opvoedingsondersteuning bestaat uit twee onderdelen, namelijk:
- project in samenwerking met de vijf participerende OCMW’s uit de Vereniging Ons Tehuis
voor Zuid-West-Vlaanderen
- project in samenwerking met WAI-Provincie West-Vlaanderen
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7.2 Inleiding
In 2007 werd de jeugdbeschermingwet gewijzigd. Eén van de nieuwe elementen in deze jeugdwet
was de organisatie en begeleiding van ouderstages. DIVAM organiseerde deze ouderstages.
In 2009 besliste de minister van Justitie echter om de subsidiëring van ouderstages in 2010 stop te
zetten. Gezien de dienst reeds heel wat investeerde in het ontwikkelen van materiaal, concepten,
sessies, methodieken, …werd op zoek gegaan naar manieren om deze waardevolle elementen te
kunnen benutten.
Een eerste onderdeel van het project opvoedingsondersteuning steunt op de samenwerking met de
vijf participerende OCMW’s uit de Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen. Binnen dit
project werden de verwachtingen en behoeften van de maatschappelijk werkers uit de vijf
participerende OCMW’s van de Vereniging Ons Tehuis betreffende opvoedingsondersteuning
verkend. Er werd ingegaan op vragen van de OCMW’s omtrent pedagogisch advies, oudercursussen
en vormingen aan professionelen.
In 2012 werd, net zoals in 2011, gewerkt met een vast aanbod aan de OCMW’s. Dit aanbod bestaat
enerzijds uit pedagogisch advies: twee keer per maand zetelt een pedagogisch adviseur in het OCMW
om pedagogisch adviesgesprekken te houden met OCMW-medewerkers of ouders, en anderzijds uit
vormingen voor professionelen, nl. basisvorming opvoedingsondersteuning, vorming communiceren
met ouders, verdieping communiceren met ouders en vorming ouderlijke vaardigheden.
Hiernaast kunnen oudercursussen of vormingen op maat georganiseerd worden. De bovenstaande
vormingen voor professionelen en voor ouders kunnen op vraag ook georganiseerd worden voor
andere organisaties.
Een tweede onderdeel van het project opvoedingsondersteuning bestaat uit het uitbouwen van een
netwerk opvoedingsondersteuning binnen het bestuurlijk arrondissement Ieper. In 2009 keurde het
Agentschap Jongerenwelzijn een ingediend project van de VOT goed, nl. het verkennen van de
mogelijkheden tot opstart van een bovenlokaal netwerk. Gezien ook de Regionale Welzijnsraad
Arrondissement Ieper (WAI) vanuit de provincie West-Vlaanderen middelen kreeg om een
bovenlokaal overleg op te richten, werd hiertoe een samenwerking opgezet. Doel van dit netwerk is
het aanspreken van belangrijke partners, het aanbod in kaart brengen en het afstemmen en
ondersteunen van het reeds bestaande aanbod. Gezien de middelen van het Agentschap van
beperkte duur waren, werd deze opdracht en samenwerking met de WAI onder de loep genomen. Er
werd beslist om in 2011 verder samen te werken met als doel het opstarten van een bovenlokaal
netwerk. De medewerker vanuit VOT werd één dag in de week gedetacheerd aan de WAI, om deze
opdracht uit te voeren.
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7.3 Statistische gegevens

