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VOORWOORD 

Voor jou ligt het jaarverslag of nieuwsbrief 2014 van de Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-

Vlaanderen.  Indien je de nieuwsbrief ontving kan je het uitgebreide jaarverslag integraal 

downloaden op de website van de Vereniging Ons Tehuis (www.votjeugdhulp.be). 

Ter gelegenheid van het versturen van het jaarverslag/nieuwsbrief, wil ik uitdrukkelijk alle 

medewerkers van de Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen danken voor hun 

bezieling en inzet.  Enkel dankzij hen kunnen de vooropgestelde doelstellingen gerealiseerd 

worden.  Het werk dag in dag uit vormt de basis van onze kwalitatieve hulp- en 

dienstverlening. 

Ik wil eveneens mijn dank uitdrukken aan allen die hun steentje bijdroegen om de werking 

van de Vereniging Ons Tehuis uit te bouwen tot wat ze nu is: beheerraadsleden, aanmelders 

en samenwerkende diensten. 

Ook een woord van dank aan de jongeren en ouders: dank je wel om mijn medewerkers toe 

te laten in jullie leven, om met ons samen te werken en ons jullie vertrouwen te schenken. 

 

Ik wens je veel leesgenot. 

Namens het voltallige personeel en de Raad van Beheer van de Vereniging Ons Tehuis voor 

Zuid-West-Vlaanderen, 

 

Filip De Baets 

Directeur  

http://www.votjeugdhulp.be/
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Deel 1: Algemeen 

 

Inrichtende macht: 

Vereniging Ons Tehuis 

voor Zuid-West-Vlaanderen 

1 ERKENNING EN BELEID 

2 PERSONEEL 

3 DE KWALITEIT VAN ONS HULPVERLENINGSAANBOD 

4 DE WERKING VAN DE RAAD VAN BEHEER 
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1 ERKENNING EN BELEID 

1.1 organogram 

 

Vereniging Ons Tehuis 

Inrichtende macht 
Raad van Beheer - Gemandateerden van de 5 OCMW's 

Dagelijks Bestuur 

Voorzitter, Secretaris, 
Directie 

Ouders steunen in 
opvoeden 

Opvoedings-
ondersteuning 

Pedagogisch 
advies 

Vorming & 
training aan 

professionelen 

Vorming & 
training aan 

ouders 

HDO 

Voorziening 
BJB 

Verblijf 

Autonoom 
Wonen 

Dagbegeleiding 

Context-
begeleiding 

JEZ11 

Voorziening 
BJB 

Verblijf 1bis 

Context-
begeleiding 

hoge intensiteit 

Ondersteunen
de 

begeleiding 

DIVAM 

HCA-dienst BJB 
Arr. Ieper-

Veurne 

Gemeenschap
s-dienst 

Leerproject 

Herstelbemidd
eling 

Herstelgericht 
Groepsoverleg 
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1.2 Deelorganisaties en globale bezettingscijfers 

HDO 

adres: Poperingseweg 30, 8900 Ieper tel. 057 22 62 82 fax 057 22 62 92 

e-mail: HDO@votjeugdhulp.be 

website: www.votjeugdhulp.be 

HDO is een Multifunctionele organisatie (MFO) die 89 begeleidingen opneemt (gezinnen met 

kinderen en jongeren in een problematische leefsituatie tussen 0 en 21 jaar). 

Een MFO combineert meerdere werkvormen (modules) en kan het aanbod in overleg met 

alle betrokkenen aanpassen aan de hulpvraag. Elke begeleiding omvat minstens 

contextbegeleiding. 

Aanbod: 

 81 contextbegeleiding (waarvan 42 gecombineerd met verblijf en 7 met 

dagbegeleiding) 

 7 dagbegeleiding 

 8 contextbegeleiding autonoom wonen 

 42 plaatsen verblijf 0 tot 20 jaar (leefgroepen en kamertrainingscentrum) 

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

Bezetting in 2014: 

 HDO VERBLIJF: 97.66 % 

 HDO Contextbegeleiding: 95.06 % 

 HDO Dagbegeleiding: 100.67  

 

DIVAM: Dienst Ieper-Veurne voor alternatieve maatregelen en herstelbemiddeling 

adres: Poperingseweg 30, 8900 Ieper tel. 057 22 62 89 fax 057 22 62 92 

e-mail: DIVAM@votjeugdhulp.be 

DIVAM is een dienst voor Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling (HCA). DIVAM richt 

zich tot jongeren tussen 12 en 18 jaar die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. 

Jongeren worden naar DIVAM doorverwezen door het parket of de jeugdrechtbank. 

Nieuw aangemelde dossiers in 2014: 137 

Werkgebied: Gerechtelijke arrondissementen Ieper en Veurne 

 

JEZ11: residentiële voorziening 1bis bijzondere jeugdzorg 

Adres: Poperingseweg 28C, 8900 Ieper tel. 057 35 27 40 fax 057 35 27 41 

e-mail: JEZ11@votjeugdhulp.be 

Erkende capaciteit: 10 meisjes tussen 12 en 18 jaar die zich kenmerken door een ernstige 

problematische opvoedingssituatie waarbij delict gedrag symptomatisch op de voorgrond 

treedt. 

Bezetting in 2014: 86.88 % 

Werkgebied: Provincies Oost- en West-Vlaanderen 

  

mailto:HDO@votjeugdhulp.be
mailto:DIVAM@votjeugdhulp.be
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Ouders Steunen in Opvoeden (OSiO) 

adres: Poperingseweg 30, 8900 Ieper tel. 057 22 62 89 fax 057 22 62 92 

e-mail: Osio@votjeugdhulp.be 

Ouders steunen in Opvoeden is een project opvoedingsondersteuning dat met eigen 

middelen gefinancierd wordt.  

Aanbod: 

 Pedagogisch advies onder de vorm van een spreekuur. Dit staat open voor zowel 

professionelen als voor cliënten 

 Vorming aan professionelen: richten zich tot professionelen uit organisaties of diensten 

die ouders laagdrempelige ondersteuning bieden bij het opvoeden van kinderen 

 Vorming aan ouders: er worden vormingen en bijeenkomsten georganiseerd voor 

ouders over diverse thema’s (bijvoorbeeld omgaan met pubers, straffen en belonen 

…) 

 Aanbod op maat: cursussen, teamdagen, intervisiemomenten …worden op vraag op 

maat georganiseerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:osio@votjeugdhulp.be
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2 PERSONEEL 

Figuur 1: Personeelsbestand 

Actief personeelsbestand (N = 98) 

  

   

Functie 

Aantal personen op 

31/12/14 

aantal FTE op 

31/12/14 

Directeur 1 1,00 

Adjunct-directeur 1 1,00 

Secretaris 1 0,20 

Hoofd administratie en financiën 1 1,00 

Kwaliteitscoördinator 1 0,80 

ICT-verantwoordelijke 1 1,00 

Personeelsdeskundige 1 1,00 

(Module)verantwoordelijken 4 3,66 

Zorgcoördinatoren 4 3,80 

Hoofdbegeleiders 7 6,60 

Begeleiders 50 47,85 

HDO verblijf en autonoom wonen 24 22,70 

HDO contextbegeleiding 7 6,35 

HDO context- en dagbegeleiding 3 3,00 

JEZ11 11 11,00 

Divam 4 4,00 

OSiO 1 0,8 

Psychologisch stafmedewerker 2 1,50 

Begeleider drama- en creatieve 

therapie 1 1,00 

sportcoördinator 1 1,00 

Logistiek personeel 18 14,08 

huishoudelijk 
11 

7,28 

verzorgend 
1 

1,00 

technisch 
6 

5,80 

Administratief personeel 4 2,97 

Totaal: 98 88,56 

Man: 23 21,60 

Vrouw: 75 66,96 

   

Niet actief personeelsbestand 

  (N = 5) 

  

Afwezigheid 

Aantal personen op 

31/12/14 

aantal FTE op 

31/12/14 

Volledige loopbaanonderbreking 1 1,00 

Volledig ouderschapsverlof 1 1,00 

Langdurige ziekte 3 2,30 

 

5 4,30 

 

In 2014 breidden we ons personeelsbestand uit met 0,5 VTE psycholoog.  

In december startten meerdere nieuwe medewerkers. Zij vervangen collega’s van wie de 

arbeidsovereenkomst pas vanaf januari tijdelijk geschorst werd of die in januari uit dienst 

traden. Hierdoor is er op 31/12/2014 tijdelijk een stijging van het aantal personeelsleden 
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waarneembaar. . Deze tijdelijke extra inzet van personeel illustreert het belang van een goed 

onthaal en de continuïteit van onze dienstverlening aan binnen de VOT. 

We blijven streven naar maximale werkzekerheid voor onze medewerkers. Net als vorig jaar 

heeft ongeveer 90% van de medewerkers een vast contract of vaste benoeming. 

Bijna 75% van ons actief personeelsbestand een functie uit die rechtstreeks met de jongeren 

en context aan de slag gaat. 

Figuur 2: Leeftijdsverdeling actief personeelsbestand (N = 98) 

 

De gemiddelde leeftijd van ons actief personeelsbestand blijft constant nl. 36 jaar. Het aantal 

-30-jarigen is gedaald ten voordele van de groep 30- tot 40-jarigen. 

Figuur 3: Verhouding voltijds - deeltijds binnen het actief personeelsbestand (N = 98) 

 

Aantal personen op 

31/12/14 

aantal FTE op 

31/12/14 

Voltijds 67 67 

Deeltijds 31 21,56 

 

Het aantal medewerkers dat gebruik maakt van een vorm van loopbaanonderbreking of 

thematisch verlof is gestegen t.a.v. 2013. Het aantal medewerkers dat effectief een deeltijds 

contract heeft, is constant gebleven.  

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

percentage in koppen 0,00% 11,22% 26,53% 15,31% 12,24% 9,18% 10,20% 6,12% 8,16% 1,02%

percentage in VTE 0,00% 12,42% 28,68% 15,44% 12,13% 0,17% 9,78% 6,21% 6,71% 0,56%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Leeftijdsverdeling actief personeelsbestand 
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Figuur 4: Opleidingsniveau actief personeelsbestand (N = 98) 

 

De verdeling van het opleidingsniveau van het actief personeelsbestand blijft min of meer 

gelijk t.a.v. 2013. 

Stagiairs 

Figuur 5: Overzicht per onderwijsinstelling (N = 25) 

  

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 TOTAAL 

Artevelde 0 0 1 1 2 4 

Hogent 2 2 4 6 3 17 

Howest 0 0 0 1 1 2 

Ipsoc 3 4 7 5 7 26 

KTA Ieper 3 3 6 9 8 29 

KUL 1 1 0 0 0 2 

MMI Kortemark 2 1 1 1 1 6 

Rudolf Steiner 0 1 1 0 0 2 

Universiteit Gent 2 1 0 2 0 5 

Stella Maris 6 3 2 1 3 15 

TOTAAL 19 16 22 26 25 
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Figuur 6: Overzicht per studierichting (N = 25) 

  

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 TOTAAL 

Secundair onderwijs 

Thuis- en bejaardenzorg 1 0 0 2 0 3 

Verzorging 2 3 6 7 8 26 

Kinderzorg 1 0 0 0 0 1 

Jeugd- en gehandicaptenzorg 4 2 2 1 3 12 

Leefgroepenwerking 3 2 1 1 1 8 

ASO 0 1 1 0 0 2 

Hoger onderwijs 

Maatschappelijk werk 1 1 1 2 3 8 

Orthopedagogie 4 5 10 9 9 37 

Personeelswerk 0 0 0 1 1 2 

Toegepaste psychologie 0 0 1 1 0 2 

Universitair onderwijs 

Pedagogische 

wetenschappen 3 2 0 2 

 

0 7 

TOTAAL 19 16 22 26 25   

3 DE KWALITEIT VAN ONS HULPVERLENINGSAANBOD 

3.1 Ter inleiding 

De Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen is reeds 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 2014 

toe te lichten.  Voor de indeling verwijzen we naar onderstaand schema. 
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3.2 Zelfevaluatie 

3.2.1 Hoe is de kwaliteitsplanning tot stand gekomen? 

De kwaliteitsstuurgroepen van de VOT staan elke jaar in teken van het opmaken van de 

kwaliteitsplanning.  Bijvoorbeeld in het najaar van 2013 werd de kwaliteitsplanning van 2014  

opgemaakt.  De methode die we hierbij hanteren beschrijven we het best als “het vullen van 

de verbeteremmer met verbetersuggesties”.  Bij deze stap gebeurt een loutere inventarisatie 

van alle mogelijke verbetersuggesties.  Deze verbetersuggesties worden op allerlei 

verschillende manieren verkregen.  Het kan bijvoorbeeld gaan over informatie opgevangen 

in de “wandelgangen” bij collega’s, verwachtingen vanuit de overheid, geregistreerde 

klachten maar ook (resultaten van) zelfevaluaties … 

De kwaliteitsplanning, zelfevaluatie(s) en het kwaliteitshandboek beschouwen we als  

complementaire instrumenten m.a.w. het zijn instrumenten die men niet los kan zien van 

elkaar.  In de kwaliteitsplanning nemen we geplande zelfevaluaties op.  Bijvoorbeeld: 

driejaarlijkse QuickScan, de vierjaarlijkse personeelstevredenheidsmeting, de negen-jaarlijks 

strategische analyse en planning.   Zelfevaluatie en kwaliteit(-szorg) is voor ons echter 

onlosmakelijk met elkaar verbonden.  Een organisatie die excellent wil zijn, moet af en toe 

voor de spiegel staan en zichzelf eens grondig bekijken.  Evalueren is terugblikken op het 

verleden, met het oog op het nemen van beslissingen in de toekomst. Een diagnose of 

waardering van de werking is daarin een essentieel moment.  Voor de VOT schuilt de kracht 

van zelfevaluatie in het participatieve gebeuren.  ‘Mensen laten zich niet veranderen of 

verbeteren maar kiezen daar zelf voor!’ Medewerkers bepalen zelf welke de sterke punten 

en de werkpunten zijn waarmee ze aan de slag willen gaan. Mensen werken immers liever en 

presteren beter als zij van bij het begin betrokken worden bij beslissingen die van invloed zijn 

op hun werkomstandigheden.  In de VOT hanteren we verschillende en uiteenlopende 

zelfevaluatie-instrumenten en – methodieken: de PODS, vragenlijst, checklist, interview …  

Zelfevaluatie is voor de VOT een instrument ofwel middel om een bepaalde doelstelling te 

bereiken, het is niet hét doel van kwaliteitszorg.   

Hieronder een (niet limitatief) overzicht van voorbeelden hoe de kwaliteitsplanning en 

zelfevaluatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: 

 Verbeteren van de interne communicatie: deze verbeteractie resulteerde als actie uit 

de survey evaluatie van de implementatie van het EMK in de werking van de VOT. 

De aandachtsgebieden van EFQM 
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 Grensoverschrijdend gedrag: startpunt van deze PRIAC was de afname van een 

QuickScan (vragenlijst) bij de beleidsstaf en jongeren over het gevoerde beleid 

inzake grensoverschrijdend gedrag.  De QuickScan resulteerde in een actieplan met 

verbeteracties teneinde het beleid te optimaliseren. 

 Individuele begeleiding: ook deze priac startte met een bevraging.  De bevraging 

bestond uit de vragenlijst Individuele Begeleiding van PROSE.  Hierbij werd gebruik 

gemaakt van de PODS.  N.a.v. deze bevraging werd o.a. gestart met het ontwikkelen 

van een visie op individuele begeleiding. 

 Visie thuisdagen in dagbegeleiding: deze verbeteractie resulteerde als actie uit de 

survey evaluatie van de implementatie van het EMK in de werking van de VOT. 

 Contextbegeleiding binnen HDO: binnen dit verbeterproject werd een charter 

contextgerichte basishouding ontwikkeld.  Dit charter werd gebruikt als  zelfevaluatie-

instrument teneinde de contextgerichte basishouding van medewerkers te versterken. 

 Verbeteracties en PRIAC’s m.b.t. personeelsbeleid: een aantal jaren geleden werd 

een uitgebreide zelfevaluatie m.b.t. het domein personeelsbeleid georganiseerd.  Dit 

resulteerde in een meerjarenplanning.  Jaarlijks wordt de meerjarenplanning ter 

optimalisatie van het personeelsbeleid geactualiseerd.    

 Vraagverheldering: binnen de PRIAC vraagverheldering werd een visie op 

vraagverheldering ontwikkeld.  De visie werd als zelfevaluatie-instrument gehanteerd 

om de constante vraagverheldering binnen het hulpverleningsproces en alle 

domeinen van de hulpverlening te verbeteren.   

 Tevredenheid medewerkers: in de VOT hanteren we de afspraak om vierjaarlijks een 

personeelstevredenheidsmeting te organiseren.  In 2014 werd opnieuw een 

tevredenheidsmeting georganiseerd.   

 Uitvoeringsbesluit van het kwaliteitsdecreet: de werkgroep kwaliteit is verantwoordelijk 

voor de implementatie van het uitvoeringsbesluit in de VOT.  De werkgroep startte in 

2014 met een zelfevaluatie kwaliteitszorg als startpunt van de PRIAC.  De zelfevaluatie 

resulteerde in diverse verbeteracties.  De werkgroep kwaliteit organiseert in 2015 

tevens een zelfevaluatie rond resultaten inclusief gebruikerstevredenheid.  In het 

najaar van 2015 wordt de Scan inputfactoren georganiseerd. 

 Cliëntfeedback: jaarlijks worden de tevredenheidslijsten en de informele klachten 

geanalyseerd.  Dit resulteert tevens in diverse verbeteracties.  Zo werd n.a.v. de 

informele klachten een procedure m.b.t. verlofplanning ontwikkeld.    

Verbetersuggesties komen niet automatisch in de kwaliteitsplanning terecht.  Na het 

verzamelen van suggestie, gebeurt een selectie.  De selectie van de verbetersuggesties 

gebeurt a.d.h.v. de criteria belangrijkheid en haalbaarheid..  Na de selectiefase worden de 

weerhouden suggesties gesorteerd naar prioriteit en maken de stuurgroepen een eerste 

rudimentaire planning op.  Op een whiteboard worden 3 kolommen ( = de drie komende 

jaren) getekend.  Alle (weerhouden) suggesties werden op post – it’s geschreven.  Deze 

werden individueel overlopen en, d.m.v. groepsdiscussie onder een jaartal gehangen.  Net 

als vorig jaar besteden we dit jaar extra aandacht aan een gezonde en evenwichtige 

verdeling per jaar van zowel quick – wins’ als langlopende priac’s.   waarin het verbeterdoel 

zal worden uitgevoerd.  De ganse oefening wordt beëindigd met het aanwijzen van een 

verantwoordelijke medewerker voor elke verbeteractie en  - project.  De verantwoordelijken 

dienen een definitieve omschrijving van de verbeteractie of –project te formuleren en starten 

met het uitschrijven van hun actieplan.  Op de kwaliteitsstuurgroepen zelf werd hiervoor 

telkens 60 minuten voorzien.  Medewerkers konden zo beroep doen op elkaar voor 

ondersteuning.   

3.2.2 Bewaken van de kwaliteitsplanning 

De kwaliteitscoördinator en de kwaliteitsstuurgroepen bewaken de voortgang van de 

planning. 

 de kwaliteitscoördinator bewaakt in opdracht van de directeur de voortgang.  Via 

een wekelijks supervisiemoment neemt de kwaliteitscoördinator proactief met de 

verantwoordelijken van verbeterprojecten contact om te luisteren hoe het vlot en of 

er hulp kan geboden worden.  Via een wekelijks spreekuur kan er op korte termijn 
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steeds een intervisiemoment afgesproken worden.  De kwaliteitsplanning of 

afzonderlijke verbeteracties en – projecten worden geagendeerd worden op het 

maandelijks kwaliteitsoverleg tussen directeur en kwaliteitscoördinator.  

Op drie momenten vindt een diepgaande, inhoudelijke beoordeling plaats:  

 een tussentijdse evaluatie van afzonderlijke projecten en de planning in het 

algemeen in het voorjaar (i.c. maart/april) 

 een tussentijdse evaluatie van afzonderlijke projecten en de planning in het 

algemeen bij opmaak van de nieuwe planning in september 

 een eindevaluatie van elk project 

3.3 Integrale kwaliteitszorg binnen de Vereniging Ons 

Tehuis in de loop van 2014 

3.3.1 Inputgebied: leiderschap 

Op 1 januari 2013 stapte de Vereniging Ons Tehuis mee in het experimenteel modulair kader 

(EMK) als prioritaire voorziening.  Eind 2014, twee jaar later, kunnen we stellen dat de 

Vereniging Ons Tehuis terug op koers zit na een intens veranderingsproces.  De directie en 

leidinggevenden zetten hier een sterk leiderschap neer.  Het traject werd goed voorbereid 

ondanks de korte implementatieperiode en regelmatig bijgestuurd.  Via een stuurgroep EMK 

werd het traject sterk opgevolgd.  Er volgde een systematische tussentijdse evaluatie met 

heel wat punten die nog dienden aangepakt en bijgestuurd te worden.  Eind 2014 stelden 

we vast dat alle noodzakelijke bijsturingen gerealiseerd waren.  Uiteraard blijven we vanuit 

een cultuur van integrale kwaliteitszorg permanent evalueren en bijsturen. 