7.3.1

Ouders steunen in Opvoeden

Na een verkennende fase in 2009-2010 bij de verschillende OCMW’s waarbij afgetoetst werd welke
vragen en behoeften er bij de medewerkers zijn omtrent opvoedingsondersteuning, werd een
basisaanbod gedaan naar de OCMW’s. Dit aanbod wordt gegarandeerd aan de vijf participerende
OCMW’s, en een mogelijke uitbreiding op vraag. Naast dit basisaanbod, dat bestaat uit pedagogische
adviesgesprekken en vormingen naar professionelen, bestaat ook een uitbreiding op vraag en op
maat. Sinds 2011 staat dit ook open voor andere organisaties.
Het project Ouders steunen in Opvoeden bestond in 2012 uit volgende onderdelen: pedagogisch
advies, vormingen aan professionelen en vormingen aan ouders.
7.3.1.1 Pedagogisch advies
Een projectmedewerker opvoedingsondersteuning komt twee maal per maand langs in de
organisatie voor pedagogisch advies. Dit pedagogisch advies kan zowel voor maatschappelijk
werkers/medewerkers als cliënten in de vorm van spreekuur pedagogisch advies. De medewerker of
de cliënt bepaalt zelf waarin men ondersteuning wenst (vb. hulpmiddelen, gesprekstechnieken, …).
Dit kan gaan om alledaagse opvoedingsvragen, over school, over positieve betrokkenheid,
problemen oplossen, … Tijdens het pedagogisch adviesgesprek gaan we oplossingsgericht te werk.
Hiernaast kan telefonisch of digitaal advies gegeven worden.
In 2012 werden twee pedagogisch adviesmomenten voorzien per maand. Op die momenten is de
medewerker op het OCMW aanwezig om advies te geven aan professionelen of ouders. Er werd
flexibel omgegaan met deze twee momenten: als ouders op de vaste spreekuren niet aanwezig
kunnen zijn, wordt een nieuwe afspraak gemaakt (bv. ’s avonds). Daarnaast bestaat het aanbod
pedagogisch advies uit telefonisch en digitaal advies aan ouders en professionelen. Dat betekent dat
men bij opvoedingsvragen ook telefonisch of digitaal zijn of haar vraag kan stellen. Dit aanbod zullen
we in 2013 behouden: er worden 24 pedagogisch adviesmomenten per jaar voorzien per OCMW.
Elk OCMW krijgt de mogelijkheid zijn eigen visie m.b.t. het spreekuur te ontwikkelen. Hierdoor
worden in alle OCMW’s andere accenten gelegd qua invulling van het pedagogisch advies. We geven
een overzicht van de belangrijkste aspecten.
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Figuur 89: Aantal contacten pedagogisch advies
Aantal contacten pedagogisch advies
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In bovenstaande grafiek is de evolutie in het aantal contacten pedagogisch adviesgesprek in de
diverse OCMW’s te zien. We zien een lichte daling in het OCMW Ieper, maar deze omvat nog steeds
het grootste deel van de gesprekken. OCMW Poperinge, Waregem en Wervik bevinden zich
ongeveer op gelijke hoogte wat betreft het aantal pedagogisch adviesgesprekken. In het OCMW
Kortrijk ligt het aantal een heel stuk lager. In OCMW Kortrijk is er een andere invulling van de
pedagogisch adviesgesprekken, gezien het OCMW beschikt over een gezinsondersteunend project,
De Kroost. Het pedagogisch advies bestaat uit de ondersteuning van de maatschappelijk werkers op
deze dienst en ouders op de wachtlijst van De Kroost. Dat betekent dat ouders die op de wachtlijst
staan, met hun opvoedingsvragen kunnen doorverwezen worden naar pedagogisch
adviesgesprekken.
Meer dan 62% van deze contacten gebeurt face-to-face. De overige contacten gebeuren via telefoon.
Hiertoe werd een opleiding gevolgd.
Deze bovenvermelde contacten omvatten 98 ouders; 98 ouders deden minimaal één keer beroep op
de pedagogisch adviseur. Ouders die tijdens of na een ouderbijeenkomst of oudercursus advies
vroegen over hun situatie, werden in deze cijfers niet opgenomen.