3.3.2 Inputgebied: beleid en strategie 

Integrale Jeugdhulp 

Op 1 maart 2014 is de integrale jeugdhulp in heel Vlaanderen officieel van start gegaan.  Een 

mijlpaal in de recente geschiedenis van de Vlaamse jeugdhulpverlening.  Alle niet-

rechtstreeks toegankelijke hulp moet aangevraagd worden via de ‘Integrale 

Toegangspoort’. 

Hiervoor werd de online-toepassing ‘INSISTO’ in het leven geroepen.  Dit programma 

combineert enerzijds de mogelijkheid om hulp aan te vragen, anderzijds wordt het 

wachtlijstbeheer er in opgenomen. 

Deze veranderingen hadden heel wat implicaties op de organisaties Bijzondere Jeugdzorg.  

We dienden onze procedures voor wachtlijstbeheer, prognose openstaande plaatsen, 

onthaal en opname hierop af te stemmen.  Gezien INSISTO zelf nog in ontwikkeling is, 

dienden we meermaals onze afstemming bij te sturen.  We hebben dit van nabij opgevolgd 

daar we binnen de Vereniging Ons Tehuis een correct wachtlijstbeheer en een correct en 

eerlijk opnamebeleid hoog in het vaandel dragen. 

Verbeteren van onze interne communicatie 

We ondernamen een aantal acties om onze interne communicatie een stuk efficiënter te 

laten verlopen.  Er zijn heel wat medewerkers betrokken bij de uitvoering van de hulp aan 

onze jongeren en gezinnen. 

Één van onze middelen om te communiceren is het elektronisch jongerendossier en 

dagboek.  Deze voor ons ontworpen applicaties willen we nog kwalitatiever gebruiken als 

communicatiemiddel.  Alle afspraken rond gebruik namen we op in een draaiboek.  Na het 

finaliseren van het draaiboek kregen de medewerkers een heel praktische vorming in het 

toepassen van de afspraken. 
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Grensoverschrijdend gedrag 

De werkgroep ‘Grensoverschrijdend Gedrag’ heeft als opdracht het evalueren en, indien 

nodig, bijsturen van het beleid inzake grensoverschrijdend gedrag.  In eerste instantie bracht 

de werkgroep de huidige situatie in kaart.  Opmerkingen en verbetersuggesties van 

medewerkers werden geïnventariseerd.  Daarnaast werd een QuickScan (= vragenlijst) 

afgenomen bij de leden van de beleidsstaf.  In februari en maart stond een bevraging van 

de jongeren op de agenda.  In het najaar van 2014 werd de visietekst ‘Omgaan met 

agressie’ bijgestuurd.  De werkgroep formuleerde tevens prioritaire verbeteracties en 

ontwikkelde onder meer een procedure “Incidenten” met bijhorend registratieformulier. 

Individuele begeleiding 

Individuele begeleiding als begeleidingsvorm zien we als een kernproces binnen de 

pedagogische werking van de modules verblijf en dagbegeleiding.  In 2014 werd de visie op 

individuele begeleiding binnen de Vereniging Ons Tehuis grondig herwerkt en uitgeschreven.  

De visie geeft weer hoe wij individuele begeleiding integreren en vertalen binnen de werking.  

Als input vulden alle begeleiders binnen de modules verblijf en dagbegeleiding een 

zelfevaluatie-vragenlijst in.  Ook hielden we een korte bevraging bij een selectie jongeren en 

een visie-oefening met de leden van de beleidsstaf.  Op basis van een analyse van alle 

resultaten kwam de visietekst tot stand.  Aanvullend formuleerden we randvoorwaarden ter 

implementatie van de visie in de werking.  Het geheel werd in december toegelicht op alle 

teams binnen de modules verblijf en dagbegeleiding. 

Dagbegeleiding binnen HDO 

Visie thuisdagen in dagbegeleiding 

Het contextgericht werken is een basismodule binnen de hulpverlening.  Dagbegeleiding is 

een van de modules die toegevoegd kan worden als meer ingrijpende hulp is aangewezen 

maar de contextbegeleiding blijft ook aanwezig in de hulpverlening. 

Naarmate de dagbegeleiding vordert, verschuift het accent van de hulpverlening meer en 

meer van de groep naar de begeleiding van de gezinssituatie/context.  In dit kader wordt er 

flexibel omgegaan met de aanwezigheid van het kind in het dagcentrum. 

Steeds vaker wordt een standaardbegeleiding van 5 dagen aanwezigheid losgelaten voor 

een gevarieerder aanbod dat zich meer aanpast aan de individuele vraag en behoefte van 

het kind en zijn context.  Dit gebeurt volgens een fasering. 

 

Vernieuwingen in de module dagbegeleiding 

Foto’s van de jongere 

De jaarlijkse foto-avond, georganiseerd voor ouders en jongeren van de module 

dagbegeleiding, is een weerkerend succes.  Naast de foto’s van ons jaarlijks zomerkamp, 

wilden we ook onze activiteiten doorheen het jaar wat meer in beeld brengen.  We maakten 

gebruik van een terugkerend geheugensteuntje in het elektronisch dagboek om tijdens 

activiteiten het fototoestel mee te nemen.  In functie van een aandenken bij het einde van 

de begeleiding van een jongere, wordt voortaan ook per jongere een album aangemaakt 

waarin foto’s bewaard worden. 

Afscheidsritueel 

Vanuit de vaststelling dat we op een weinig creatieve manier aandacht schonken aan het 

afscheid van de jongeren in het dagcentrum, gaven we in 2014 een nieuwe invulling aan het 

“afscheidsfeestje”.   

De afscheidsfeestjes gaan voortaan door op woensdagnamiddag zodat er voldoende tijd 

kan voor uitgetrokken worden.  We starten met het middagmaal in groep waarbij we oog 

hebben voor de versiering van de eetruimte en stoel van de jongere.  De jongere kiest zelf 

welk lekkers er op tafel komt.  Vervolgens bieden we, naargelang de keuze van de jongere, 

een groepsactiviteit of individuele activiteit aan.  Tenslotte zorgt de Individueel Begeleider 

voor een afscheidsdoos waarin allerlei herinneringen aan HDO Wervik terug te vinden zijn. 
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Modulering rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding 

In mei 2014 legde het Agentschap Jongerenwelzijn vier typemodules contextbegeleiding 

vast waarvan er drie rechtstreeks toegankelijk zijn en één niet-rechtstreeks toegankelijk. 

Dit was de start van een parcours met veel overlegvergaderingen tussen collega-

voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg uit het arrondissement, met partners uit de brede instap 

en het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg.  Op deze momenten werden de noden en 

behoeftes op het vlak van contextbegeleiding afgetoetst en werd ons voorstel qua verdeling 

en doelgroep van de verschillende modules bevraagd. 

We kozen ervoor om alle vier de verschillende modules contextbegeleiding aan te bieden.  

We zijn er van overtuigd dat we zo het best kunnen aansluiten op alle mogelijke hulpvragen 

en zo ook kunnen schakelen indien nodig. 

Intern werd een procedure voor aanmelding en het bijhouden van wachtlijsten 

uitgeschreven.  We legden criteria vast op basis waarvan we beslissen om een begeleiding 

van een gezin aan één van de 4 modules toe te wijzen. 

Een overzicht van de verschillende modules contextbegeleiding en hun doelgroep: 

Intensief kortdurende contextbegeleiding 

Deze niet-rechtstreeks toegankelijke module zetten we in bij gezinnen met ernstige acute 

en/of afgebakende probleemgebieden zoals: 

 een opvoedingsprobleem 

 een problematiek op een bepaald levensdomein dat effect heeft op het kind/de 

jongere (bv echtscheiding, nieuw samengestelde gezinnen…) 

 problemen bij de jongeren waardoor ze dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling 

(gebrekkige sociale vaardigheden, spijbelproblematiek…). 

Breedsporige contextbegeleiding 

Dit is een rechtstreeks toegankelijke module voor de courante begeleidingen van volgende 

doelgroep: 

 gezinnen met een lange hulpverleningsgeschiedenis 

 multiproblem-gezinnen waarbij, naast de opvoedingsproblemen, er andere urgente 

problemen zijn (zoals zware schulden, huisvesting…) 

 gezinnen met veel zorgbehoevende kinderen 

 ouders met veel weerstand 

 de jongere en/of ouders die, naast de opvoedingsproblemen, een 

verslavingsproblematiek, een mentale beperking of psychiatrische problematiek 

hebben 

 ouders met ernstige relationele problemen tussen ouder-kind (bv hechtings-

problematiek). 

Laagintensieve contextbegeleiding 

Deze rechtstreeks toegankelijke module zetten we vooral in bij: 

 gezinnen waarbij er nood is aan vervolghulp: ouders die, na een intensievere 

begeleiding, verder ondersteuning nodig hebben 

 (v)echtscheiding of algemeen relatieproblemen 

 pubers met wegloopgedrag, spijbelgedrag… 

 gezinnen in kansarmoede 

 jonge moeders (ouders) met gebrek aan opvoedingsvaardigheden in een bepaalde 

ontwikkelingsfase van het kind 

 ouders van jongeren met problemen in de emotionele ontwikkeling. 

Krachtgerichte kortdurende contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering 

Dit is een rechtstreeks toegankelijke module die ingezet wordt bij acute verontrustende 

situaties of zwaar emotioneel geladen situaties.  

Voor deze module werd afgesproken dat HDO dit in de regio Ieper zal aanbieden en De 

Walhoeve in Veurne. 
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Contextbegeleiding binnen HDO 

We merken we dat de visie op contextbegeleiding meer en meer doordrongen is in de 

werking van onze multifunctionele organisatie HDO.  Vooral binnen de module verblijf is 

contextbegeleiding nu echt een kernproces in de begeleiding. 

Contextbegeleiding algemeen 

Contextbegeleiding is een belangrijk kernproces in onze hulpverlening.  De beslissing om 

binnen de multifunctionele organisatie HDO, naast vaste zorgcoördinatoren, ook te werken 

met vaste contextbegeleiders is een meerwaarde voor de begeleiding.  Wanneer de 

jongere naar een andere module schakelt, schakelen de contextbegeleider en 

zorgcoördinator mee.  De continuïteit van de hulpverlening wordt gewaarborgd en 

gezinsleden moeten niet telkens opnieuw hun verhaal doen. 

Na evaluatie beslisten we in 2014 om in bepaalde situaties niet langer standaard met een 

afzonderlijke contextbegeleider te werken maar de kans te bieden om te kiezen voor 

integrale begeleiding.  De keuze gebeurt in samenspraak met de jongere en zijn context: 

 voor een jongere die schakelt van de module verblijf of contextbegeleiding naar 

dagbegeleiding 

 voor een jongere die vanuit de leefgroep doorgroeit naar het kamertrainingscentrum.  

Naast deze evaluatie besteedden we ook aandacht aan de verdere implementatie van de 

visie op contextbegeleiding en het uitwisselen van methodieken. 

Aan de grondslag van onze visie op contextbegeleiding liggen heel wat theoretische 

benaderingen en denkkaders.  De contextuele theorie van Nagy vormt een belangrijk 

basiskader.  Daarom werden de contextbegeleiders binnen HDO en JEZ11 extra gevormd in 

het gedachtengoed van Nagy via een basisopleiding van twee dagen.  We vulden deze 

vorming aan met een toelichting over het gebruik van eco- en genogrammen. 

Tevens organiseerden we een uitwisselingsmoment voor alle contextbegeleiders binnen HDO 

en JEZ11 waar ze van elkaar leren over interessante en bruikbare methodieken. 

Contextgerichte basishouding in de module verblijf 

Alle teams van de leefgroepen inventariseerden positieve zaken en good practices inzake 

het werken met ouders.  De lange lijst van positieve voorbeelden toont aan dat 

leefgroepbegeleiders in de module verblijf de ouders sterk betrekken bij de hulpverlening van 

hun kind.  Het zijn soms kleine attenties maar deze betekenen ongelofelijk veel voor de band 

tussen ouders en kind.  Door respectvol met de ouders om te gaan en hen aan te spreken op 

hun krachten, groeit hun eigenwaardegevoel en betrokkenheid naar hun kind.  De drempel 

naar de leefgroep wordt kleiner: we merken dat ouders mondiger worden en al vlugger een 

informele klacht of ontevredenheid rechtstreeks uiten aan de leefgroepbegeleider. 

We bevroegen ook eventuele knelpunten en dit bracht de soms moeilijke communicatie 

over de verlofplanning, medicatie en vervoer aan het licht.  Dit wordt in 2015 als 

verbeterpunt meegenomen. 

Ouderkampen binnen verblijf 

Als ouder is het moedig maar hard om de zorg voor je kinderen te (moeten) delen omwille 

van allerhande redenen. Als voorziening blijven wij de ouders altijd als eerste 

opvoedingsfiguur van hun kinderen benaderen.  We willen hen maximaal betrekken in de 

begeleiding en in de ontwikkeling van hun kind.  

Soms is de tijd die ouders met hun kinderen kunnen en mogen doorbrengen beperkt.  Voor 

de kinderen en jongeren die niet thuis kunnen overnachten organiseerden we voor de eerste 

maal een ouderkamp waarbij ouders en jongeren een aantal dagen met elkaar als gezin 

konden doorbrengen en dit met volgende doelstellingen: 

 Ouders en jongeren binnen een natuurlijk en veilig kader tijd met elkaar laten 

doorbrengen. 

 De hechtingsrelatie tussen ouders en jongeren opbouwen, ondersteunen en 

versterken. 

 De draagkracht van ouders versterken door ondersteuning in het opvoedingsproces 

aan te bieden. 

 Ouders ouderlijke vaardigheden aanleren binnen een veilig begeleid kader. 
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 Ouders begeleiden in de zorg en opvoeding van hun kinderen. 

 Ouders succeservaringen laten opdoen in de aanpak van hun jongere wat hun 

zelfbeeld als ouder versterkt. 

 Vanuit de participatiegedachte worden ouders bij elke fase van dit ouderkamp 

betrokken en aangesproken op hun competenties: Wie helpt koken?  Wie zorgt voor 

een activiteit? Enz. 

Met dit concept vertrokken we op 21 november 2014 naar Nieuwpoort voor een weekend-

verblijf met 6 gezinnen en 5 contextbegeleiders. 

Samen met de ouders overlegden we welke activiteiten we die drie dagen zouden voorzien 

en wie welke taken op zich zou nemen.  Alles werd samen uitgevoerd zodat er voor de 

ouders tijd was om te genieten van de activiteiten samen met hun kinderen. 

De weergoden waren ons gelukkig goed gezind zodat we samen langs de zee konden 

kuieren, met de go-cart gaan rijden, naar de kinderboerderij en het zwembad gaan, enz.  

Voor ouders van wie de kinderen niet thuis kunnen overnachten betekent het ongelooflijk 

veel om samen een tafelmoment te hebben of hen eens in bed te kunnen stoppen. 

We hebben samen fantastische momenten beleefd waaraan iedereen met heimwee zal 

terugdenken.  Dit lezen we toch in de positieve reacties op onze evaluatie. 

Evalueren en bijsturen van het proces sensibilisering in OSiO 

Het project OSiO staat of valt met de bekendmaking van het aanbod, zijnde pedagogisch 

advies aan ouders, vormingen aan ouders en vormingen aan professionelen.  Daarom wilden 

we in 2014 OSiO sterker op de kaart zetten.  We maakten een aantal concrete afspraken 

over hoe we OSiO meer in the picture konden plaatsen en pasten deze meteen toe in de 

praktijk.  We stellen vast dat ons project meer en meer naambekendheid verworven heeft.  

We zullen de bekendmakingsacties systematisch herhalen. 

Visie en beleid inzake HCA 

HCA staat voor Herstelgerichte Constructieve Afhandeling bij jongeren die een als misdrijf 

omschreven feit gepleegd hebben.  Samen met andere HCA-diensten in Vlaanderen werkte 

DIVAM in 2014 aan het opmaken van een gedragen visie omtrent reacties op 

jeugdcriminaliteit.  HCA Vlaanderen vertrekt vanuit de idee dat er meerdere oorzaken aan 

de basis van jeugdcriminaliteit liggen.  Een reactie op jeugdcriminaliteit moet vertrekken 

vanuit volgende uitgangspunten: 

• de reactie is gelinkt aan het misdrijf en zijn gevolgen (delict specifiek) 

• de reactie vindt snel na de feiten plaats (kort op de bal) 

• de reactie is duidelijk (naar inhoud, tijd en omvang) en gestoeld op 

rechtswaarborgen 

• de reactie is proportioneel (in verhouding tot de zwaarte van de feiten, 

rekening houdende met de persoon van de minderjarige) 

• de reactie is subsidiair (eerst de minst ingrijpende ambulante HCA reactie) 

• de reactie is herstelgericht (ten aanzien van slachtoffer en maatschappij) 

• de reactie is slachtoffergericht 

• de reactie is constructief (ondersteunend en toekomstgericht) 

• de reactie is contextgericht (we gaan aan de slag met de minderjarige en zijn 

context, indien aangewezen) 

• de reactie is complementair aan de jeugdhulp. 

We zien de vier werkvormen (herstelbemiddeling, herstelgericht groepsoverleg, 

gemeenschapsdienst en leerprojecten) als kernopdrachten voor HCA.  We merken een 

daling aan de instroom op parketniveau op Vlaams niveau, wat ook zijn invloed heeft op de 

vier HCA-werkvormen.  We blijven echter hard geloven in onze specifieke, ambulante 

aanpak.  We willen dan ook onze kernopdracht maximaliseren en vragen een toepassing 

van  de huidige wetgeving en indien nodig lichte aanpassingen. 

Het is onze overtuiging dat elk traject van een minderjarige die een als misdrijf omschreven 

feit pleegde een HCA-traject vraagt.  Dit in het belang van de minderjarige, zijn context, 

alsook in het belang van het slachtoffer en de maatschappij.  De wet ondersteunt deze 
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overtuiging, we zouden dit dan ook graag weerspiegeld zien in de praktijk.  In samenspraak 

met het Agentschap Jongerenwelzijn is HCA Vlaanderen bereid hieromtrent inhoudelijk te 

dialogeren met de justitiële instanties. 

HCA Vlaanderen wil tevens inzetten op het geschreven project, gezien het geschreven 

project perfect aansluit bij herstelgericht en participatief werken en de doelgroep van HCA. 

In het voorjaar van 2015 start een werkgroep die de opportuniteiten en spanningsvelden van 

het concept “geschreven project binnen HCA” in kaart zal brengen. 

Tenslotte zijn we er van overtuigd dat onze expertise ook toepasbaar is in contexten niet 

specifiek gelieerd aan ‘als misdrijf omschreven feiten’ (bv. jeugdzorg, onderwijs).  De recent 

gestarte innovatieve HCA-projecten zijn een start in de zoektocht naar deze toepasbaarheid.  

Deze visie en standpunten worden begin 2015 gecommuniceerd aan het Agentschap 

Jongerenwelzijn en het kabinet.  

Innovatief project HCA-dienst 

HCA-diensten kregen in 2014 de kans om een innovatief project in te dienen voor de duur 

van één jaar.  Krijtlijnen voor deze innovatieve projecten zijn preventief werken in het 

voorkomen van jeugdcriminaliteit, uitstroomversnellend werken voor jongeren die verblijven 

in gemeenschapsinstellingen en transfer van onze methodieken naar andere situaties en/of 

doelgroepen.  DIVAM diende een project in, bestaande uit twee onderdelen.  

In het eerste project willen HCA-diensten van Oost- en West-Vlaanderen nauw samenwerken 

met gemeenschapsinstelling (= GBJ) De Zande.  Zowel GBJ De Zande als HCA werken met 

dezelfde doelgroep.  Met een structurele samenwerking tussen De Zande en HCA streven we 

naar een gecoördineerd en afgestemd aanbod.  In deze samenwerking staat 

expertisedeling en transfer centraal.  Een eerste stap hiertoe werd gezet door het organiseren 

van infomomenten over de concrete werking van HCA en de De Zande voor het 

begeleidend personeel.  Daarnaast legden we drie doelstellingen vast in dit project: 

 Focus op het optimaliseren van de huidige samenwerking: we volgen over de HCA-

diensten heen dezelfde afspraken wanneer een jongere, geplaatst in GBJ De Zande 

een herstelgerichte of constructieve afhandeling aangeboden of opgelegd krijgt. 

 Doelgerichter werken rond het delict en slachtoffers betrekken bij de processen 

binnen de gesloten context voor jongeren in GBJ De Zande.  We realiseren dit door 

het uitvoeren van een leerproject als leergroep in GBJ De Zande.  Aan de hand van 

methodieken uit het leerproject willen we het slachtofferperspectief binnenbrengen 

bij jongeren geplaatst in GBJ De Zande.  

 Inzetten op herstel in GBJ De Zande: aan de hand van methodieken herstel-

bemiddeling en herstelgericht groepsoverleg (= HERGO) geven we het herstelgericht 

werken een plaats binnen GBJ De Zande. 