Doelpubliek pedagogisch advies
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Net zoals vorige jaren merken we dat het meestal moeders zijn die op pedagogisch advies beroep
doen. Slechts 5 % van de bereikte ouders waren vaders. In 16 % van de gesprekken waren beide
ouders aanwezig. Ook professionelen nemen gemiddeld een vijfde van de gesprekken in beslag.
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Gezinssituatie
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Meer dan de helft van de gezinnen die beroep doen op pedagogisch advies, zijn éénoudergezinnen.
Zoals in bovenstaande grafiek merkbaar, zijn er echter grote verschillen tussen de OCMW’s.
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Hoe komen ouders of professionelen bij pedagogisch advies terecht? In meer dan de helft van de
gesprekken komen ouders of professionelen na doorverwijzing van het OCMW. Het percentage
varieert per OCMW: in Kortrijk is dit 100%, in Wervik slechts 35%.
Ook andere organisaties verwijzen door naar het pedagogisch advies, zoals CLB, LARGO, CAW. Slechts
een beperkt aantal ouders komen op eigen initiatief. Hieruit blijkt dat het aanbod pedagogisch advies
niet steeds voldoende gekend is bij de ruimere bevolking. Hieraan willen we in 2013 extra aandacht
besteden door te focussen op brede sensibilisering (bv. Artikels in stadskranten, verdelen van de
folders, …) en dit in samenspraak met de OCMW’s.
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7.3.1.2 Vormingen aan professionelen
In 2012 werden aan alle vijf OCMW’s vormingen gegeven aan professionelen. Deze vorming bestond
uit de basisvorming opvoedingsondersteuning, de vorming communiceren met ouders, verdieping
communiceren met ouders, opvoedkundige vaardigheden of vormingen op maat.
Vormingen aan professionelen
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In 2011 werd vooral de basisvorming opvoedingsondersteuning georganiseerd en de vorming
communiceren met ouders. In 2012 is het aanbod vormingen verruimd en dit weerspiegelt zich in de
grafiek.
De basisvorming opvoedingsondersteuning, waarbij gefocust wordt op de visie, de uitgangspunten
en functies van opvoedingsondersteuning, werd enkel in het OCMW Waregem gegeven.
De vorming communiceren met ouders, met als doel het versterken van de kennis en vaardigheden
op vlak van communicatie met ouders, werd vier maal gegeven, nl. in OCMW Waregem, BKO
Benjamien Veurne en twee maal voor het LOK Zonnebeke.
De verdiepingscursus communiceren met ouders, waar dieper in gegaan wordt op het Brugs model
en veel casussen besproken worden, werd eveneens vier maal gegeven, nl. in OCMW Waregem,
OCMW Ieper, OCMW Wervik en OCMW Poperinge.
De vorming over opvoedkundige vaardigheden, waar de vijf ouderlijke vaardigheden worden
toegelicht werd drie maal georganiseerd, in OCMW Poperinge, OCMW Ieper en OCMW Wervik.
Tenslotte werd eenmaal een vorming op maat georganiseerd, een pedagogische studiedag voor het
CDI.
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7.3.1.3 Vormingen aan ouders
Naast vormingen aan professionelen organiseert dit project eveneens vormingen aan ouders. Deze
vorming bestaat uit een oudercursus of een ouderbijeenkomst over één bepaald thema.
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Zoals in bovenstaande grafiek duidelijk wordt, werden er in 2012 evenveel oudercursussen
georganiseerd als in 2011. De oudercursus bestaat uit zes bijeenkomsten, waar de vijf ouderlijke
vaardigheden (positieve betrokkenheid, positieve bekrachtiging, problemen oplossen, monitoring en
grenzen stellen) besproken en ingeoefend worden. Deze zes cursussen vonden plaats in OCMW
Waregem (2), OCMW Ieper (2), OCMW Poperinge en WVA (Werkgroep Vorming en Actie).
In 2012 werden beduidend meer ouderbijeenkomsten op maat georganiseerd. Vanuit het project
kiezen we er heel bewust voor om ouderbijeenkomsten steeds te linken aan een thema. Mogelijke
thema’s zijn omgaan met pubers, pesten, uit elkaar – kinderen na een scheiding, droom zoet. In 2012
werden ouderbijeenkomsten georganiseerd in OCMW Wervik, OCMW Poperinge en OCMW
Waregem.
Tenslotte werden dit jaar voor het eerst twee voordrachten voor ouders georganiseerd, nl. in WVA
Ieper en in OCMW Wervik.
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7.3.1.4 Overlegmomenten
Naast bovenvermelde activiteiten waren de projectmedewerkers ook aanwezig en werd het project
voorgesteld op volgende momenten:
-