In het tweede project focussen we met DIVAM op het integreren van gebruikte methodieken 

binnen HCA in andere settings (delen van expertise en transfer).  Binnen de Vereniging Ons 

Tehuis neemt DIVAM reeds jarenlang heel wat zaken op.  We willen dit zinvolle aanbod 

uitbreiden en integreren in andere organisaties uit de Integrale Jeugdhulp regio Ieper-

Veurne.  In de periode september – december 2014 werkten we met een aantal organisaties 

samen.  Binnen de eigen sector van Bijzondere Jeugdzorg gaven we individuele sociale 

vaardigheidstraining (SOVA) aan een drietal jongeren en een reeks Rots & Water.  We 

organiseerden eveneens herstelgesprekken binnen een leefgroep.  Tot slot organiseerden we 

een vormingsmoment voor begeleiders over herstelgericht werken.  Buiten onze eigen sector 

kregen we heel wat vragen van Centra voor Leerlingenbegeleiding.  We realiseerden reeds 

SOVA-training of Rots & Water-training voor zeven groepen uit een tweetal scholen.   

Pedagogisch concept JEZ11 

Sinds de opstart van JEZ11 zijn we trouw gebleven aan het basisprogramma van de werking.  

Er heerst geloof in het competentiemodel met de gefaseerde werking en we zetten sterk in 

op drie discours: het orthopedagogische, het context en het therapeutische discours. 
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Doorheen de jaren maken we ook ruimte voor evaluatie en bijsturing van de werking.  

Hierdoor was de visietekst pedagogisch concept ook aan een update toe.  Met betrekking 

tot de dagelijkse werking is er meer focus op de mogelijkheden en noden van de jongeren 

gekomen en zien we een opname als een permanent zoeken en afstemmen van de juiste 

aanpak.  We stappen af van een te strikte opvolging van verblijfsduur en gefaseerd verloop 

van het verblijf.  De begeleiding wordt meer afgestemd op de jongeren, zonder hierbij te 

vervallen in een willekeurige aanpak.  We blijven trouw aan de basis, maar dan op een 

flexibele manier. 

Een tweede belangrijke aanpassing vormt de nauwere samenwerking en afstemming van de 

verschillende discours.  Waar er in het begin een focus was op het behoud van de eigenheid 

van elk discours en de drie vooral naast elkaar werden ingezet, zien we nu dat dit niet 

zomaar kan.  De drie discours zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  Wanneer er zich iets 

voordoet binnen de context, zal dit sowieso op een bepaalde manier naar boven komen in 

de leefgroep en in therapie.  We streven dan ook naar een grotere samenwerking en 

afstemming tussen de drie discours. 

Dagelijkse werking JEZ11: evalueren van regels en afspraken 

In JEZ11 worden 10 meisjes bij elkaar geplaatst zonder dat ze ooit zelf de keuze konden 

maken om samen in groep te leven.  Goede regels en afspraken zijn bijgevolg een belangrijk 

onderdeel van de pedagogische werking, die duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur 

onderstreept. 

De meisjes in JEZ11 slagen er geregeld in om afspraken en regels vlot te omzeilen.  Hierop 

volgt vaak een respons vanuit de begeleiding die regels en afspraken nog specifieker, strikter 

en duidelijker proberen te formuleren.  Het is echter belangrijk om te beseffen dat er met 

pubers wordt gewerkt.  Het is dus een onrealistische verwachting dat ze zomaar alles zullen 

aanvaarden.  En gelukkig maar: dit betekent dat de meisjes opgroeien en een eigen visie 

ontwikkelen. 

Binnen JEZ11 wordt, zoals binnen HDO, een onderscheid gemaakt tussen regels en afspraken.  

Regels hebben een link met de maatschappelijke norm, staan nooit ter discussie en afwijken 

ervan kent een gevolg.  Een voorbeeld hiervan is de leerplicht.  

Regels vormen de basis.  Als over twee jaar de regels geëvalueerd worden, dan moeten we 

daar nog steeds achter staan.  Afspraken zijn eerder flexibel van aard.  Deze zijn verbonden 

aan de dagstructuur en kunnen besproken worden.  De flexibiliteit van afspraken werkt in 

twee richtingen: indien nodig worden nieuwe afspraken gemaakt, maar deze moeten we 

met tijd ook weer durven loslaten.  Het regelmatig evalueren van deze afspraken is belangrijk 

om niet te eindigen met een bonte verzameling van leefregels. 

Vanuit deze visie op regels en afspraken werd gedurende een denkdag getracht om een 

selectie te maken van de bestaande verzameling aan regels.  Dit was geen sinecure 

aangezien het loslaten van regels voor een onzeker of onveilig gevoel bij de begeleiding 

zorgt.  Het werd een denkoefening op zoek naar een evenwicht tussen grenzen en vrijheden.  

Afspraken werden zoveel mogelijk gekoppeld aan het systeem van fasering.  Deze oefening 

was geen eenmalig gebeuren.  Er wordt vooropgesteld om deze visie rond regels en 

afspraken te integreren in de teamgeest, alsook om jaarlijks een dergelijke oefening te 

organiseren. 

De denkdag resulteerde uiteindelijk in een vernieuwde onthaalbrochure voor JEZ11 voor 

zowel de jongeren als hun ouders en context.  Deze onthaalbrochure geeft kernachtig de 

belangrijkste regels en afspraken weer.  

Actualisatie van de kwaliteitshandboeken 

Het kwaliteitshandboek is binnen de Vereniging Ons Tehuis een gebruiksvriendelijk instrument 

voor medewerkers.  Gebruiksvriendelijk betekent onder meer dat het actuele documenten 

bevat.  Door het voortdurend in verandering zijnde hulpverleningslandschap maakten we 

ook in 2014 werk van het actualiseren van de documenten in het kwaliteitshandboek.  Een 

greep uit het overzicht van geactualiseerde kwaliteitsdocumenten: 
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 Documenten m.b.t. het personeelsbeleid (zoals procedure voor 

ontwikkelingsgesprekken …) 

 Procedures en verwante documenten m.b.t. budgetten 

 Visie, procedures en verwante documenten handelingsplan 

 Procedure voor het meten van de kwaliteit van vergaderen 

 Procedure voor het beheren van sleutels 

 Procedures m.b.t. dossiers 

 … 

3.3.3 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 jaar na jaar in 

een optimalisatie van ons personeelsbeleid. 

Onthaal- en introductiebeleid 

Na de visieontwikkeling in 2013 gingen we in 2014 over tot de operationalisering van ons 

onthaal- en introductiebeleid.  We ontwikkelden voor elke functie een checklist die de 

nieuwe medewerker stap voor stap gidst doorheen zijn inscholingsperiode.  De checklist 

geeft chronologisch weer welke info de medewerker moet ontvangen en bij wie hij hiervoor 

terecht kan.  Hiervoor doen we een beroep op zijn autonomie en zelfverantwoordelijkheid. 

Naast de checklist behouden we de onthaaldag en krijgt iedere medewerker twee 

ontwikkelingsgesprekken.  Medewerkers die in team werken worden doorheen dit traject 

begeleid door hun leidinggevende en team.  Zij die niet in teamverband werken, krijgen een 

mentor toegewezen. 

We goten alle stappen van indiensttreding tot en met onthaaldag in een overzichtelijke 

procedure. 

Personeelsgesprekken 

Op basis van aandachtspunten uit de evaluatie van de ontwikkelingsgesprekken van 2013 

voerde de werkgroep personeelsbeleid enkele verbeteracties uit: 

 We herformuleerden enkele gedragsindicatoren op maat van de functies waarop ze 

van toepassing zijn. 

 Onze leidinggevenden namen deel aan een training ‘voeren van 

ontwikkelingsgesprekken’ die werd gegeven door OK-c. 

 We fristen de gebruikte terminologie op tijdens een algemene personeelsvergadering. 

 De leidinggevenden kregen in het najaar van 2014 een infosessie waarin de 

wijzigingen en meest recente aandachtspunten werden besproken.  

 We vervolledigden het competentieprofiel van alle functies door er streefniveaus aan 

toe te kennen. 

VTO-beleid 

Sinds 2014 heeft elk team een eigen VTO-planning.  Deze geeft weer welke VTO-activiteiten 

wanneer zijn ingepland, wat de leerdoelen zijn en wat de bijhorende personeelsinzet is.  De 

planning vormt een handig overzicht voor onze leidinggevenden in functie van het beheren 

van personele middelen (zoals inzet diensturen).  Het zorgt er ook voor dat zij gericht kunnen 

inspelen op thema’s die leven binnen hun team. 

De VTO-planning is een flexibel werkinstrument dat geregeld wordt geactualiseerd.  Hiervoor 

overlegt de personeelsdeskundige minstens driemaandelijks met de VTO-verantwoordelijken 

van de verschillende units.  

We sloten het jaar af met een nieuwe behoefteanalyse wat resulteerde in een VTO-planning 

voor 2015.  In bijlage bij dit jaarverslag vind je de VTO-planning 2014 terug. 

Diversiteitsplan 

Het diversiteitsplan is een Vlaamse subsidiemaatregel waarmee tot maximum 15000 euro kan 

geïnvesteerd worden in het personeelsbeleid van ondernemingen, instellingen enz.  
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Het is een soepel instrument waarbij men creatief en flexibel kan inspelen op de realiteit van 

de organisatie.  Maatregelen op het terrein van werving en selectie, onthaal in de 

organisatie, aanpassingen in het opleidingsbeleid, retentie van medewerkers, coaching van 

leidinggevenden... behoren tot de mogelijke acties.  De Vereniging Ons Tehuis tekende hier 

op in.  

Een diversiteitsplan bestaat uit een instapplan, het eigenlijke plan en het groeiplan.  Nu we dit 

traject bijna doorlopen hebben is het tijd voor een terugblik: 

 In het instapplan deden we een diversiteitsaudit in de voorziening, de eerste stappen 

werden gezet in het competentiedenken (kerncompetenties werden gedefinieerd en  

competentieprofielen opgemaakt) en we introduceerden talentmanagement. 

 In het klassieke plan verdiepten we dit competentie- en talentendenken.  We 

kochten onder meer een softwarepakket aan van E-Ok om dit te stroomlijnen.  

 In het groeiplan reorganiseerden we het onthaalbeleid, definieerden we 

streefniveaus bij onze competenties en gingen we via een aantal teamdagen in op 

vragen van onze logistieke medewerkers. 

Teamdag JEZ11: weerbaarheid team 

Werken met de jongeren van JEZ11 vormt een grote uitdaging.  Er moet heel wat 

geïnvesteerd worden in de jongeren om kleine stapjes vooruit te zetten.  Vaak krijgen we ook 

de deksel op de neus en lijkt het alsof we van nul moeten starten.  Hierdoor wordt de 

motivatie van de begeleiders sterk op de proef gesteld.  Het zich blijven inzetten voor deze 

jongeren, met vallen en opstaan, vraagt een grote intrinsieke motivatie en veerkracht.  Het 

afgelopen jaar stelden we vast dat er een schommeling was in deze motivatie.  Het werd 

duidelijk dat we als teamleden zorg moeten dragen voor elkaar.  Op die manier proberen 

we meer stabiliteit te creëren.  Dit komt niet alleen het team maar ook de jongeren ten 

goede. 

Met Arno Vansichen van Vzw Evenwicht gingen we op zoek naar de intrinsieke motivatie van 

het team: Wat maakt dat je voor deze job kiest en vooral hoe kan je het volhouden? 

Meteen werd duidelijk dat er in JEZ11 sprake is van een homogeen team van jonge mensen 

met grote zin om iets te betekenen en veel te bereiken.  We trekken elkaar mee in elkaars 

enthousiasme, maar we missen de mensen die de voeten op de grond houden.  Het 

begeleiden van de jongeren werd in een realistisch perspectief geplaatst waarbij er ook 

goedkeuring kwam voor het feit dat het af en toe moeilijk is en we niet veel bereiken.  We 

leerden om ons te focussen op mogelijkheden en op het proces van de begeleiding.  Dit 

biedt meer mogelijkheden en zin om aan de slag te gaan dan een focus op alles wat 

verkeerd loopt.  Daarnaast kwam het bieden van waardering en geven van feedback aan 

elkaar naar voor als belangrijke elementen die motivatie kunnen verhogen.  Ook de 

samenwerking en afstemming tussen het orthopedagogisch en therapeutisch kader werd als 

belangrijke factor aangebracht.  Dit alles werd in een aantal actiepunten opgenomen 

waarmee we verder aan de slag gingen. 

Op de terugkomdag volgde een evaluatie waarbij naar voor kwam dat het team van JEZ11 

zeker en vast sterk in de schoenen staat en graag wil leren.  Er zijn nog steeds af en toe 

lastige momenten maar we kunnen dit meer in een realistisch kader plaatsen waardoor we 

minder snel het hoofd laten hangen.  Na de teamdag is er ook verhoogde aandacht voor 

de teamsamenstelling wanneer er nieuwe vacatures vrijkomen. 

Analyse uurroosters verblijf en uitwerken bonus-malus-systeem 

In 2014 kregen we in de module verblijf te kampen met heel wat overuren.  Verschillende 

oorzaken lagen aan de basis hiervan, maar we konden niet precies de vinger op de wonde 

leggen.  Structurele overuren wensen we in de toekomst te vermijden uit zorg voor ons 

personeel.  We maakten we een grondige analyse van onze inzet van personeelsmiddelen. 

Naast een aantal structurele maatregelen zoals de transformatie van de overdracht ‘s 

morgens, de ombouw van onze gezamenlijke dagtrip, het efficiënter plannen en afstemmen 

van onze agenda’s, werkte de adjunct-directeur een bonus-malussysteem van 

leefgroepsmiddelen uit.  Via dit systeem zien we hoeveel uren het personeel van een groep 

theoretisch mag/kan inzetten en hoeveel ze in de praktijk effectief dienen te gebruiken.  Het 
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verschil tussen deze twee zaken, noemen we “de pot”.  Uit deze pot kan een groep putten 

wanneer er extra uren voorzien moeten worden. 

Het systeem zorgt ervoor dat de (hoofd)begeleiders en alle samenwerkende 

personeelsleden bewuster omgaan met de inzet van personeelsmiddelen. 

3.3.4 Inputgebied: middelen en samenwerking 

VIPA 

De procedure die gevolgd moet worden binnen de Bijzondere Jeugdzorg ziet er als volgt uit:  

Het zorgstrategisch plan dat de Vereniging Ons 

Tehuis indiende werd al goedgekeurd op 28 

november 2012.  Echter, doordat de regelgeving 

van VIPA niet meer afgestemd was op de nieuwe 

organisatiestructuur van het Experimenteel Modulair 

Kader diende die wetgeving herzien te worden.  

Hierdoor werd ons technisch-financieel plan en de 

bijhorende subsidiebelofte pas op 28 mei 2014 

goedgekeurd.  

Om op de meest effectieve en efficiënte manier te 

kunnen doorwerken beslisten we om de loten 

afzonderlijk aan VIPA aan te bieden om subsidie-

beslissingen te bekomen.  Bovendien besliste de 

Raad van Beheer om meteen de eerste twee 

projecten van ons zorgstrategisch plan, de 

nieuwbouw voor onze thuisbegeleidingsdienst 

Harmonie én de nieuwbouw voor de pedagogische 

en administratieve diensten, samen te laten verlopen.  

Op 16 juli kregen we van VIPA groen licht voor onze aanvraag subsidiebeslissing van “lot 1: 

ruwbouw en wind- en waterdicht maken van het gebouw”.  We konden de 

aanbestedingsprocedure starten.  

De aanbesteding werd afgerond op 15 december 2014 met de definitieve toewijzing van de 

werken aan de firma Beeuwsaert uit Ledegem.  Begin 2015 starten de werken.  

Om de werken vlot op elkaar te laten aansluiten werd beslist om projectfase 2 (technische 

uitrusting) en projectfase 3 (afwerking) in te dienen bij VIPA om een subsidiebeslissing te 

krijgen.  Het was als het ware een kerstcadeau toen we op 24 december al de definitieve 

beslissing binnen kregen.  

De loten werden opgesplitst in deelloten waarvan we aanbestedingen begin 2015 opstarten: 

 Lot 2: technieken 

o 2.1 HVAC en sanitair 

o 2.2 Elektriciteit 

o 2.3 Lift 

 Lot 3: afwerking 

o 3.1 Binnenschrijnwerk 

o 3.2 Bepleisterings-, chappe- en bevloeringswerken 

o 3.3 Binnenschilderwerken 

o 3.4 Buitenaanleg 

Kunstwerken in kader van VIPA 

De regelgeving van VIPA schrijft voor dat er geïnvesteerd wordt  in een geïntegreerd 

kunstwerk. 

We schreven hiervoor een wedstrijd uit, die heel wat interesse uit de kunstwereld ontlokte.  

Een deskundig samengestelde jury, waar ook een ouder en een jongere deel van uitmaakte, 

beraadslaagde op 7 oktober over de 14 ingezonden ontwerpen.  Deze inzendingen waren 

zeer divers: beeldhouwwerken, schilderwerken, keramiek,…  De jury koos voor een 
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beeldhouwwerk van de heer Gino Lucas.  Dit beeld zal een prominente plaats krijgen op de 

voorgevel van het gebouw.  Jongeren zullen deelnemen aan het tot stand komen van dit 

werk.  Een tweede kunstenares, Rosalinde Kino, viel ook in de prijzen.  Haar specialiteit is 

schilderen op linnen doeken al dan niet vermengd met andere mediums.  Zij zal samen met 

jongeren de 8 waarden van het Agentschap Jongerenwelzijn vertalen in schilderijen.  Ze 

maakt ook een welkomstwerk en een werk waarin de visie van de Vereniging Ons Tehuis aan 

bod zal komen. We kijken uit naar het resultaat. 

Operationalisering visie mediawijsheid 

De visietekst ‘Mediawijsheid’ die we in 2013 uitwerkten, kende haar volledige 

operationalisering in de loop van 2014.  Op een algemene personeelsvergadering lichtten 

we de visie toe aan alle medewerkers.  Twee werkgroepen waren op dat moment nog bezig 

met de laatste hand te leggen aan een paar concrete zaken: 

 Uitwerken van nieuwe gebruikersreglementen voor toegang tot internet, gebruik van 

jongerenPC’s, gebruik van eigen multimedia-materiaal en toepassing van het 

portretrecht.  Dit alles in de geest van en in lijn met de nieuwe visietekst. 

 Verduidelijken en vastleggen van de taken en verantwoordelijkheden van de PC-

verantwoordelijken in de units en de ICT-verantwoordelijke van de organisatie. 

 Uitwerken van hulpmiddelen om cliënten, opvoedingsverantwoordelijken en 

medewerkers inzake mediawijsheid op te leiden.  We kozen ervoor om informatie ter 

beschikking te stellen rond de meest gestelde of voorkomende vragen/problemen.  

Deze informatiebronnen bestaan zowel uit papieren boeken, brochures, artikels… (in 

onze vakbibliotheek) als elektronische publicaties op ons interne netwerk.  Daarnaast 

ontwikkelden we een Symbaloo-pagina op internet die iedereen toelaat makkelijk 

door te linken naar interessante websites en een Youtube-kanaal waarop we 

interessante filmpjes omtrent mediawijsheid verzamelen in afspeellijsten. 

Na het volledig afronden van de operationalisering, gaf de ICT-verantwoordelijke een 

themavergadering aan elk team van hulpverleners waarbij we diep op de visietekst 

ingingen, alle ontworpen hulpmiddelen toelichtten en demonstreerden en tenslotte via 

casussen de visie in de praktijk leerden toepassen. 

Online cliëntdagboek 

KU Leuven en Artevelde Hogeschool werken samen aan het Tetra-project ‘Online 

dagboeken voor welzijnswerk en onderwijs’.  Doel van het project is het ontwerpen van een 

online ICT-toepassing ter ondersteuning van de begeleiding waarbij de cliënt gedurende een 

afgebakende periode afgesproken criteria herhaaldelijk registreert om zo zicht te krijgen op 

evolutie en/of samenhang van de criteria. 

Hiertoe zetten zij een proefproject op met de participatie van meerdere welzijnsorganisaties 

over verschillende sectoren heen om het online cliëntdagboek uit te testen en mee vorm te 

geven.  Deelnemende organisaties gebruiken de tool in hun begeleiding.  Vanuit hun 

opmerkingen wordt de tool waar mogelijk verder aangepast tot een bruikbaar geheel.  

Vanuit die ervaringen wordt de methodische handleiding voor de tool uitgewerkt. 

De Vereniging Ons Tehuis stapte in dit project als één van de vertegenwoordigers van de 

sector Bijzondere Jeugdzorg en testte de tool uit binnen alle deelorganisaties.  Een tiental 

medewerkers kregen een opleiding in het online dagboek en gingen ermee aan de slag in 

heel diverse situaties binnen de begeleiding.  Hun ervaringen en de feedback van de 

cliënten, zowel positief als negatief, zijn belangrijke input voor de ontwerpers van de 

toepassing.  In 2015 loopt dit project nog verder waarna we het nut van deze tool in onze 

begeleidingen zullen evalueren en beslissen om deze al dan niet verder te gebruiken. 

Huizen van het Kind 

In 2014 richtten de gemeentes Poperinge, Wervik en Zorgregio Ieper (samenwerkingsverband 

tussen de OCMW’s van Ieper, Langemark-Poelkapelle, Zonnebeke, Lo-Reninge, Heuvelland 

en Mesen) elk een Huis van het Kind op. 

Een Huis van het Kind bundelt de krachten van overheden, vrije beroepen, 

middenveldorganisaties, vrijwilligers, burgers, die zich inzetten voor gezinnen met kinderen en 
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jongeren, met als doel het beter ondersteunen van gezinnen.  OSiO is één van de actieve 

partners in dit samenwerkingsverband in de eerder vermelde gemeenten.  De oprichting van 

deze Huizen van het Kind werd een feit in 2014.  OSiO nam een actieve rol op in het mee 

uitschrijven van de aanvragen en zal ook in de toekomst een actieve rol blijven opnemen. 

Project ‘Weg en Were’ 

Het project ‘Weg en Were’ is ontstaan vanuit STENT en betreft een uitwisseling van 

pedagogisch personeel, in eerste instantie tussen voorzieningen en diensten aangesloten bij 

het STENT-overleg West-Vlaanderen.  Toch wil het project zich niet enkel tot de aangesloten 

partners beperken. 

Een uitwisseling kan casusgebonden zijn, waarbij de prioritaire doelstelling ligt in het 

bestendigen en continueren van het hulpverleningstraject van een cliënt en diens systeem.  

Een uitwisseling kan ook casusoverschrijdend zijn.  Op niveau van het personeel biedt het 

wisselleren dan individuele leer- en groeikansen, zowel voor de betrokken medewerkers als 

voor de collega-medewerkers naar wie deze verrijking uitgestraald en gedeeld wordt. 

Aan de hand van folders, een site met vacatures en zoekertjes en een projectmedewerker 

wil het project zo veel mogelijk voorzieningen bereiken en stimuleren tot uitwisseling.  

Dit project werd op 1 september 2014 ingediend bij de provincie West-Vlaanderen.  Isolde 

Demeyere, psychologe van de Vereniging Ons Tehuis, was de projectverantwoordelijke. 

Jammer genoeg werd het project niet goedgekeurd, maar met een aantal aanpassingen 

zal het project in het voorjaar 2015 opnieuw ingediend worden.  

Overleg- en samenwerkingsorganen 

De Vereniging Ons Tehuis engageert zich in tal van overleg- en samenwerkingsorganen.  We 

beschrijven hier de twee belangrijkste wijzigingen die plaatsvonden in de loop van 2014: 

Samenwerking inzake fitnesszaal 

Op advies van het OCMW Ieper contacteerde de groep 'Netwerk en activiteiten' onze 

organisatie.  In het kader van hun themajaar “sporten is gezond” willen zij voor het cliënteel 

van de bij hen aangesloten verenigingen sportactiviteiten opzetten voor kansarmen.  De 

vraag kwam of we onze fitnessruimtes ter beschikking konden en wilden stellen.   

We gingen hier graag op in.  Trefpunt 4, het CAW mannenopvang, het CAW 

vrouwenopvang, Den Ommeloop en het WVA maken op geregelde tijdstippen gebruik van 

de zaal.  We stellen de accommodatie gratis ter beschikking voor verenigingen die 

aangesloten zijn bij de groep ‘Netwerk en activiteiten’.  

Stuurgroep proeftuinen 

In de stuurgroep proeftuinen werd in 2014 werk gemaakt van het uitschrijven van een profiel 

en typemodule van de proeftuinen. 

3.3.5 Kernprocessen 

De kernprocessen worden voortdurend bijgestuurd en geoptimaliseerd teneinde de 

diepgang en de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening verder te verbeteren. 

We bespreken kort de voornaamste punten waar we in 2014 rond hebben gewerkt: 

Het pedagogisch basisklimaat binnen de module verblijf HDO 

We optimaliseerden het leefklimaat (de dagdagelijkse gang van zaken) in de leefgroepen.  

Dit wil zeggen dat we een gezellige en veilige sfeer voor jongeren willen scheppen waarin 

het fijn is “thuis” te komen. 

Heel concreet trokken we met de hoofdbegeleiders op 15 mei 2014 naar de voorziening Juzt 

in Breda (Nederland).  Daar toonden de teams aan elkaar hoe zij rond het leefklimaat in hun 

leefgroep gewerkt hadden.  Dit inspireerde en motiveerde ons enorm om hier zelf verder 

mee aan de slag te gaan. 

De zeven regels die we vorig jaar uitwerkten werden verder geïmplementeerd en gebruikt.  

De afspraken werden in de groepen geanalyseerd en op punt gezet.  Ook de 

overkoepelende afspraken (over de vier leefgroepen heen) werden kritisch aanschouwd en 
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herwerkt.  Voor elke leefgroep stelden we een afsprakenboekje samen dat voortaan aan 

elke nieuwe jongere in de leefgroep wordt gegeven. 

Daarnaast gebruikten we de gevalideerde vragenlijsten van Prof. Dr. Peer Van Der Helm om 

de jongeren feedback te laten geven over het leefklimaat in hun groep: Hoe ervaren zij het 

leefklimaat? Wat willen de jongeren ons zeggen?   

Dit vormde het vertrekpunt om specifieke verbeteracties te verwoorden.  In het najaar werd 

heel hard ingezet op deze actiepunten.  Niet het resultaat maar wel het proces dat deze 

oefening in de leefgroepen op gang bracht, werpt zijn vruchten af. 

In 2015 doen we vervolgmetingen en zullen de leefgroepen aan elkaar presenteren hoe zij 

aan de slag zijn gegaan met de actiepunten. 

Vraagverheldering binnen HDO 

In 2014 schreven we onze visie rond vraagverheldering uit.  Gezien dit in lijn ligt met de missie 

van de Vereniging Ons Tehuis neemt HDO als vertrekpunt de definitie van “empowerend 

vraagverhelderen”: de gezamenlijke zoektocht van de medewerker, verwijzer en cliënt naar 

de vraag achter de vraag.  Met andere woorden, de verheldering en analyse van:  

 Wat is de situatie achter de vraag?  

 Wie is de persoon achter de vraag (eigen krachten)?  

 Hoe is het netwerk achter de vraag (omgevingssteun)? 

De visie op vraagverheldering is van toepassing op alle essentiële aspecten van de hulp – en 

dienstverlening van HDO.  Vraagverheldering is één van de ingrediënten van een effectieve 

hulpverlening.  Een goede vraagverheldering draagt er toe bij dat cliënten effectief 

geholpen worden. 

Vraagverheldering moet aan een aantal criteria of kenmerken voldoen om effectief te zijn.  

De definitie van empowerend vraagverhelderen brengt sowieso een aantal kenmerken en 

principes met zich mee die vraagverheldering nader typeren: een emancipatorische 

basishouding, systematisch werken, driehoeksdialoog, transparant en toetsbaar, gebruik van 

instrumenten, reflectie. 

Het voorbije jaar werkten we, in het kader van systematisch werken, verder rond de 

procedures schakelen.  Alle opties en bijhorende checklists werden uitgewerkt.  Ook de 

procedure tijdelijke overplaatsing naar externe hulp (vanuit verblijf) en alle bijhorende 

documenten zijn herwerkt.  Verder werden alle bestaande procedures, naar aanleiding van 

de invoering van de integrale toegangspoort, onder de loep genomen en aangepast aan 

het gewijzigd jeugdlandschap.  

Daarnaast zetten we in op het systematischer implementeren van instrumenten in het 

hulpverleningsproces.  Hierbij baseerden we ons op de wetenschappelijk onderbouwde 

adviezen van Prof. Vanderfaillie.  In 2015 gaan we hiermee verder.  

Werkgroep ‘Handelingsplan’ 

De werkgroep handelingsplan heeft een beslissend jaar achter de rug.  In 2013 hadden we 

onze nieuwe formats voor handelingsplannen en verslagen van de programmeur.  Iedere 

zorgcoördinator, 1 contextbegeleider en de verantwoordelijke JEZ11 hebben deze formats 6 

maanden uitgeprobeerd in een dossier. 

Er was een evaluatie in april waarbij we unaniem van oordeel waren dat het nieuwe systeem 

geen efficiëntere manier van werken was.  Er waren zowel opmerkingen over de lay-out, 

opmerkingen rond de praktische toepassing (systeemfoutjes) als inhoudelijke opmerkingen.  

Verder investeren in het programma was geen goede optie.  Wel somden we alle 

verbeteringen op die voortkwamen uit deze nieuwe formats en we namen deze mee in een 

upgrade van onze oude versies.  We staken ze meteen in het kleedje van onze nieuwe 

huisstijl.  Ook alle bijhorende verwante documenten werden aangepast en bijgewerkt. 

In het najaar kregen alle teams interne vorming.  De insteek was tweeledig: enerzijds de 

nieuwe documenten, procedure en visietekst voorstellen en feedback ontvangen (die 

daarna werd meegenomen naar een eindevaluatie), anderzijds om de begeleiders bij te 

scholen in het SMART-formuleren van doelen. 
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Na een laatste herwerking op basis van de interne vorming werd alles opgenomen in het 

kwaliteitshandboek.  Dit verbeterplan kent in 2015 zijn finaliteit via een bevraging van alle 

gebruikers. 

Implementatie van het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in HDO 

In het voorjaar van 2014 vonden de praktijkdagen ‘Implementatie Decreet Rechtspositie van 

de Minderjarige’ plaats.  Er werden praktijkdagen georganiseerd voor alle teams van HDO.  

Op deze dagen werd de implementatie van het Decreet in het team geëvalueerd.  Wat 

loopt goed?  Wat loopt minder?  De teams formuleerden per recht verbeteracties en/of 

aandachtspunten.  Zo werden bijvoorbeeld de afspraken inzake zakgeld, spaargeld en 

schade geactualiseerd, wordt er ingezet op het op maat informeren van jongeren en zijn er 

afspraken gemaakt over tot het betrekken van jongeren en hun context op beleidsniveau.  

De verbeteracties werden driemaandelijks opgevolgd. 

Uitbreiding therapeutisch luik binnen VOT 

Door de aanwerving van een tweede deeltijdse psychologe werd het therapeutisch discours 

binnen VOT versterkt. 

Dit betekende concreet dat er een groter individueel therapeutisch aanbod is voor de 

kinderen en jongeren binnen de leefgroepen van HDO.  

Daarnaast kregen een aantal groepsgerichte therapieën vorm.  Binnen JEZ11 organiseren we 

sinds oktober 2014 op regelmatige basis groepssessies.  Verder werkten de psychologen ook 

een groepsaanbod uit om met kinderen wiens ouders een psychiatrische problematiek 

kennen aan de slag te gaan.  Ze kozen voor een opsplitsing qua leeftijd in een groep voor -

12jarigen en een groep +12jarigen.  Voorlopig enkel voor jongeren begeleid door onze 

organisatie.  De opstart van deze groepssessies is voorzien voor januari 2015.  In de toekomst 

kan dit eventueel ook opengesteld worden voor externe kinderen en jongeren. 

Ontwikkelen van een infomap voor pedagogisch advies 

OSiO organiseert reeds een viertal jaar pedagogische adviesgesprekken.  Tijdens deze 

periode werden heel wat hulpmiddelen en bruikbaar materiaal verzameld, ontwikkeld en 

opgemaakt.  Dit materiaal wordt als ondersteuning gebruikt tijdens de gesprekken.  In 2014 

werd dit materiaal gebundeld in een infomap die de pedagogisch adviseur steeds bij zich 

heeft.  Op deze manier kan hij, wanneer een ouder een adviesvraag heeft over een 

bepaald thema, direct beroep doen op de hulpmiddelen.  Deze infomap werd binnen de 

Vereniging Ons Tehuis ook voorgesteld aan de contextbegeleiders van de andere units.  Zij 

kregen uitleg over de werking, de hulpmiddelen en kunnen gebruik maken van deze map 

tijdens hun contextbegeleiding. 

Ontwikkelen methodieken groepssessies 

OSiO organiseert ouderbijeenkomsten over diverse thema’s.  Ook hier werd gedurende de 

voorbije jaren heel wat materiaal ontwikkeld.  Dit materiaal werd gebundeld en aangevuld 

met nieuw ontwikkelde methodieken over diverse onderwerpen.  Deze nieuwe methodieken 

gebruiken we tijdens de ouderbijeenkomsten en werden door de ouders positief 

geëvalueerd. 

Themaweken in JEZ11 

Gedurende de zomervakantie wordt vanuit JEZ11 een uitgebreid programma aan 

activiteiten aangeboden.  Het is echter niet evident om een programma uit te werken 

geschikt voor pubermeisjes die op zoek zijn naar hun eigen identiteit met bijhorende 

interesses.  Voldoende variatie in de activiteiten is een must.  Het activeren van de jongeren 

is een hele uitdaging doch een belangrijke opdracht binnen de dagelijkse begeleiding. 

De zomervakantie van 2014 werd voor de eerste maal georganiseerd aan de hand van 

themaweken.  Starten vanuit een vooropgesteld thema zorgt er voor dat ook niet voor de 

hand liggende of excentrieke activiteiten hun plaats vinden in het zomerprogramma.  Op 

deze manier konden we een gevarieerd aanbod doen aan spelen, uitstappen… 
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De aangeboden thema’s vanuit JEZ11 waren film en fotografie, mode en gezondheid.  Er 

werd telkens gestart met een openingsactiviteit, die de interesse van de meisjes 

aanwakkerde.  We haalden expertise in huis rond de thema’s, bv. een professionele naaister 

die de meisjes een naaimachine leerde beheersen.  Er werden één of meerdere externe 

uitstappen aan het weekschema toegevoegd.  Overige momenten werden ingevuld met 

creatieve knutselmomenten of actieve spelen.  Tot slot werd de week afgesloten met een 

terugblik op wat iedere individuele jongere zou onthouden rond het thema.  De meisjes 

kregen tenslotte een aandenken. 

Een dergelijke weekstructuur werkte aanstekelijk voor zowel de meisjes als de begeleiding.  

Themaweken vormen een geslaagd concept waarop we zullen verder bouwen.  Gedurende 

de komende vakanties worden nieuwe thema’s aangesneden! 

3.3.6 Outputgebied: tevredenheid van cliënten en verwijzers 

Cliëntfeedback 

Begin 2014 werden de resultaten van de tevredenheidsmeting cliënten 2013, alsook de 

informele klachten van 2013 verwerkt en geanalyseerd.  De resultaten van de 

cliënttevredendheidsmeting koppelden we terug naar alle afdelingen van de Vereniging 

Ons Tehuis.  Op de beleidsstaf van januari 2014 werden de vaststellingen met betrekking tot 

de informele klachten besproken en in februari volgde een overleg met alle 

verantwoordelijken over deze klachten.  Hier maakten we concrete afspraken inzake het 

registreren en opvolgen van informele klachten. 

Bevraging maatschappelijk werkers 

In 2014 vond vanuit OSiO een bevraging plaats bij de maatschappelijk werkers van de 

samenwerkende OCMW’s.  Met deze bevraging wilden we te weten komen in hoeverre ons 

aanbod gekend en gedragen is, hoe onze partners de samenwerking evalueren en wilden 

we input krijgen over hoe we ons aanbod beter bekend konden maken. 

We stellen uit deze bevraging vast dat de maatschappelijk werkers ons aanbod kennen en 

ook cliënten naar ons doorverwijzen.  Het project kan nog aan naambekendheid winnen bij 

het brede publiek.  Daarom ondernemen we systematisch een aantal bekendmakingsacties.  

De maatschappelijk werkers zijn over het algemeen tevreden over de samenwerking en het 

aanbod. 

3.3.7 Outputgebied: tevredenheid van medewerkers 

Tevredenheid van medewerkers 

In de Vereniging Ons Tehuis wordt vijfjaarlijks een grootschalig personeelsonderzoek 

uitgevoerd.  Eind oktober 2014 startte de bevraging ‘De menselijke organisatie’.  De 

bevraging bestond uit twee vragenlijsten met elk 25 items over menselijke waardering en 

menselijke factoren in de organisatie.  De vragen focusten op: 

 afspraken en communicatie, en  

 competenties en welbevinden. 

Medewerkers hadden tot 9 november tijd om de bevraging in te vullen.  In de laatste week 

van november organiseerden we consensusgroepen.  De deelnemers van de 

consensusgroepen bediscussieerden de resultaten van de bevraging en formuleerden 

SMART-omschreven verbetervoorstellen.  Deze verbetervoorstellen werden bezorgd aan de 

werkgroep personeel die instaat voor de definitieve selectie van verbetervoorstellen en de 

opvolging ervan. 

Activiteiten Feestcomité 

Het Feestcomité werd in 2007 opgericht na de festiviteiten naar aanleiding van 40 jaar 

Vereniging Ons Tehuis.  Het personeel vond de samenwerking en de sfeer zo goed dat de 

vraag kwam om een Feestcomité op te richten.  Het comité richt twee maal per jaar een 

activiteit in die toegankelijk is voor personeel en partner.  
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De eerste activiteit vond plaats op 6 juni onder de titel “VOT@The Beach”.  Een zestigtal 

mensen kwamen verkleed in “strandstijl” genieten van een zomerse sangria en een 

overheerlijke BBQ.  Met een gevulde maag werden de eerste schuchtere danspasjes gezet.  

De DJ’s speelden de ene na de andere dansbare plaat en al vlug was het ganse gezelschap 

te vinden op de dansvloer.  De avond werd eventjes onderbroken om de prijs voor mooist 

verklede heer en dame te verkiezen.  Kortom, heel geslaagd. 

De meest geliefkoosde activiteit van ons personeel is quizzen.  We organiseren dit niet jaarlijks 

gezien dit een zeer tijdrovende bezigheid is voor het Feestcomité.  Niettemin was het in 2014 

weer van dat: de quiz werd gedoopt ‘VOT Pé-en-Mé’, en kende een massale opkomst!  De 

organisatoren, de juryleden en het bestellend personeel waren retro uitgedost en heel wat 

vragen kwamen uit de oude doos.  Na een zeer spannende strijd mocht de ploeg van de 

Technische Dienst de “Tjoolbeker” in ontvangst nemen.  Na de quiz kwam onmiddellijk de 

vraag: “Wanneer organiseren jullie nog eens een quiz?” 

Het Feestcomité experimenteerde in 2014 met het concept om eenmaal in de maand op 

vrijdagavond gezellig na te keuvelen over de werkweek.  Al gauw bleek dat hier niet echt 

behoefte aan was: de opkomst was laag.  Na tweemaal organiseren hielden we deze 

formule voor bekeken. 

3.3.8 Outputgebied: waardering door de maatschappij 

Studiedag HERGO 

Onze collega-diensten uit Leuven en Brussel ontwikkelden een video waarin slachtoffers, 

daders en moderatoren getuigen over hun deelname aan een herstelgericht groepsoverleg.  

Deze getuigenis werd aan verwijzers, academici, mensen uit het werkveld voorgesteld op 

een studiedag in Leuven.  Aansluitend op de voorstelling van de video werd een 

panelgesprek georganiseerd.  DIVAM werd gevraagd om vanuit HCA in het panel te zetelen, 

en dit naast iemand van het kabinet, slachtofferhulp, en de academische wereld.  

Sponsoring 

Projectmatige sponsoring 

 De firma CCV uit Ieper, een firma met als corebusiness elektronisch betalingsverkeer, 

sponsorde zitmeubilair en hoogwaardig plastiek servies voor de allerkleinsten van ’t 

Vijverhuis. 

 De Kouterkids maakten de eerste editie van het ouderkamp, georganiseerd door ons 

contextteam, mogelijk. 

 We wonnen een BNP Paribas Fortis Award.  De aanzienlijke som zal gebruikt worden 

voor het inrichten van de therapieruimtes in de op stapel staande nieuwbouw.  

 BNP Paribas Fortis Foundation huurde Plopsaland De Panne af op 14 september.  We 

konden er met 10 jongeren naar toe.  Dat was een “Plopgezellig dagje”. 

 Het CCMP van het leger te Ieper hield op 21 september z’n opendeurdag.  Een deel 

van de opbrengst schonken ze aan de Vereniging Ons Tehuis.  We gebruikten deze 

middelen om onze crea-ruimte in een nieuw kleedje te steken.  Er werden nieuwe 

tafels en stoelen aangekocht, de ruimte werd geverfd en de kasten werden 

aangevuld met nieuw knutselmateriaal.  

 Electrabel GFD Suez sponsorde 38 toegangskaarten voor de match van Club Brugge - 

Genk.  Personeel en jongeren tooiden zich in het blauw en zwart en beleefden er de 

avond van hun leven.  

Ook schonken zij 30 fietsen aan de Vereniging Ons Tehuis.  Die fietsen gebruikten zij 

voor het project “Doel Ecofietsroute”.  Dank zij die schenking kunnen wij aan al onze 

jongeren een degelijke en verkeersveilige fiets ter beschikking stellen. 