-

-

-

-

Werkgroep Week van de Opvoeding Poperinge: deze werkgroep evalueerde de Week van
de Opvoeding 2011 en ontwierp een gezamenlijk programma voor de Week van de
Opvoeding in 2012, nl. een Gezinsmarkt. Zowel aan de werkgroep als aan de gezinsmarkt
werd actief geparticipeerd.
Stuurgroep Poperinge
OCMW Waregem - Paasfeest op 28 maart 2012 : Dit is een namiddag georganiseerd door
het OCMW voor hun cliënteel. Ouders en kinderen kunnen er terecht voor koffie en taart.
De medewerker van Ouders Steunen in Opvoeden was aanwezig om het aanbod aan
ouders voor te stellen.
Sociaal Rendez-Vous op 26 oktober 2012 in Waregem: via dialoogtafels werd aan mensen
uit de welzijnssector verschillende projecten en methodieken uitgelegd. Ook het aanbod
opvoedingsondersteuning van het OCMW Waregem was één van de tafels.
Focusgroep kinderarmoede OCMW Wervik: samenwerking tussen diverse partners (Kind
en Gezin, CAW, buitenschoolse kinderopvang, buurtwerking, OCMW) werd uitgewerkt,
concrete afspraken werden gemaakt i.k.v. het project kinderarmoede.
Stuurgroep bovenlokaal netwerk opvoedingsondersteuning arrondissement Ieper
Dialoogtafels opvoedingsondersteuning OCMW’s
Scholenoverleg Poperinge: voorstelling project
Overleg Kind en Gezin
Bovenlokaal Overleg Opvoedingsondersteuning arrondissement Ieper
LOKO Poperinge
LOK Ieper
LOK Zonnebeke
LOK Wervik
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7.3.2
Bovenlokaal Netwerk (i.s.m. Welzijnsraad
Arrondissement Ieper WAI)
7.3.2.1 Nieuwsflash
In 2012 werd viermaal een nieuwsflash over opvoedingsondersteuning verspreid aan alle betrokken
actoren. Deze nieuwsflash bevat informatie over opvoedingsondersteuning, verslagen van
activiteiten, en een overzicht van de activiteiten gepland in de komende periode.
7.3.2.2 Website
In 2012 werd nagegaan of een website, gericht in eerste instantie naar professionelen, een
meerwaarde voor de regio kan betekenen. Hier werd verder aan gewerkt. De website zal
gefinaliseerd en bekend gemaakt worden begin 2013.
7.3.2.3 Publicatie tips en tools in stadskranten
Er werd op regelmatige basis input bezorgd aan de stadskranten. In Poperinge, Ieper, Wervik en
Zonnebeke werden reeds twee tot vier artikels gepubliceerd. In de kleinere gemeenten verschijnt de
gemeentekrant minder vaak. Ook aan die gemeenten werden driemaal artikels aangeleverd.
7.3.2.4 Organisatie Bovenlokaal Overleg Opvoedingsondersteuning
Het Bovenlokaal Overleg Opvoedingsondersteuning werd twee maal georganiseerd in samenwerking
met het Agentschap. Dit Bovenlokaal Overleg wil betrokken actoren betreffende
opvoedingsondersteuning samenbrengen, ervaringen uitwisselen, methodieken uitwisselen.
7.3.2.5 Vorm geven aan de Week van de Opvoeding en regionale promotie hiervan
verzorgen
De initiatieven uit het arrondissement Ieper werden gebundeld en bekend gemaakt m.b.v. affiches,
website, folders, … Deze sensibilisering neemt heel wat tijd in beslag, maar zorgt wel voor een
herkenbare en uniforme bekendmaking.
7.3.2.6 Inventarisatie
Er is een inventarisatie van organisaties die opvoedingsondersteuning opnemen op papier. Deze
aanzet van deze inventarisatie werd gemaakt in 2010, maar dit wordt steeds bijgewerkt en
geactualiseerd.
Er is tevens een adressenbestand met contactpersonen genodigden Bovenlokaal Overleg OO en een
lijst opgemaakt met contactpersonen per stad of gemeente.
7.3.2.7 Netwerking
Er werd deelgenomen aan diverse overlegorganen, zoals het Lokaal Overleg
Kinderopvang/Opvoedingsondersteuning in de volgende gemeenten: Ieper, Zonnebeke, Poperinge,
Wervik.
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