 Kiwanis Wervik Tabaksstreek sponsorde de inrichting van een kindvriendelijke ruimte in 

ons dagcentrum in Wervik.  Er was bovendien nog budget over om een aantal spelen 

en boeken aan te kopen. 

 Kiwanis Ieper Vlakke Land startte met een nieuw initiatief “Sail4Children”.  We werden 

uitgenodigd aan de kaai in Ieper.  Naast een springkasteel en een lekkere barbecue 
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stonden rondvaarten op het kanaal op het programma.  Met de feloranje 

zwemvestjes aan genoten de jongeren van dit avontuur op het water. 

 De Ronde Tafel Ieper ondersteunt jaarlijks ons voetbaltoernooi.  Dit jaar wilden ze nog 

een tandje bijsteken.  Ze organiseerden een Kerstfeest.  Marshmallows roosteren op 

een open vuurtje en lekkere dampende chocolademelk slurpen… meer moet dat 

niet zijn.  Maar er was meer!  Iedereen kreeg nog een kerstcadeautje als toemaatje. 

 De verantwoordelijke van de “All Round Soccer” nodigde de Vereniging Ons Tehuis 

uit om de Amsterdam Arena van Ajax te bezoeken.  De voetbaltempel maakte een 

diepe indruk op onze jongeren.  Ze kregen een rondleiding om u tegen te zeggen.  

Een schitterend initiatief! 

 2014, het jaar dat de Tour De France Ieper aandeed.  Voorafgaand aan de vijfde 

Touretappe in Ieper plaatste N-Allo haar WeBikes tijdens de maand juni tot en met 6 

juli in de Tourkiosk op de Grote Markt van Ieper.  Passanten in de Tourkiosk konden 

fietsen op de WeBikes voor het goede doel onder de titel “Het groote verzet”.  De 

sponsors, die visibiliteit kregen op een groot scherm van partner Digitopia, schonken 

het geld integraal aan Vereniging Ons Tehuis.  N-Allo, Digitopia en WeWatt zijn 

sponsors in dit project.  Zij schonken ons een mooi bedrag. 

 Rotary Ieper is een serviceclub met nauwe banden met de Vereniging Ons Tehuis.  

We mochten al meerdere malen op hen beroep doen.  Dit jaar schonken ze een 

gloednieuwe minibus.  Die minibussen worden gebruikt om onze jongste kinderen ’s 

morgens naar school te brengen, om onze jongeren te voeren naar hun hobbyclubs 

of om met de leefgroep op daguitstap te gaan.  We zijn weer verzekerd van 

kilometers plezier.  

 Autoriteit op het gebied van voedselhygiëne Johan Deceuninck (CVO Westhoek – 

Westkust) kwam onze ploeg van huishoudelijk logistieke medewerkers bijscholen.  Dit is 

een verdere samenwerking in het kader van “Beursvloer Ieper” dat in 2013 werd 

georganiseerd. 

 In het kader van Music For Life organiseerde de Poperingse kwisclub ‘Kwistet Weh’ hun 

jaarlijkse kwis.  De opbrengst werd geschonken aan de Vereniging Ons Tehuis.  

 Fotografie DIVAY organiseerde een Kerstshoot voor onze jongeren.  Ze konden met 

hun favoriete begeleider of maatje op de foto.  Versierd met toeters en bellen rolde 

het ene fotomodel na het andere over de rode loper.  Een mooi en geslaagd 

initiatief.  

Structurele sponsoring  

 Met Electrabel GDF Suez werd een 3-jarig partnership afgesloten.  2014 is hiervan het 

derde jaar.  De middelen die we ter beschikking kregen werden ingezet op 3 

onderdelen: 

o Individuele sessies en groepsessies bij Equisense (paardentherapie) 

o Betaling van de groepskampen van JEZ11 

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. 

Begin 2015 zitten we met Electrabel GDF Suez samen om een verdere samenwerking 

te bespreken. 

 Electrabel GDF Suez sponsort het evenement ‘Vlaanderen Muziekland’.  We mochten 

met een aantal personeelsleden de opnames bijwonen. 

 C&A: jaarlijks mogen we shoppen in het depot van Vilvoorde.  Aan heel zachte prijzen 

kunnen we er heel wat kledij aankopen. 

 De Voogdijraad zorgde voor extra zakgeld in het groot verlof en een paasei voor 

jongeren die met Pasen in de voorziening verbleven.  

 Justitieel Welzijnswerk zorgde ervoor dat heel wat jongeren die vertrokken op 

begeleid zelfstandig wonen een startpakket van huishoudtoestellen konden 

aankopen.  Ze kwamen ook tussen in een aantal noodpaketten voor jongeren die 

toekomen in de voorziening zonder “have en goed”.  

 Libeert (het vroegere Italo Suisse) steunt de Vereniging Ons Tehuis jaar na jaar met 

kwaliteitschocolade.  Ze bezorgen met Pasen en met de Sint voor ieder chocolade. 

 De samenwerking met het Sint-Maartenscomité is de langstlopende samenwerking 

die de Vereniging Ons Tehuis kent.  Jaarlijks komt de Sint op bezoek en de lieve man 
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zorgt ervoor dat wij onze kinderen en jongeren van een mooi geschenk kunnen 

voorzien.  

 Picanol organiseert jaarlijks voor zijn personeel een Sint-Maartensfeest.  Jaarlijks is er 

speelgoed over en dit wordt steevast geschonken aan onze jongeren. 

 Taalstages Depauw staat garant voor taalstages van hoog niveau.  Dank zij de 

Kouterkids kunnen we steeds 3 jongeren meesturen op kamp. 

 De Ronde Tafel Ieper was weer van de partij om de catering en drankverkoop op ons 

jaarlijks voetbaltoernooi te verzorgen.  Bovendien schonken ze ons fonkelnieuwe 

voetbaldoelen. 

 ZPS is een trendy zaak te Ieper voor jeugd- en dameskledij met de allerlaatste fashion 

trends.  Jaarlijks schenken de eigenaars hun stock aan de Vereniging Ons Tehuis. 

 Kiwanis Ieper Vlakke Land staat jaarlijks garant voor de schenking van drie sport-

kampen georganiseerd door Bloso. 

 Jaarlijks organiseren we een aperitiefconcert.  Dit wordt opgeluisterd door het Iepers 

Kamerensemble.  De combinatie klassieke muziek, woord en een heerlijke maaltijd 

wordt gesmaakt.  Dit jaar werden er weer kunstwerken geveild.  Het topwerk werd 

geschonken door Willem Vermandere.  

 Ieder jaar organiseert Rotaract een sociale districtsdag voor onze jongeren.  Het is een 

dag vol sportiviteit, ambiance en plezier gekaderd in een wisselend thema. 

 De Stad Ieper heeft een hart voor onze kinderen en jongeren.  Jaarlijks schenken zij 

een aantal  toegangskaarten voor Bellewaerde en voor de ijspiste. 

 De Vereniging Ons Tehuis is bevoegd voor het uitschrijven van fiscale attesten voor 

schenkingen vanaf 40 euro.  De giften komen rechtstreeks ten goede aan onze 

kinderen en jongeren. 

3.3.9 Outputgebied: performantie van het centrum 

Uitvoeringsbesluit kwaliteitsdecreet 

De Vereniging Ons Tehuis gelooft in en engageert zich volledig voor kwaliteitszorg.  

Kwaliteitszorg zit verweven in onze missie en verdient daarom onze permanente aandacht.  

Door onze jarenlange succesvolle ervaring met Integrale Kwaliteitszorg willen we dan ook 

een voortrekkersrol spelen in de social profit sector.  We engageren ons expliciet om bij de 

implementatie van het uitvoeringsbesluit van het kwaliteitsdecreet een prominente rol te 

spelen door actief initiatieven voor kennisdeling te ondernemen.  Ook intern gaan we aan 

de slag met het uitvoeringsbesluit.  In 2014 werd hiertoe een nieuwe werkgroep boven de 

doopvont gehouden.  De werkgroep buigt zich over een aantal concrete kwaliteitsthema’s 

zoals procesmanagement, zelfevaluatie en indicatoren.  Daarnaast maakte de werkgroep 

werk van een actualisatie van de visie op Integrale Kwaliteitszorg. 

Inspectie participatie van de minderjarige en zijn context 

HDO kreeg in mei 2014 de Zorginspectie over de vloer.  De focus van de inspectie lag op de 

participatie van de jongere en de context in de eigen hulpverlening.  De inspectie bestond 

uit een bevraging van enerzijds directie en staffuncties, waarbij gepeild werd naar de 

organisatie van de begeleiding van de jongere en de context en anderzijds uit een 

bevraging van jongeren en begeleiders.  Via gesprekken met jongeren en begeleiders werd 

de mate van participatie bij de begeleiding in de praktijk nagegaan.  De Zorginspectie 

concludeerde dat HDO voldoet aan de bepalingen van het decreet rechtspositie van de 

minderjarige.  De organisatie kreeg een aantal aanbevelingen die werden meegenomen 

binnen de kwaliteitsplanning. 

Financiële inspectie 

De financiële inspectie wordt uitgevoerd door de zorginspectie.  Het doel van deze inspectie 

is de financiële gezondheid van de voorziening nagaan en de aanwending van de subsidies 

bekijken.  Het Hoofd Administratie en Financiën bereidde de controle voor. 

De inspecteur richtte zich op onze balansposten op datum van 31/12/2012 en de 

resultatenrekening 2012. 
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In zijn eindverslag kende de inspecteur ons de meest positieve score toe, met name code 4.  

Zijn besluit luidde: “Op basis van de steekproefsgewijs verrichte inspectieactiviteiten en 

rekening houdend met de vaststellingen zoals beschreven in dit verslag, zijn wij van oordeel 

dat – voor zover het de aanwending van de subsidies Vlaamse overheid betreft – de 

jaarrekening per 31 dec. 2012 van Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen als 

behoorlijk uitgangspunt kan aangenomen worden bij de verdere dossierbehandeling binnen 

de Vlaamse overheid.” 

DIVAM 15 jaar 

In 2014 bestond DIVAM 15 jaar, wat moest gevierd worden! We wilden de magistraten, 

advocaten, consulenten, werkplaatsen, collega-diensten… kortom alle belangrijke partners 

uitnodigen om dit samen met ons te vieren.  We nodigden alle stakeholders uit om samen 

met ons een glas te drinken.  Tegelijkertijd maakten we van de gelegenheid gebruik om onze 

werking in de kijker zetten.  De vier verschillende afhandelingsvormen, met name 

herstelbemiddeling, herstelgericht groepsoverleg, leerproject en gemeenschapsdienst, 

werden actief toegelicht met samenwerking van het publiek zodat iedereen een duidelijk 

beeld kreeg van wat deze werkvorm inhoudt en hoe DIVAM te werk gaat.  We zien onze 

15de verjaardag als een nieuwe start om mensen aan te spreken over de meerwaarde van 

een HCA-traject.  Om het feest écht af te ronden werd er nog wat bijgepraat en ideeën 

uitgewisseld bij een glaasje bubbels.  

Werkbezoeken 

Een mooi bewijs van performantie is het feit dat andere organisaties geregeld vragen aan de 

Vereniging Ons Tehuis, of één van haar deelorganisaties, om op werkbezoek te kunnen 

komen.  Op een aantal terreinen kunnen we tot voorbeeld dienen en inspirerend werken.  

We vermelden hierbij kort de belangrijkste werkbezoeken in de loop van 2014: 

De Rozenkrans 

Op vrijdag 9 januari 2014 kwam het team van De Rozenkrans op werkbezoek.  In het kader 

van hun teamdag waren ze geïnteresseerd in hoe wij contextbegeleiding binnen onze 

multifunctionele organisatie HDO hebben uitgebouwd.  We stonden stil bij de visie, de 

contextgerichte basishouding en de methodieken.  Nadien kwam nog een boeiende 

uitwisseling waarbij de verschillen van het werken in de Bijzondere Jeugdzorg en het Vlaams 

Agentschap voor Personen met een Handicap duidelijk werden.  

Directies jongerenbegeleiding 

In het kader van de inwerkingtreding van het uitvoeringsbesluit van het kwaliteitsdecreet gaf 

onze directeur op 14 februari 2014 vanuit zijn expertise een uiteenzetting over meten, weten, 

definiëren en selecteren van indicatoren.  Dit was gebaseerd op het boek “Het juiste cijfer” 

van Wouter Van den Berghe. 

De collega’s vonden het een zeer boeiende uiteenzetting, alhoewel we dienden vast te 

stellen dat er bij een aantal collega’s nog een grote weerstand tegen meten aanwezig is. 

MFC Oranjehuis 

Op 4 april 2014 organiseerde JEZ11 een rondleiding voor de medewerkers van MFC 

Oranjehuis (Kortrijk).  Dit gebeurde op vraag van de collega-voorziening, die hun eigen 

werking wou versterken op het vlak van bieden van structuur, installeren van een fasering- en 

scoringssysteem.  Hun meest opvallende bevinding was de huiselijke sfeer van de leefgroep: 

ondanks de duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur die nagestreefd wordt binnen JEZ11 

vonden zij dat er ook voldoende huiselijkheid aanwezig was.  Ze zagen voorbeelden van hoe 

hun voorziening beter kan scoren op dit vlak.  Daarnaast stonden ze uitvoerig stil bij de tipi als 

therapeutische rustplek voor de jongeren.  Hierop zullen zij hun Earth Back House in het MFC 

baseren.  Tot slot werden de fasering en scoring grondig besproken.  De medewerkers 

vonden dit zeer duidelijk, alsook visueel goed ondersteund.  Ze vonden het systeem van 

JEZ11 een goed voorbeeld en namen dit mee als basisidee voor de uitbouw van een eigen 

faseringsysteem. 
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Gemeenschapsinstellingen 

Op 10 september 2014 brachten de gemeenschapsinstellingen een werkbezoek aan de 

Vereniging Ons Tehuis.  Centraal thema van het bezoek was hoe we aan kwaliteitszorg doen 

in onze organisatie.  Het bezoek startte met een uiteenzetting van onze visie op Integrale 

Kwaliteitszorg.  Daarnaast hebben de gemeenschapsinstellingen tijdens hun bezoek kunnen 

horen hoe we invulling geven aan het kwaliteitshandboek, de kwaliteitsplanning en 

zelfevaluatie.  Het bezoek werd afgesloten met een vragenronde. 

Financiële dienst OCMW Kortrijk 

Op vrijdag 19 september 2014 kwam de financieel beheerder met de medewerkers van de 

financiële dienst van het OCMW Kortrijk op bezoek in onze voorziening.  Dit kaderde in de 

teamdag van hun dienst. 

Eerst stelde de adjunct-directeur de organisatie voor.  Hierbij kwamen volgende zaken aan 

bod: een algemene situering, de missie, het organogram en de verschillende 

deelorganisaties en hun werking.  Daarna werden de centrale diensten verder toegelicht 

door het Hoofd Administratie & Financiën.  Op uitdrukkelijke vraag van het OCMW Kortrijk 

werd ook het budgetsysteem van de units uitgebreid uit de doeken gedaan.  Tot slot volgde 

een rondleiding in drie leefgroepen. 

Welzijnsdate 

Reeds vier jaar wordt in het Ieperse een “welzijnsdate” voor (nieuwe) werknemers van Ieperse 

welzijnsorganisaties en/of beleidsmakers georganiseerd.  Het is een informatieve uitstap 

waarbij men fietsend een aantal welzijnsorganisaties in Ieper bezoekt met de bedoeling de 

werking van deze organisaties beter te leren kennen. 

In 2014 bezochten ze voor het eerst de Vereniging Ons Tehuis.  Na een theoretische uitleg 

rond de werking werden twee leefgroepen bezocht: JEZ11 en ‘t Vijverhuis. 

Het vijfentwintig koppig gezelschap vond het bezoek zeer interessant, getuige daarvan de 

vele vragen. 

We zegden toe om ook de volgende jaren mensen van de Welzijnsdate te ontvangen vanuit 

het perspectief dat we het belangrijk vinden ook gekend en gewaardeerd te worden door 

collega-hulpverleners. 

Studenten maatschappelijke advisering 

De derdejaarsstudenten maatschappelijke advisering van HOWEST brachten op 12 

december 2014 een werkbezoek.  Het was de tweede keer dat we hen mochten ontvangen.  

In kader van hun lessen HRM bezoeken zij meerdere organisaties en bedrijven.  Via een 

presentatie, gebaseerd op de vragen van de studenten, bracht de personeelsdeskundige 

het personeelsbeleid van de Vereniging Ons Tehuis in kaart. 

3.4 Kwaliteitsplanning 2015 

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 (SD) ten 

goede.  De kwaliteitsplanning houdt bijgevolg de operationalisering van het strategisch plan 

in. 

In 2015 worden verschillende verbeterprojecten die in 2014 in ontwikkeling waren verder 

uitgevoerd (O).  Daarnaast starten er in 2015 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. 
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Op de volgende pagina’s vindt u de kwaliteitsplanning 2015 van de Vereniging Ons Tehuis 

terug.  De lezer zal merken dat onze kwaliteitsplanning, net als ons kwaliteitsverslag, de 

structuur van het EFQM-model volgt.  In onze kwaliteitsplanning nemen we expliciet het luik 

‘Verbeteren en vernieuwen’ op.  Dit geeft het leereffect weer dat ingebakken zit in het 

EFQM-model.
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Kwaliteitsplanning VOT 2015 

Naam SD P of A Status Niveau 

1. LEIDERSCHAP 

Visie op het aandachtsgebied ‘leiderschap’ 1 A S VOT 

2. BELEID EN STRATEGIE 

Beleid grensoverschrijdend gedrag 1 P O VOT 

Vrijwilligersbeleid 1 P O VOT 

Informatieveiligheidsbeleid 1 P S VOT 

Rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding 1 P O VOT 

Rechtstreeks toegankelijke dagbegeleiding 1 P S VOT 

Onderzoek afbouw verblijf en verhogen contextbegeleiding 1 A S JEZ11 

3. PERSONEEL 

Onthaalbeleid 2 P O VOT 

Personeelsgesprekken 2 P O VOT 

Gewijzigde wetgeving psychosociale risico’s 2 A S VOT 

Keuze tussen IB en leefgroep begeleiders 2 A S HDO 

4. MIDDELEN EN SAMENWERKING 

Uniformiseren facturatie 1 P VOT O 

Realisatie van de nieuwbouw  10 P VOT O 
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Invoeren pensioendossiers vastbenoemden in Capelo 1 A VOT S 

Overschakeling elektronisch personeelsdossier naar E-OK 1 A VOT S 

Intakespel 1 A HDO S 

Creatieve methodieken en technieken 1 A HDO  S 

Map sportactiviteiten 1 A JEZ11 S 

5. KERNPROCESSEN 

Implementeren diagnostische instrumenten 1 P VOT O 

Uitbouwen therapeutische werking 1 A VOT S 

Decreet Rechtspositie Minderjarige 1 P VOT O 

Contextgericht werken 3 P VOT O 

Vraagverheldering 1 P VOT O 

Individuele Begeleiding 1 P VOT O 

Pedagogisch basisklimaat verblijf 1 P HDO O 

Onthaal van nieuwe jongeren 1 A HDO S 

Werken aan de groepsdynamica 1 A HDO S 

Teamwerking 1 P HDO S 

Pedagogische basisklimaat JEZ11 1 P JEZ11 S 

LSCI implementeren 1 A JEZ11 O 

Intervisie contextbegeleiders 1 A JEZ11 S 

Vormingssessies ouders 1 A OSiO S 

Vormingsaanbod professionelen 1 A OSiO S 
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6. TEVREDENHEID VAN CLIËNTEN EN VERWIJZERS 

Gebruikersparticipatie op collectief niveau 1 P S VOT 

Tevredenheid verwijzers/leveranciers 1 A S VOT 

7. TEVREDENHEID VAN MEDEWERKERS 

Menselijke organisatie 2 P O VOT 

Informeren en sensibiliseren werking afdelingen 1 P S VOT 

8. WAARDERING DOOR DE MAATSCHAPPIJ 

Samenwerking Brede Instap 1 A S VOT 

9. PERFORMANTIE VAN HET CENTRUM 

Uitwerken zelfevaluatie supervisie 1 A S HDO 

10. VERBETEREN EN VERNIEUWEN 

Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsdecreet  1 P O VOT 

Innovatief project 1 P O DIVAM 

Kwaliteitshandboek conform Vlaamse afspraken 1 P S DIVAM 
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4 DE WERKING VAN DE RAAD VAN BEHEER 

In 2014 gingen de beheerraden door op 31 januari, 28 maart, 23 mei, 3 oktober en 28 

november. 

4.1 Inhoudelijke werking 

 Vraag tot samenwerking vanuit het vrij buitengewoon basisonderwijs Ieper type 3 

 Toelichting pedagogische inspectie: planning en verloop  

 Aanpassingen huishoudelijk reglement aan het OCMW-decreet en toelichting bij de 

wijzigingen. 

 Bespreking evaluatienota van de verzelfstandiging 

 Bespreking en goedkeuring aanvragen van 2 innovatieve projecten door DIVAM: 

o Intensieve samenwerking en inhoudelijke afstemming met de Zande 

o Integreren van herstelgerichte en constructieve methodieken binnen Integrale 

Jeugdhulp (Regio Ieper – Veurne) 

 Toelichting bij het verslag van de zorginspectie rond het thema participatie 

 Goedkeuring erkenningsaanvraag herschikking van het aanbod contextbegeleiding 

 Bespreking en goedkeuring actieplan 2015 Ouders Steunen in Opvoeden 

4.2 Personeel 

 Akkoord besteding VIA3 en VIA4 middelen 

 Werving van een chauffeur-fietsenhersteller 

 Toewijzing na onderhandelingsprocedure van een pensioenfonds 

 Toewijzing na onderhandelingsprocedure levering van elektronische maaltijdcheques 

 Werving begeleiders 

 Werving psycholoog 

 Toelichting van het verslag van het BOC van 08/10/2014 

4.3 Infrastructuur en rollend materieel 

 Zorgstrategisch plan VIPA: 

o Goedkeuring aanvraag subsidiebeslissing voor projectfase 1 (ruwbouwwerken) 

van project 1 en 2 van het zorgstrategisch plan VOT Ieper 

o Goedkeuring lastenboek projectfase 1, ruwbouwwerken 

o Goedkeuring aanvraag subsidiebeslissing voor projectfase 2 en 3 van project 1 

en 2 van het zorgstrategisch plan VOT Ieper 

o Goedkeuring lastenboeken projectfase 2 (technieken) en 3 (afwerking) 

o Aktename subsidieblofte voor project 1 en 2 van het zorgstrategisch plan 

o Bespreking en goedkeuring wedstrijdreglement “Geïntegreerd kunstwerk” 

o Aktename subsidiebeslissing lot 1 en 2 

o Beslissing tot publicatie aanbesteding lot 1 

o Goedkeuring proces-verbaal projectfase 1 ruwbouw van project 1 & 2 van het 

zorgstrategisch plan VOT ieper – voorstel tot gunning projectfase 1 

o Aanvraag subsidiebeslissing voor projectfase 2 en 3 van project 1 & 2 van het 

zorgstrategisch plan 

o Goedkeuring uitbreiding opdracht studiebureau BM Engineering 

o Aktename toewijzing “Geïntegreerd kunstwerk” 

 Aankoop van een dienstwagen en een minibus na onderhandelingsprocedure 

 Toewijzing na onderhandelingsprocedure voor vlees en fijne vleeswaren 

 Toewijzing na onderhandelingsprocedure van zuivel  
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4.4 Financieel 

 Bespreking en verslag financiële inspectie zorginspectie Vlaanderen 

 Vaststelling van de dienstjaarrekening 2013 

 Goedkeuring budget 2015  
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1 ORGANOGRAM 

Directeur 

Moduleverantwoordelijke  
"Verblijf &  Autonoom Wonen" 

Hoofdbegeleider 

"Kort- & Langverblijf  

0-12 jaar" 

Begeleiders 
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Hoofdbegeleider 

"Kortverblijf 6-16 
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Begeleiders 

Huishoudelijk 
Logistiek 

Medewerker 

Hoofdbegeleider 

"Langverblijf 6-18 
jaar + voorbereiding 

KTC" 

Begeleiders 

Huishoudelijk 
Logistiek 

Medewerker 

Hoofdbegeleider 

"KTC 17-20 jaar + 
Autonoom  Wonen" 

(Woon)begeleiders 

Huishoudelijk 
Logistiek 

Medewerker 
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ke "Context- en 

dagbegeleiding" 

Hoofdbegeleider 
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dagbegeleiding 
Antenne Wervik" 

(Context)-
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Huishoudelijk 
Logistiek 

Medewerker 

Hoofdbegeleider  

"Contextbegeleidin
g" 

Context-
begeleiders 

Huishoudelijk 
Logistiek 

Medewerker 

Adjunct-directeur 

Zorgcoördinatoren 
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2 STATISTISCHE GEGEVENS 

2.1 Cliënt 

2.1.1 Start begeleiding HDO 

2.1.1.1 Leeftijd bij start begeleiding HDO 

Figuur 7: Leeftijd bij start begeleiding - Verblijf (N = 15) 

 

Cijfers in bovenstaande tabel handelen enkel over kinderen en jongeren die nog nooit in 

contact kwamen met enige andere dienst van de VOT. Het betreft dus geen schakelingen 

van bijvoorbeeld contextbegeleiding naar de module verblijf.  

In 2012 waren er slechts 8 opnames in de 3 leefgroepen en het kamertrainingscentrum. In 

2013 steeg dit naar 16 opnames. In 2014 waren er 15 externe opnames.  

De hypothese, geformuleerd in het jaarverslag 2013, blijft overeind. Met name dat de 

omvorming naar een multifunctionele organisatie, de sterkere inzet op de 

contextbegeleiding en de herprofilering van de leefgroepen een positief effect hebben op 

de mobiliteit van de kinderen en jongeren in de module verblijf.  
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Figuur 8: Leeftijd bij start begeleiding - Contextbegeleiding (N = 17) 

 

Volledigheidshalve geven we de tabel “leeftijd bij opname” bij contextbegeleiding mee. Dit 

geeft niettemin een vertekend beeld gezien de aanmelding binnen de contextbegeleiding 

slechts op 1 naam van het kind in het gezin mag staan. Vaak wordt het dossier geplaatst op 

het jongste kind.  

In 2013 waren er 21 externe opnames. In 2014 zijn er dit 17.  

De 6 plaatsen die we ter beschikking hebben voor IKT (intensief kortdurende 

thuisbegeleiding), waarbij er maximaal voor 6 maanden begeleiding wordt aangeboden, 

zorgt er mede voor dat de mobiliteit binnen contextbegeleiding groot is.  

Figuur 9: Leeftijd bij start begeleiding: Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen 

CBAW (N = 3) 

 

Net als in 2013 waren er in 2014 3 externe instromen in de module CBAW. Het is pas vanaf 

1/1/2013 dat externen rechtstreeks kunnen instappen in die module. Voorheen begeleidden 

we enkel jongeren in CBAW die via ons eigen kamertrainingscentrum doorstroomden.   
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Figuur 10: Leeftijd bij start begeleiding - Dagbegeleiding (N = 6) 

 

In 2013 waren er 4 externe opnames, in 2014 5. Eén jongere was 5 jaar bij opname. Hiervoor 

werd een afwijking aangevraagd bij jongerenwelzijn, gezien de module dagbegeleiding 

maar toegankelijk is vanaf 6 jaar.  

2.1.1.2 Moedertaal bij start begeleiding HDO 

Figuur 11: Evolutie moedertaal bij start begeleiding - Verblijf (N = 15) 

 

In 2013 hadden we opvallend veel opstartende jongeren die Franstalig waren. In 2014 had 

slechts 1 jongere de Franse moedertaal. Een andere jongere had Slovaaks als moedertaal, 

maar kon zich ook verstaanbaar maken in het Frans.  
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Figuur 12: Evolutie moedertaal bij start begeleiding - Contextbegeleiding (N = 17) 

 

Ook in de module contextbegeleiding is een daling te merken in het aantal opstartende 

Franstalige dossiers van 3 in 2013 naar 1 in 2014. In 1 dossier is er sprake van 2 talen als 

moedertaal, met name Nederlands en Frans.  

Figuur 13: Evolutie moedertaal bij start begeleiding - CBAW (N = 3) 

 

In 2014 waren er enkel jongeren met het Nederlands als moedertaal.  
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Figuur 14: Evolutie moedertaal bij start begeleiding - Dagbegeleiding (N = 6) 

 

Dagbegeleiding antenne Wervik heeft met zijn locatie tegen de Franse grens wel vaker 

Franstalige begeleidingen. Een aantal begeleiders van het de antenne Wervik volgden in het 

verleden al cursussen hulpverlening in het Frans.  

In 2013 waren er 4 jongeren met de Nederlandse moedertaal en 1 met de Franse 

moedertaal. In 2014 4 jongeren met de Nederlandse moedertaal en 2 met de Franse 

moedertaal.  

2.1.1.3 Verblijfplaats voor start begeleiding HDO 

Figuur 15: Verblijfplaats voor start begeleiding - Verblijf (N = 15) 

 

In 2012 was er geen enkele jongere die rechtstreeks vanuit de thuissituatie werd geplaatst in 

de module verblijf . in 2013 waren er 16 kinderen en in 2014 werden 8 jongeren van thuis uit in 

de module verblijf geplaatst.  

De verklaring is te vinden in de herprofilering van de leefgroepen. De leefgroep perspectief 

zoekend maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren tijdelijk uit huis worden geplaatst tot 

de draagkracht van het gezin voldoende hersteld is. Via intensieve contextbegeleiding en 
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geregelde thuiscontacten wordt getracht de verblijfsduur in de module verblijf zo kort 

mogelijk te houden.  

Figuur 16: Verblijfplaats voor start begeleiding - Contextbegeleiding (N = 17) 

 

Contextbegeleiding is de lichtste vorm van hulpverlening binnen de bijzondere jeugdbijstand. 

Vaak is het de eerste vorm van hulpverlening waar jongeren binnen een problematische 

leefsituatie mee in contact komen.  

Logischerwijze verblijven het gros van de kinderen en jongeren in de thuissituatie. Eén dossier 

startte op nadat de jongere verbleef in een MPI.  

Figuur 17: Verblijfplaats voor start begeleiding - CBAW (N = 3) 

 

Twee jongeren startten CBAW op komende vanuit het thuismilieu. Eén jongere vroeg CBAW 

aan na spijtprocedure.  
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Figuur 18: Verblijfplaats voor start begeleiding - Dagbegeleiding (N = 6) 

 

2.1.1.4 Hulpverleningsgeschiedenis van de jongere voor start begeleiding 

HDO 

Meerdere opties konden per dossier aangekruist worden, gezien een zelfde jongere al 

meerdere hulpverleningsvormen aangeboden kan krijgen vooraleer in contact te komen 

met de VOT.  

Residentieel buiten bijzondere jeugdzorg betreft onder meer CKG’s, MPI’s, internaat,… 

Ambulant/mobiel niet bijzonder jeugdzorg betreft onder meer Kompas (drughulpverlening), 

CGGZ, ADI, clean up,… 

Semi-residentieel niet bijzondere jeugdzorg omvat onder meer semi-internaat,… 

Figuur 19: Hulpverleningsgeschiedenis van de jongere voor start begeleiding - Verblijf (N = 

15) 
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Figuur 20: Hulpverleningsgeschiedenis van de jongere voor start begeleiding - 

Contextbegeleiding (N = 17) 

 

Figuur 21: Hulpverleningsgeschiedenis van de jongere voor start begeleiding - CBAW (N = 3) 
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Figuur 22: Hulpverleningsgeschiedenis van de jongere voor start begeleiding - 

Dagbegeleiding (N = 3) 

 

2.1.1.5 Aanmeldende instantie bij start begeleiding HDO 

Figuur 23: Aanmeldende instantie bij start begeleiding - Verblijf (N = 15) 

 

Eén dossier werd niet opgenomen in de bovenstaande tabel. Het gaat om een dossier dat 

aangemeld is via een VIST via het crisismeldpunt.  

Het gros van de dossiers werd aangemeld via de jeugdrechtbank. Dit is een tendens die al 

vele jaren zich voordoet. Het wijst er op dat de VOT jongeren in ernstige problematische 

leefsituaties opneemt en begeleidt.  

 

  

3 

0 1 2 3 4

Ambulant/mobiel bijzondere

jeugdzorg (bv

Semi-residentieel bijzondere jeugdzorg

Residentieel bijzondere jeugdzorg

Ambulant/mobiel niet bijzondere

jeugdzorg

Semi-residentieel niet bijzondere

jeugdzorg

Psychiatrie: Ambulant

Psychiatrie: Residentieel

Geen

3 

11 

0 2 4 6 8 10 12

CAW

CLB

Kind & Gezin

CBJ/OCJ

JRB

A
a

n
m

e
ld

e
n

d
e

 i
n

st
a

n
ti
e

 



 

Jaarverslag 2014  50 

Figuur 24: Aanmeldende instantie bij start begeleiding - Contextbegeleiding (N = 17) 

 

Het  Agentschap Jongerenwelzijn legde vier typemodules contextbegeleiding vast waarvan 

er drie rechtstreeks toegankelijk zijn (Breedsporige contextbegeleiding,  Laagintensieve 

contextbegeleiding, Krachtgerichte kortdurende contextbegeleiding in functie van positieve 

heroriëntering) en één niet-rechtstreeks toegankelijk (Intensief kortdurende 

contextbegeleiding). 

De zogenaamde “partners uit de brede instap” (K&G, CLB, CAW,…) kunnen nu aanmelden 

voor de rechtstreeks toegankelijke modules.  

Figuur 25: Aanmeldende instantie bij start begeleiding - CBAW (N = 3) 
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Figuur 26: Aanmeldende instantie bij start begeleiding - Context- en dagbegeleiding (N = 6) 

 

De hulpverlener die aanmeldt bij de toegangspoort en wiens naam op het A-document 

verschijnt als aanmelder is verantwoordelijk voor de hulpcontinuïteit. Dit kan een personeelslid 

van HDO zijn. Binnen HDO is deze taak weggelegd voor de  zorgcoördinatoren.  

2.1.2 Foto - 31/12 

Voorgaande cijfers handelden over opstartende dossiers. Onderstaande cijfers zijn een 

momentopname, met name de toestand op 31/12/2014.  

2.1.2.1 Leeftijdsverdeling op bepaalde datum (per 31/12) 

Figuur 27: Leeftijdsverdeling op 31/12 - Verblijf (N = 39) 

 

Op 31/12/2014 was 59% (in 2013 51% en 2012 44%) van het aantal opgenomen kinderen 

jonger dan 12 jaar, 36% tussen de 12 en 18 jaar (in 2013 en 2014 was dit 40%) en 5% (in 2013 

9% en in 2012 16%) ouder dan 18 jaar.  

De nood naar opvang voor jonge kinderen is groot. We installeerden een leefgroep voor 

jonge kinderen van 0 tot 12 jaar met de nadruk op kinderen van minder dan 6 jaar. Die 

leefgroep werkte het hele jaar in overtal.  
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Figuur 28: Leeftijdsverdeling op 31/12 - Contextbegeleiding (N = 24) 

 

Binnen contextbegeleiding wordt vaak een dossier opgestart op naam van het jongste kind 

in het gezin. Het is echter niet steeds het jongste kind dat begeleiding krijgt. Vandaar dat in 

bovenstaande tabel de gegevens door dit feit vertekend kunnen zijn. Dit is mogelijk een 

verklaring dat 71% van de aangemelde dossiers de leeftijd van het kind minder dan 12 jaar is.  

Figuur 29: Leeftijdsverdeling op 31/12 -  CBAW (N = 12) 

 

  

3 

5 

6 

3 

2 

5 

0 1 2 3 4 5 6 7

0 t.e.m. 2 jaar

3 t.e.m. 5 jaar

6 t.e.m. 8 jaar

9 t.e.m. 11 jaar

12 t.e.m. 14 jaar

15 t.e.m. 17 jaar

Le
e

ft
ij
d

sv
e

rd
e

li
n

g
 

1 

5 

3 

3 

0 1 2 3 4 5 6

17 jaar

18 jaar

19 jaar

20 jaar

Aantal 

Le
e

ft
ij
d

 



 

Jaarverslag 2014  53 

Figuur 30: Leeftijdsverdeling op 31/12 - Dagbegeleiding (N = 8) 

 

De module dagbegeleiding is er voor jongeren van 6 tot 18 jaar. We begeleidden er 

niettemin 1 jongere van 5 jaar. Hiervoor werd een afwijking aangevraagd bij het Agentschap 

voor Jongerenwelzijn.  

2.1.2.2 Evolutie verdeling naar geslacht 

Figuur 31: Evolutie verdeling naar geslacht - Verblijf (N = 39) 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mannelijk 46% 51% 47% 44% 45% 45% 47% 48% 42% 49% 51% 

Vrouwelijk 54% 49% 53% 56% 55% 55% 53% 52% 58% 51% 49% 

 

Figuur 32: Evolutie verdeling naar geslacht - Contextbegeleiding (N = 24) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

Mannelijk 61% 52% 43% 66% 62,5% 

Vrouwelijk 39% 48% 57% 34% 37,5% 

 

Noot: er zijn geen gegevens beschikbaar van voor 2010 

Figuur 33: Evolutie verdeling naar geslacht - CBAW (N = 12) 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mannelijk     27% 27% 25%   45% 44% 33% 40% 42% 

Vrouwelijk     73% 73% 75%   55% 56% 67% 60% 58% 

 

Figuur 34: Evolutie verdeling naar geslacht - Dagbegeleiding (N = 8) 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mannelijk 57% 51% 40% 35% 27% 71% 56% 56% 25% 43% 50% 

Vrouwelijk 43% 49% 60% 65% 73% 29% 44% 44% 75% 57% 50% 
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2.1.2.3 Dagbesteding van de jongeren per 31/12 

Figuur 35: Dagbesteding van de jongeren per 31/12 - Verblijf (N = 39) 

 

 

 

De kinderen die in het buitengewoon lager onderwijs zitten zijn als volgt onderverdeeld: 

- 2 in type 1 (kinderen met een lichte mentale handicap) 

- 1 in type 2 (kinderen met een matig of ernstig mentale handicap) 

- 1 in type 3 (kinderen met een emotionele of gedragsstoornis) 

- 4 in type 8 (kinderen met ernstige leerstoornissen) 
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We hebben geen enkele jongere die school loopt in het ASO. Bijna 73% van jongeren die 

middelbaar onderwijs volgen zitten in het Beroeps of  Bijzonder of Buitengewoon Onderwijs. 

 

Twee kinderen lopen nog geen school en worden gedurende de dag opgevangen en 

begeleid in de leefgroep.  
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Figuur 36: Dagbesteding van de jongeren per 31/12 - Contextbegeleiding (N = 24) 

De onderstaande grafieken moeten gerelativeerd worden, in die zin dat de gegevens slaan 

op het jongste kind in het gezin (naam waarop het dossier is aangemeld). Dit is niet per 

definitie het kind dat het meest intens wordt begeleid.  

 

 

- 3 kinderen volgen buitengewoon lager onderwijs type 1 

- 2 kinderen volgen buitengewoon lager onderwijs type 3 

- 1 kind volgt buitengewoon onderwijs type 8 
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De helft van de jongeren lopen school in Bijzonder of Buitengewoon Secundair Onderwijs.  
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Figuur 37: Dagbesteding van de jongeren per 31/12 - CBAW (N = 12) 
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Figuur 38: Dagbesteding van de jongeren per 31/12 - Dagbegeleiding (N = 8) 

 

 

2.1.2.4 Aantal kinderen behorend tot het gezinssysteem 

Binnen de Bijzondere Jeugdzorg worden we vaak geconfronteerd met complexe 

gezinssituaties. Vandaar dat enige uitleg bij onderstaande cijfers wenselijk is.  

Worden niet meer opgenomen in onderstaande tabel en dus geacht niet meer tot het 

gezinssysteem te behoren: 

- Kinderen die officieel alleen gaan wonen zijn.  

- Kinderen die afwisselend nog naar huis gaan. Is alle contact verbroken op 31/12 dan 

worden ze niet meegerekend 

- Kinderen die nooit meer naar huis gaan of geen contact hebben met de ouders 

Worden wel geacht te behoren tot het gezinssysteem: 

- Alle kinderen die geplaatst zijn (ook als ze geplaatst zijn in een andere voorziening en 

begeleidt de VOT hen niet). ) 

- Bij nieuw samengestelde gezinnen tellen we de kinderen van de andere partner ook 

mee.  

Onderstaande cijfers handelen over de totale opgevangen of begeleide jongeren.  
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Figuur 39: Aantal kinderen behorend tot het gezinssysteem - Verblijf (N = 24) 

Aantal kinderen Aantal begeleide gezinnen 

1 2 

2 4 

3 5 

4 9 

5 2 

6 0 

7 1 

8 1 

TOTAAL: 24 

 

Noot: we vangen verschillende kinderen uit 1 gezin op. In totaal gaat het over 39 kinderen 

van 24 gezinnen.  

Ruim 54% heeft een gezinsgrootte van 4 kinderen of meer.  

Figuur 40: Aantal kinderen behorend tot het gezinssysteem - Contextbegeleiding (N = 24) 

Aantal kinderen Aantal begeleide gezinnen 

1 4 

2 9 

3 0 

4 7 

5 1 

6 1 

7 0 

8 1 

9 1 

TOTAAL: 24 

 

Ruim 45% heeft een gezinsgrootte van 4 kinderen of meer. 

Figuur 41: Aantal kinderen behorend tot het gezinssysteem - Dagbegeleiding (N = 6) 

Aantal kinderen 

Aantal begeleide 

gezinnen 
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6 1 

7 0 

8 0 

TOTAAL: 6 

 

Noot: we vangen verschillende kinderen uit 1 gezin op. In totaal gaat het over 8 kinderen van 

6 gezinnen.  

50% heeft een gezinsgrootte van 4 kinderen of meer.  
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2.1.2.5 Gezinssamenstelling (per gezin) 

Onderstaande cijfers handelen over de totale opgevangen of begeleide jongeren.  

Figuur 42: Gezinssamenstelling - Verblijf (N = 24) 

  Aantal 

Kerngezin 7 

Eenoudergezin 8 

Nieuw samengesteld gezin 9 

Totaal: 24 

 

Binnen de module verblijf komt 29% (15% in 2013) van onze jongeren uit een traditioneel 

kerngezin. De eenoudergezinnen vertegenwoordigen 33% (56% in 2013). De nieuw 

samengestelde gezinnen vertegenwoordigen 38%. (29% in 2013) 

Figuur 43: Gezinssamenstelling - Contextbegeleiding (N = 24) 

  Aantal 

Kerngezin 7 

Eenoudergezin 8 

Nieuw samengesteld gezin 9 

Totaal: 24 

 

Binnen de module contextbegeleiding komt 29% (24% in 2013) van onze jongeren uit een 

traditioneel kerngezin. De eenoudergezinnen vertegenwoordigen 33% (45% in 2013). De 

nieuw samengestelde gezinnen vertegenwoordigen 38%. (31% in 2013) 

Figuur 44: Gezinssamenstelling - Dagbegeleiding (N = 6 ) 

  Aantal 

Kerngezin 2 

Eenoudergezin 3 

Nieuw samengesteld gezin 1 

Totaal: 6 

 

Binnen de module dagbegeleiding komt 29 % (57% in 2013) van de jongeren uit een 

kerngezin. De eenoudergezinnen vertegenwoordigen 42% (14% in 2013). Nieuw 

samengestelde gezinnen 29% (39% in 2013) 

2.1.2.6 Gezinssituatie 

Onderstaande cijfers zijn van toepassing voor alle nieuwe aanmeldingen (opnames en start 

begeleidingen). Handelen dus niet over de totale populatie van opgevangen of begeleidde 

kinderen en jongeren.  

Figuur 45: Gezinssituatie  - Verblijf (N = 11) 

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Huisvestingssituatie 4 3 4 0 

Financiële situatie 5 6 0 0 

Administratie 4 5 0 2 

Huishoudelijke organisatie 4 5 2 0 

Individueel welzijn inwonende kinderen 5 0 0 6 

Partnerrelatie 4 5 1 1 

Sociaal maatschappelijk functioneren 4 7 0 0 

TOTAAL: 30 31 7 9 
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De meest precaire levensdomeinen (=onvoldoende scorend) zijn in dalende volgorde: 

Individueel welzijn van inwonende kinderen (100%), financiële situatie (45%), administratie 

(44%), partnerrelatie (40%), huisvestingssituatie (36%), huishoudelijke organisatie (36%), sociaal 

maatschappelijk functioneren (36%). 

Bij 2 gezinnen wordt de administratie niet gescoord omdat hier onvoldoende zicht op is. In 6 

gezinnen zijn er geen inwonende kinderen meer. In alle gezinnen waar nog inwonende 

kinderen zijn wordt de situatie als onvoldoende gescoord. In 1 gezin is er geen partner 

aanwezig.  

Figuur 46: Gezinssituatie - Contextbegeleiding (N = 17) 

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Huisvestingssituatie 4 5 8 0 

Financiële situatie 6 8 3 0 

Administratie 6 5 6 0 

Huishoudelijke organisatie 5 5 7 0 

Individueel welzijn inwonende kinderen 6 6 3 2 

Partnerrelatie 3 3 5 6 

Sociaal maatschappelijk functioneren 3 10 4 0 

TOTAAL: 33 42 36 8 

 

De meest precaire levensdomeinen (=onvoldoende scorend) zijn in dalende volgorde: 

Individueel welzijn van inwonende kinderen (40%), financiële situatie (35%), administratie 

(35%), huishoudelijke organisatie (29%), partnerrelatie (27%), sociaal maatschappelijk 

functioneren (27%) en huisvestingssituatie (24%). 

Figuur 47: Gezinssituatie - Dagbegeleiding (N = 5) 

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Huisvestingssituatie 3 1 1   

Financiële situatie 5 0 0   

Administratie 3 2 0   

Huishoudelijke organisatie 4 1 0   

Individueel welzijn inwonende kinderen 3 1 0 1 

Partnerrelatie 3 0 1 1 

Sociaal maatschappelijk functioneren 3 2 0   

TOTAAL: 24 7 2 2 

 

De meest precaire levensdomeinen (=onvoldoende scorend) zijn in dalende volgorde: 

Individueel welzijn van inwonende kinderen (40%), financiële situatie (35%), administratie 

(35%), huishoudelijke organisatie (29%), partnerrelatie (27%), sociaal maatschappelijk 

functioneren (27%) en huisvestingssituatie (24%).  
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2.1.2.7 Functioneren van de jongere 

Onderstaande cijfers handelen over nieuwe opnames of aanmeldingen.  

Figuur 48: Functioneren jongere - Verblijf (N = 15) 

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Emotionele ontwikkeling 11 2 2 0 

Gedragsontwikkeling 6 4 5 0 

Identiteitsontwikkeling 6 7 2 0 

Zelfredzaamheid/zelfzorg 1 6 8 0 

Relationele vaardigheden 

(leeftijdsgenoten) 4 6 5 0 

Relationele vaardigheden 

(volwassenen) 6 5 4 0 

Sociaal netwerk 4 7 4 0 

Gezondheid 3 4 8 0 

Hygiëne en lichaamszorg 3 5 7 0 

Cognitieve ontwikkeling 2 6 7 0 

Schoolse vaardigheden en attitude 3 5 5 2 

Band met het gezin van herkomst 2 3 10 0 

TOTAAL: 51 60 67 2 

 

Bij 2 kinderen wordt “niet van toepassing” gescoord inzake schoolse vaardigheden. Die 

kinderen gaan nog niet naar school.  

Domeinen waarop de jongeren het sterkt scoren zijn in dalende volgorde: Band met gezin 

van herkomst, zelfredzaamheid/zelfzorg, gezondheid, hygiëne en lichaamszorg, cognitieve 

ontwikkeling. 

Onvoldoende ontwikkeld zijn: emotionele, gedrags- en identiteitsontwikkeling. Ook 

relationele vaardigheden met volwassen scoren eerder een onvoldoende.  

Figuur 49: Functioneren jongere - Contextbegeleiding (N = 17) 

  Onvoldoende Volstaat Goed Goed 

Emotionele ontwikkeling 5 10 2 0 

Gedragsontwikkeling 11 2 4 0 

Identiteitsontwikkeling 7 6 4 0 

Zelfredzaamheid/zelfzorg 4 10 3 0 

Relationele vaardigheden 

(leeftijdsgenoten) 5 8 4 0 

Relationele vaardigheden 

(volwassenen) 5 7 5 0 

Sociaal netwerk 7 5 5 0 

Gezondheid 1 1 15 0 

Hygiëne en lichaamszorg 1 2 14 0 

Cognitieve ontwikkeling 3 5 9 0 

Schoolse vaardigheden en attitude 4 9 3 1 

Band met het gezin van herkomst 1 3 13 0 

TOTAAL: 54 68 81 1 

 

Bij 1 kind wordt “niet van toepassing” gescoord inzake schoolse vaardigheden. Het kind gaat 

nog niet naar school.  
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Domeinen waarop de jongeren het sterkt scoren zijn in dalende volgorde: Band met gezin 

van herkomst, gezondheid, hygiëne en lichaamszorg, cognitieve ontwikkeling en 

zelfredzaamheid. 

Onvoldoende ontwikkeld zijn: Gedrags- en identiteitsontwikkeling. Ook het sociaal netwerk 

scoort eerder een onvoldoende.  

Figuur 50: Functioneren jongere - CBAW (N = 3) 

  Onvoldoende Volstaat Goed 

Emotionele ontwikkeling 1 2 0 

Gedragsontwikkeling 2 0 1 

Identiteitsontwikkeling 2 1 0 

Zelfredzaamheid/zelfzorg 2 1 0 

Huisvestingssituatie 1 1 1 

Financiële situatie 3 0 0 

Administratie 3 0 0 

Huishoudelijke organisatie 2 1 0 

Relationele vaardigheden 

(leeftijdsgenoten) 2 1 0 

Relationele vaardigheden 

(volwassenen) 1 2 0 

Sociaal netwerk 2 0 1 

Gezondheid 0 1 2 

Hygiëne en lichaamszorg 3 0 0 

Cognitieve ontwikkeling 0 0 3 

Schoolse vaardigheden en attitude 2 1 0 

Band met het gezin van herkomst 0 2 1 

TOTAAL: 26 13 9 

 

Figuur 51: Functioneren jongere - Dagbegeleiding (N = 8) 

  Onvoldoende Volstaat Goed 

Emotionele ontwikkeling 5 1 2 

Gedragsontwikkeling 5 1 2 

Identiteitsontwikkeling 5 1 2 

Zelfredzaamheid/zelfzorg 0 3 5 

Relationele vaardigheden 

(leeftijdsgenoten) 5 3 0 

Relationele vaardigheden 

(volwassenen) 3 3 2 

Sociaal netwerk 7 1 0 

Gezondheid 1 4 3 

Hygiëne en lichaamszorg 1 5 2 

Cognitieve ontwikkeling 4 2 2 

Schoolse vaardigheden en attitude 2 4 2 

Band met het gezin van herkomst 2 0 6 

TOTAAL: 40 28 28 

 

Domeinen waarop de jongeren het sterkt scoren zijn in dalende volgorde: 

zelfredzaamheid/zelfzorg, gezondheid, hygiëne en lichaamszorg, schoolse vaardigheden en 

attitude en band met het gezin van herkomst.  
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Onvoldoende ontwikkeld zijn: emotionele, gedrags- en identiteitsontwikkeling. Ook 

relationele vaardigheden met volwassen scoren eerder een onvoldoende.  

2.1.2.8 opvoedingssituatie 

Onderstaande cijfers geven de opvoedingssituatie weer per gezin. Het gaat over nieuwe 

begeleidingen of aanmeldingen.  

De scoring doen we aan de hand van de 5 ouderlijke vaardigheden van Patterson.  

Figuur 52: Opvoedingssituatie - Verblijf (N = 11) 

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Emotionele betrokkenheid 3 3 5 0 

Positieve bevestiging 2 6 3 0 

Gezonde structuur 9 2 0 0 

Toezicht houden 4 5 2 0 

Oplossingsvaardigheden 6 5 0 0 

TOTAAL: 24 21 10 0 

 

Binnen de opvoedingssituatie ontbreken de ouders vooral vaardigheden om een gezonde 

structuur aan te bieden (in 81% van de dossiers) en in mindere mate de 

oplossingsvaardigheden (55%).  

Figuur 53: Opvoedingssituatie - Contextbegeleiding (N = 17) 

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Emotionele betrokkenheid 1 5 11 0 

Positieve bevestiging 3 5 9 0 

Gezonde structuur 9 5 3 0 

Toezicht houden 8 3 6 0 

Oplossingsvaardigheden 9 7 1 0 

TOTAAL: 30 25 30 0 

 

Aandachtsgebieden zijn hier het bieden van een gezonde structuur en het beschikken over 

oplossingsvaardigheden (beiden 53%) en in minder mate het houden van toezicht (47%). 

Figuur 54: Opvoedingssituatie - Dagbegeleiding (N = 5) 

  Onvoldoende Volstaat Goed 

Emotionele betrokkenheid 1 1 3 

Positieve bevestiging 1 2 2 

Gezonde structuur 5 0 0 

Toezicht houden 2 1 2 

Oplossingsvaardigheden 5 0 0 

TOTAAL: 14 4 7 

 

Ook binnen de module dagbegeleiding zien we het gebrek aan een gezonde structuur en 

het gebrek aan oplossingsvaardigheden terugkeren.  

2.1.3 Contactpersoon aanmelder 

2.1.3.1 Verhouding vrijwillige versus gedwongen hulpverlening per 31/12 

Onderstaande cijfers handelen over de totale populatie opgenomen of aangemelde 

jongeren die op 31/12 verbleven of in begeleiding waren binnen HDO.  
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Figuur 55: Verhouding vrijwillige versus gedwongen hulpverlening (31/12) - Verblijf (N = 39) 

 

Jongeren komen voor 79% (in 2013 73%) de module verblijf binnen via de Jeugdrechtbank. 

De verhouding vrijwillige versus gedongen hulpverlening blijft nagenoeg al een 10 jaar 

stabiel.  

Figuur 56: Verhouding vrijwillige versus gedwongen hulpverlening (31/12) - 

Contextbegeleiding (N = 24) 

 

In 2014 is de vrijwillige instroom in de module contextbegeleiding 67% van alle dossiers. (77% 

in 2013).  

Het zal enige alertheid vragen om ook de gedwongen hulpverlening instroommogelijkheden 

te bieden nu 3 van de 4 modules contextbegeleiding rechtstreeks toegankelijk worden.  
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Figuur 57: Verhouding vrijwillige versus gedwongen hulpverlening - CBAW (N = 12) 

 

Figuur 58: Verhouding vrijwillige versus gedwongen hulpverlening - Dagbegeleiding (N = 8) 

 

De verhouding gedwongen versus vrijwillige hulpverlening is perfect in balans. In 2013 waren 

iets meer aanmeldingen via de vrijwilligheid, met name 57%.   
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2.1.3.2 Soort dossier (31/12) 

Figuur 59:  Soort dossier - Verblijf (N  = 39) 

 

Zoals vermeld in figuur 55 is het gros van de dossier in de module verblijf gedwongen 

hulpverlening via de jeugdrechtbank.  

De vrijwillige hulpverlening splitst zich op in 5 dossier via interveniërend case-management en 

3 in de vrijwilligheid zonder tussenkomst van een gemandateerde voorziening.  

Figuur 60: Soort dossier - Contextbegeleiding (N = 24) 
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Figuur 61: Soort dossier - CBAW (N = 12) 

 

Figuur 62: Soort dossier - Dagbegeleiding (N = 8) 

 

  

11 

1 

0 5 10 15

A: dossiers zonder verwijzer

B: dossiers bij gemandateerde voorziening

(GV) (OCJ/VK): observerend case-

management

C: dossiers bij gemandateerde voorziening

(OCJ/VK): interveniërend case-

management

D: dossiers bij jeugdrechtbank

Soort dossier 

2 

2 

4 

0 1 2 3 4 5

A: dossiers gemandateerde voorziening of

jeugdrechtbank

B: dossiers bij gemandateerde voorziening

(GV) (OCJ/VK): observerend case-

management

C: dossiers bij gemandateerde voorziening

(OCJ/VK): interveniërend case-

management

D: dossiers bij jeugdrechtbank

Soort dossier 



 

Jaarverslag 2014  70 

2.1.4 Hulp- en dienstverlening 

2.1.4.1 Verblijf- en begeleidingsduur per 31/12 

Figuur 63: Verblijf- en begeleidingsduur - Verblijf (N = 39) 

 

Bovenstaande tabel is een foto op 31/12 van alle jongeren binnen de module verblijf. 26% 

van de jongeren verblijft al meer dan 5 jaar in de instelling. Vorig jaar was dit nog 40% 

Een grotere mobiliteit in de leefgroepen werd gecreëerd door een sterker inzetten op de 

contextwerking en het oprichten van een leefgroep perperctief zoekend. Ook via de 

natuurlijk uitstroom van het KTC naar CBAW verlaten jongeren HDO.  

Figuur 64: Begeleidingsduur - Contextbegeleiding (N = 24) 

 

Bovenstaande tabel is een foto op 31/12 van alle jongeren binnen de module 

contextbegeleiding. Slechts 1 begeleiding loopt al langer dan 5 jaar.  

In deze cijfers zitten ook de intensief kortdurende thuisbegeleiding vervat (IKT). Ikt kan 

maximaal voor 6 maanden. Niettemin is 42% van de gezinnen tussen de 1 en de 3 jaar in 

begeleiding.  
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Figuur 65: Begeleidingsduur - CBAW (N = 12) 

 

Bovenstaande tabel is een foto op 31/12 van alle jongeren binnen de module CBAW. 

De dossiers met langere begeleidingsduur zijn jongeren die vanuit de module verblijf, via 

kamertrainingscentrum in de module CBAW terechtkomen.  

De kortere begeleidingsduur in bepaalde dossiers is te verklaren door het feit dat vanaf 

1/1/2013 ook jongeren die voorheen nog geen begeleiding kregen vanuit HDO kunnen 

instromen in de module CBAW.  

Figuur 66: Begeleidingsduur - Dagbegeleiding (N = 8) 
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2.1.4.2 Aantal en soort time out met terugkeer 

Figuur 67: Aantal en soort time out met terugkeer - Verblijf (N = 8) 

 

Met het aanbod willen de gemeenschapsinstellingen Ruiselede en Mol een vastgelopen 

begeleidings- of behandelingstraject deblokkeren door een korte afkoelings- en 

bezinningsperiode te bieden in een beveiligde setting. 

Programma’s moeten gericht zijn op de toekomst en op nieuwe kansen voor de jongere, en 

tegelijk voldoende flexibel zijn om mislukking en een tijdelijke terugval toe te laten en hierop 

zo goed mogelijk te anticiperen. Einddoel van het programma ‘time-out’ is het herstel van de 

hulpverleningsrelatie en de heroriëntering van de jongere naar de voorziening van herkomst. 

De 2 time outs in Ruiselede gaat over dezelfde jongere die 2 x een time out kreeg. Evenzo 

voor de 2 time outs in Mol.  

2.1.4.3 Bezettings- en benuttingsgraad 

Figuur 68: Globale bezetting - Verblijf 2005 - 2014 
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Figuur 69: Bezetting/Benutting - Verblijf 

  Capaciteit Bezetting 

BEZETTING HDO VERBLIJF 42 97,66% 

BENUTTING HDO VERBLIJF 42 81,99% 

 

Figuur 70: Bezetting/Benutting Contextbegeleiding (CBAW + gezinsbegeleiding) 

  Capaciteit Bezetting 

Contextbegeleiding                                  

(autonoom wonen + gezin) 40 95,06% 

° in kader van autonoom wonen 8 131,92% 

° in kader van gezinsbegeleiding 32 85,85% 

 

De modules contextbegeleiding en contextbegeleiding in kader van autonoom wonen zijn 

onderling inwisselbaar. Doordat we (tijdelijk) met een zeer grote vraag naar 

contextbegeleiding geconfronteerd werden, werden een 4-tal modules contextbegeleiding 

ingeruild voor modules contextbegeleiding in kader van autonoom wonen. Vandaar de 

131% bezetting voor autonoom wonen en de iets lagere bezetting voor gezinsbegeleiding 

daar deze op de capaciteit berekend werden. 

De benutting van de modules Contextbegeleiding wordt berekend op het aantal erkende 

modules contextbegeleiding (gekoppeld aan verblijf, dagbegeleiding, reguliere 

contextbegeleiding en contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen. In totaal gaat het om 89 

erkende modules. De norm van het Agentschap Jongerenwelzijn is 1 uur per week per 

erkende module contextbegeleiding. 

Er was een totaal van 8633 uren contextbegeleiding. Dit komt op 1.87 uur per erkende 

context module. 

Daarnaast waren er nog een aantal niet rechtstreekse face tot face contacten, nl een totaal 

van 2484.25 uren. Dit komt op 0.54 uur per erkende context module. 

Dit geeft een algemeen totaal van 2.41 uren per erkende context module. 

Figuur 71: Bezetting/Benutting Dagbegeleiding 

  Capaciteit Bezetting 

BEZETTING HDO DAGBEGELEIDING 7 100,67% 

BENUTTING HDO DAGBEGELEIDING 7 74,01% 

2.1.4.4 Mutaties 

Figuur 72: Overzicht mutaties per module 

  IN UIT 

HDO VERBLIJF 14 11 

HDO CBAW 3 2 

HDO DAGBEGLEIDING 6 2 

HDO CONTEXTBEGELEIDING 17 24 

TOTAAL 40 39 

 

Schakelingen (=mutaties tussen eigen voorzieningen van HDO) werden niet meegerekend in 

deze tabel.  
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2.1.4.5 Aantal en soort schakelingen 

Figuur 73: Aantal en soort schakelingen (N = 18) 

Soort schakeling Aantal 

HDO Verblijf naar Autonoom wonen 6 

HDO Verblijf naar Zuivere Context 3 

HDO Verblijf naar Dagbegeleiding 1 

Zuivere Context naar HDO Verblijf 2 

Dagbegeleiding naar HDO Verblijf 1 

Zuivere Context naar Jez11 Verblijf 1 

Dagbegeleiding naar Zuivere Context 3 

Jez11 naar HDO Verblijf 1 

TOTAAL: 18 

 

Er werden in 2014 18 schakelingen gerealiseerd (in 2013 12 schakelingen). 

In 78% van de schakelingen ging het om een schakeling naar een lichtere vorm van 

hulpverlening.  

2.1.4.6 Crisismeldpunt crisisbegeleiding 

Aantal Datum in Datum uit Aantal 

dagen 

Organisatie 

Crisis 1 15/01/2014 12/02/2014 29 Crisismeldpunt West-Vlaanderen 

Crisis 2 19/03/2014 30/04/2014 43 Crisismeldpunt West-Vlaanderen 

Crisis 3 15/05/2014 11/06/2014 28 Crisismeldpunt West-Vlaanderen 

2.1.5 Einde begeleiding HDO 

2.1.5.1 Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding HDO 

Figuur 74: Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding - Verblijf (N = 11) 

Verblijfplaats 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Natuurlijke ouder 44% 37,50% 29% 9% 50% 18,18% 16,67% 28,57% 22% 64,71% 63,64% 

Familie                       

Residentieel 

bijzondere 

jeugdzorg       18%   18,18% 16,67% 14,29%   5,88%   

Residentieel buiten 

bijzondere 

jeugdzorg (MPI, 

CKG, internaat, …)         14,29%       22%   18,18% 

Ziekenhuis     6%       16,67%         

Pleeggezin 6% 12,50%   9%           23,53%   

Zelfstandig wonen 50% 50% 65% 64% 35,72% 63,64% 50% 57,14% 56% 5,88% 9,09% 

Andere                     9,09% 

 

Het dossier dat ressorteert onder de rubriek “andere” is een jongere die gaan inwonen is bij 

familie van zijn of haar partner.  

Twee jongeren vertrokken richting VAPH, internaat.  
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Opvallend is dat voor het 2e jaar op rij boven de 60% van de jongeren bij de natuurlijke ouder 

gaat wonen.  

Figuur 75: Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding - Contextbegeleiding (N = 22) 

Verblijfplaats 2010 2011 2012 2013 2014 

Natuurlijke ouder 77% 70% 66% 85,00% 59% 

Familie     7% 4,00% 5% 

Residentieel bijzondere jeugdzorg 13% 9% 10% 12,00%   

Residentieel buiten bijzondere jeugdzorg (MPI, CKG, 

internaat, …) 3% 17% 15%   27% 

Ziekenhuis           

Pleeggezin     2%   5% 

Zelfstandig wonen 6% 4%       

Andere         5% 

 

Na afsluiting van de contextbegeleiding blijft 64% van de kinderen thuis of bij familie  wonen.  

Het gaan inwonen bij de stiefvader rekenden we niet bij familie, vandaar de rubriek 

“andere”. 

Figuur 76: Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding - CBAW (N = 2) 

Verblijfplaats 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Natuurlijke ouder     14% 11%   13% 20% 33% 14%     

Familie                       

Residentieel 

bijzondere 

jeugdzorg       11%               

Residentieel buiten 

bijzondere 

jeugdzorg (MPI, 

CKG, internaat, …)                 14%     

Ziekenhuis     7%       20%         

Pleeggezin                       

Zelfstandig wonen   100% 79% 78% 100% 87% 60% 67% 72% 100% 100% 

 

De finaliteit van de contextbegeleiding in het kader van autonoom wonen, met name 

zelfstandig wonen werd in 2014 in alle  2 de afgesloten dossiers behaald.  

Figuur 77: Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding - Dagbegeleiding (N = 2) 

Verblijfplaats 2010 2011 2012 2013 2014 

Natuurlijke ouder 17% 100% 50% 50% 50% 

Familie           

Residentieel bijzondere 

jeugdzorg 33%   33% 25%   

Residentieel buiten 

bijzondere jeugdzorg 

(MPI, CKG, internaat, …) 50%   17% 25% 50% 

Ziekenhuis           

Pleeggezin           

Zelfstandig wonen           

 

In 2014 werden slechts 2 einde begeleidingen gerealiseerd.  
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2.1.5.2 Begeleidingsduur bij einde begeleiding HDO 

Figuur 78: Begeleidingsduur bij einde begeleiding HDO - Verblijf (N = 11) 

 

We stellen vast dat de mobiliteit binnen de module verblijf verhoogt. In 55% van de einde 

begeleidingen ligt de begeleidingsduur tussen de 0 en 6 maanden. 

Figuur 79: Begeleidingsduur bij einde begeleiding HDO - Contextbegeleiding (N = 22) 

 

In 55% van de dossiers is de begeleidingstijd beperkt tot 6 maanden. Begeleidingen van 

langer dan 3 jaar zijn eerder uitzondering dan regel.  
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Figuur 80: Begeleidingsduur bij einde begeleiding HDO - CBAW (N = 2) 

 

Figuur 81: Begeleidingsduur bij einde begeleiding HDO - Dagbegeleiding (N = 2) 

 

De maximale begeleidingsduur ligt niet hoger dan 3 jaar in de module dagbegeleiding.   
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2.1.5.3 Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding HDO 

Figuur 82: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding HDO - Verblijf (N = 11) 

 

De verslechterde toestand gaat over een dossier dat overgeheveld werd naar de 

jeugdrechtbank in Frankrijk door verhuis van de jongere. De fugueproblematiek nam nog 

toe. Verbeterde toestand, maar nog niet conform de doelstellingen handelt dan onder meer 

over schakelen naar contextbegeleiding in 4 dossiers. Doelstellingen binnen verblijf waren 

nog niet gerealiseerd maar worden ambulant verder opgevolgd. In een tweetal dossier werd 

de jongere meerderjarig en volgde niet het advies (veelal voor opstart CBAW) van de 

voorziening. Hetgeen ze leerden aan vaardigheden en attitudes houdt wel een verbetering 

ten aanzien van de opname.  

Figuur 83: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding HDO - Contextbegeleiding (N = 22) 

 

In 80% van de dossiers is er een (gedeeltelijke) realisatie van de doelstellingen.  

In 1 dossier werd vastgesteld dat contextbegeleiding ontoereikend was en er werd 

geopteerd voor een internaat. In een aantal dossiers was de toestand hetzelfde als bij de 

aanvang van de begeleiding. Zo werd er bijvoorbeeld geschakeld naar de module 
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dagbegeleiding of werd de module contextbegeleiding gecontinueerd al dan niet op naam 

van een ander gezinslid of werd de hulp stopgezet op vraag van ouders. 

Figuur 84: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding HDO - CBAW (N = 2) 

 

Figuur 85: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding HDO - Dagbegeleiding (N = 2) 
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2 STATISTISCHE GEGEVENS JEZ11 

2.1 Cliënt 

2.1.1 Start begeleiding Jez11 

2.1.1.1 Leeftijd bij start begeleiding Jez11 

Figuur 86: Leeftijd bij start begeleiding (N = 15) 

 

Het proeftuinproject JEZ11 richt zich op meisjes tussen 12 en 18 jaar. De grootste groep 

meisjes bevinden zich tussen de 15 en 17 jaar. In vergelijking met 2013 is de gemiddelde 

leeftijd bij opname licht gedaald (van 15,4 jaar in 2013 naar 14,9 jaar in 2014). 

2.1.1.2 Moedertaal bij start begeleiding 

Figuur 87: Moedertaal bij start begeleiding (N = 15) 

 

De meerderheid van de meisjes die werden opgenomen in 2014 spreken Nederlands. Toch 

waren er in 2014 twee Franstalige meisjes.  
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2.1.1.3 Verblijfplaats voor start begeleiding 

Figuur 88: Verblijfplaats voor start begeleiding (N = 15) 

 

JEZ11 neemt meisjes op die zich in een zeer problematische opvoedingssituatie bevinden of 

een MOF-dossier hebben. Impliciet betekent dit volgens het principe van de subsidiariteit in 

de hulpverlening, dat deze meisjes reeds een lang hulpverleningstraject afgelegd hebben, 

alvorens ze aankomen in onze voorziening. 

In JEZ11 is er een beurtelingse opname tussen jongeren die op de centrale wachtlijst staan en 

jongeren die uitstromen vanuit de Gemeenschapsinstelling De Zande. Vorige jaren werd 

reeds een daling in het aantal aanmeldingen vanuit De Zande vastgesteld, met in 2013 geen 

enkele jongere opgenomen vanuit uit De Zande. Deze dalende trend werd in 2014 

beëindigd, namelijk drie meisjes werden uit De Zande Beernem opgenomen.  

Van de meisjes die in 2014 werden opgenomen in JEZ11 verbleef het overgrote deel in een 

residentiële voorziening voor bijzondere jeugdzorg. Een derde (N = 4) verbleef voor hun 

opname in een gezinscontext. 

2.1.1.4 Hulpverleningsgeschiedenis van de jongere voor start begeleiding 

Figuur 89: Hulpverleningsgeschiedenis van de jongere voor start begeleiding (N = 15) 
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Quasi alle meisjes (uitgezonderd één) werden voor hun plaatsing in JEZ11 reeds residentieel 

opgenomen binnen een voorziening van de bijzondere jeugdzorg. Dit kan opnieuw in 

verband gebracht worden met het lange jeugdhulptraject dat de meeste meisjes in JEZ11 

reeds afgelegd hebben, zoals reeds eerder besproken.  

2.1.2 Foto – 31/12 

2.1.2.1 Leeftijdsverdeling op bepaalde datum (31/12) 

Figuur 90: Leeftijdsverdeling op bepaalde datum (31/12) - Jez11 (N = 10) 

 

De gemiddelde leeftijd van de meisjes die op 31 december 2014 in JEZ11 verbleven, 

bedraagt 14,8 jaar. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2013, waarbij de gemiddelde 

leeftijd 15,4 jaar bedroeg. 

2.1.2.2 Verdeling naar geslacht op 31/12 

JEZ11 richt zich enkel op meisjes. 

2.1.2.3 Dagbesteding van de jongeren per 31/12 

Figuur 91: Dagbesteding van de jongeren (31/12) - Jez11 (N = 10) 

 

4 

6 

0 1 2 3 4 5 6 7

12 t.e.m. 14 jaar

15 t.e.m. 17 jaar

18 t.e.m. 21 jaar

Le
e

ft
ij
d

sv
e

rd
e

li
n

g
 

0 0 

2 

1 1 

2 
ASO

TSO

BSO

BuSo

OKAN

Deeltijds onderwijs

Leercontract



 

Jaarverslag 2014  85 

 

Bij de doelgroep meisjes die worden opgenomen in JEZ11, is er vaak sprake van een 

vastgelopen schooltraject. Hun schoolcarrière wordt gekenmerkt door regelmatige 

schoolwissels, het vaak missen van lessen door opnames, spijbelen, schorsingen, … 

Bij iedere opname in JEZ11 wordt eerst voldoende tijd uitgetrokken om een screening van de 

schoolsituatie uit te voeren, om zo tot de meest geschikte schoolkeuze en –richting te komen. 

Dit gebeurt in samenwerking met het CLB Ieper. In afwachting van deze onderwijsoriëntering 

wordt een school vervangend programma aangeboden door Groep Intro. In de praktijk 

betekent dit dat de meisjes gedurende fase 1 (met een duur van ongeveer 6 weken) geen 

school lopen. 

Voor 6 van de 10 meisjes die op 31/12/2014 in JEZ11 verbleven, kon na een observatieperiode 

opgestart worden met school. Twee meisjes vonden ingang in het voltijds beroeps secundair 

onderwijs. Voor twee andere meisjes, werd in eerste instantie gekozen voor het deeltijds 

onderwijs. Uiteindelijk werd voor beide meisjes gekozen voor een alternatief programma 

georganiseerd vanuit het CDO, in de vorm van een Persoonlijk Ontwikkeling Traject (IPot of 

Aura). De keuze voor een POT werd gemaakt omwille van de ervaren moeilijkheden met 

school- en arbeidsattitude in de aangeboden beroepsopleidingen. Daarnaast kon één niet-

Nederlandstalig meisje opstarten in het OKAN onderwijs. Tot slot zette één meisje haar 

opleiding in het buitengewoon onderwijs, type 1 – OV 3,  verder. 

In het geval van 4 van de 10 meisjes werd op het einde van 2014 geen geschikte school 

gevonden. Dit op basis van een risico-taxatie omtrent hun wegloopproblematiek en hun 

emotionele, psychologische belasting welzijn. 

2.1.2.4 Aantal kinderen behorend tot het huidige gezinssysteem 

Figuur 92: Aantal kinderen behorend tot het huidige gezinssysteem (31/12) - Jez11 (N = 10) 

Aantal gezinsleden Aantal begeleide gezinnen 

1 2 

2 1 
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4 2 
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Uit deze tabel kan geconcludeerd worden dat de meeste meisjes uit een groot gezin met 3 

of meer kinderen komen.  

2.1.2.5 Gezinssamenstelling 

Figuur 93: Gezinssamenstelling - Jez11 (N = 10) 

  Aantal 

Kerngezin 1 

Eenoudergezin 1 

Nieuw samengesteld gezin 8 

TOTAAL: 10 

 

Het overgrote deel van de meisjes die in 2014 in JEZ11 verbleven, zijn afkomstig uit een nieuw-

samengesteld gezin. In veel gevallen was er geen contact meer met één van de natuurlijke 

ouders.  

2.1.2.6 Functioneren van de inwonende kinderen behorend tot het 

gezinssysteem 

Figuur 94: Gezinssituatie - Jez11 (N = 9) 

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Huisvestingssituatie 2 5 2   

Financiële situatie 4 3 2   

Administratie 3 4 2   

Huishoudelijke organisatie 4 3 2   

Individueel welzijn inwonende kinderen 1 0 3 5 

Partnerrelatie 4 4 0 1 

Sociaal maatschappelijk functioneren 4 3 2   

TOTAAL: 22 22 13 6 

 

Bovenstaande tabel beschrijft welke domeinen de gezinssituatie tot een problematische 

opvoedingssituatie maken. De financiële toestand, huishoudelijke organisatie en 

partnerrelatie van het gezin blijven ook dit jaar voor de grote meerderheid van de gezinnen 

een aandachtspunt. Opvallend bij deze tabel is dat 7 van de 10 gezinnen onvoldoende of 

net voldoende scoren op het gebied van sociaal maatschappelijk functioneren. Het 

individueel welzijn van de inwonende kinderen kon dit jaar moeilijk in cijfers omgezet worden, 

aangezien dit bij 5 van de 10 gezinnen niet van toepassing was, aangezien andere kinderen 

niet in de gezinscontext verbleven. 
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Figuur 95: Functioneren jongere - Jez11 (N = 9) 

  Onvoldoende Volstaat Goed 

Emotionele ontwikkeling 4 5 0 

Gedragsontwikkeling 3 3 3 

Identiteitsontwikkeling 3 3 3 

Zelfredzaamheid/zelfzorg 2 3 4 

Relationele vaardigheden 

(leeftijdsgenoten) 5 2 2 

Relationele vaardigheden (volwassenen) 4 2 3 

Sociaal netwerk 6 2 1 

Gezondheid 0 2 7 

Hygiëne en lichaamszorg 4 1 4 

Cognitieve ontwikkeling 3 4 2 

Schoolse vaardigheden en attitude 6 3 0 

Band met het gezin van herkomst 5 3 1 

TOTAAL: 45 33 30 

 

Deze tabel geeft het niveau weer waarop de jongeren functioneren op verschillende 

domeinen in hun ontwikkeling. Bijna de helft van onze jongeren scoort zwak op het domein 

van emotionele ontwikkeling. Dit is vaak te wijten aan een onvoldoende hechting of een te 

weinig veilige omgeving om zich emotioneel te ontplooien. Dit heeft op zijn beurt een 

weerslag op hun gedrags- en identiteitsontwikkeling. 

De meeste jongeren die in JEZ11 verblijven scoren ook zwak op het domein sociaal netwerk. 

Zij kunnen weinig beroep doen op hulpbronnen in hun (natuurlijke) omgeving. 

Ook de relationele vaardigheden zijn bij de beschreven populatie onderontwikkeld. 

Gedurende hun opname in JEZ11 wordt beroep gedaan op DIVAM voor een sociale 

vaardigheidstraining. Vaak wordt hier stilgestaan bij het thema vriendschappen en relaties.  

Zoals reeds eerder vermeld scoren de meeste meisjes zwak op schoolse vaardigheden en 

attitude. Daarenboven hebben ze vaak geen band met het gezin van herkomst, omwille van 

gezinsconflicten die leiden tot breuken. 

Figuur 96: Opvoedingssituatie - Jez11 (N = 9) 

  Onvoldoende Volstaat Goed 

Emotionele betrokkenheid 5 3 1 

Positieve bevestiging 7 1 1 

Gezonde structuur 6 2 1 

Toezicht houden 6 2 1 

Oplossingsvaardigheden 7 2 0 

TOTAAL: 31 10 4 

 

Bovenstaande tabel toont een aantal ouderlijke vaardigheden die bepalend zijn voor de 

algemene opvoedingssituatie. Uit deze tabel blijkt dat de ouders van onze jongeren vooral 

over onvoldoende oplossingsvaardigheden beschikken in de opvoeding van hun dochter. 

De ouders zijn soms zelf ten einde raad, waardoor ze gemotiveerd moeten worden om 

opnieuw hun oplossingsvaardigheden aan te scherpen. 

In de meeste gevallen is er sprake van een lage emotionele betrokkenheid, gecombineerd 

met weinig positieve bevestiging. Bij de meisjes in JEZ11 gebeurt het geregeld dat ouders 

afhaken indien hun dochter (opnieuw) wegloopt of ander problematisch gedrag vertoont. 

Op deze momenten zijn ze weinig bereikbaar voor de hulpverlening. Toch wordt er steeds 

verwacht dat de ouders op de hoogte blijven van belangrijke beslissingen of denkpistes in 

het traject van het meisje.  
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De problematische opvoedingssituatie waarvoor de jongere aangemeld wordt of ooit 

aangemeld werd in het verleden bij een andere voorziening, wordt in de meeste gevallen 

gekenmerkt door een gebrek aan gezonde gezinsstructuren en ouderlijk toezicht. 

2.1.3 Contactpersoon aanmelder 

2.1.3.1 Verhouding vrijwillige versus gedwongen hulpverlening per 31/12 

Figuur 97: Verhouding vrijwillige versus gedwongen hulpverlening - Jez11 (N = 10) 

 

Jez11 biedt enkel gedwongen hulpverlening. 

2.1.3.2 Soort dossier 

Figuur 98: Soort dossier - Jez11 (N = 10) 
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2.1.4 Hulp- en dienstverlening 

2.1.4.1 Verblijf- en begeleidingsduur per 31/12 

Figuur 99: Verblijf- en begeleidingsduur - Jez11 (N = 10) 

 

JEZ11 streeft naar een begeleidings- en behandelduur van minimaal 6 maanden en 

maximaal 1 jaar. Op 31/12/2013 verbleven meer dan de helft van de meisjes minder dan 6 

maanden in onze voorziening. Drie meisjes verbleven tussen de 6 maanden en 1 jaar in JEZ11. 

Eén meisje verbleef op dat moment reeds langer dan 1 jaar in JEZ11. Dit omdat er geen 

plaats vrij was bij de geadviseerde vervolghulp.  

2.1.4.2 Aantal en soort time out met terugkeer 

Figuur 100: Aantal en soort time out met terugkeer - Jez11 (N = 20) 

 

Het traject van de meisjes in JEZ11 kan dermate vastlopen of blokkeren, dat er nood is aan 

een duidelijk signaal dat het zo niet verder kan. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een 
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langdurige fugue of wanneer een jongere bepaalde grenzen ernstig overschrijdt en dit leidt 

tot crisis of conflict. 

Op dat moment wordt beroep gedaan op een andere voorziening voor het organiseren van 

een time-out of met andere woorden de mogelijkheid om de begeleiding opnieuw op gang 

te brengen door middel van een rustmoment, alsook de tijd en ruimte om even na te 

denken. De Gemeenschapsinstelling in Mol biedt zo’n mogelijkheid onder de vorm van een 

herstelgerichte time-out. In 2014 deed JEZ11 vijf maal beroep op deze vorm van time-out. 

Daarnaast kan JEZ11 de vraag tot time-out stellen ten aanzien van andere voorzieningen die 

deze module organiseren, zoals De Branding, Yidam, PAAZ Roeselare, De Korbeel, PC Pittem. 

Deze langdurige time-outs hebben meestal een duur van twee weken. Gedurende 2014 

werd zeven keer een dergelijke time-out georganiseerd. Uitzonderlijk kon JEZ11 voor één van 

deze time-outs beroep doen op De Wingerdbloei in Antwerpen, naar aanleiding van een 

zware crisissituatie. Ook PC Heilige Familie in Kortrijk verzorgde één van deze zeven time-outs. 

Tot slot heeft JEZ11 een uitzonderlijk samenwerkingsverband met het Psychiatrisch Ziekenhuis 

Heilig Hart voor een kortdurende time-out van maximum 24u wanneer er sprake is van een 

crisis met ernstige agressie naar zichzelf, medebewoners of begeleiding. Voor het jaar 2014 

werd zeven keer dergelijke time-out geïnstalleerd. Daarenboven was er in 2014 één opname 

op de spoedafdeling van het algemene ziekenhuis naar aanleiding van ernstige 

psychiatrische symptomen. 

2.1.4.3 Bezettings- en benuttingsgraad Jez11 

Figuur 101: Bezettings- en benuttingsgraad Jez11 

  Capaciteit Bezetting 

BEZETTING JEZ11 10 86,88% 

BENUTTING JEZ11 10 61,10% 

 

Totaal aantal uren contextbegeleiding: 965.25u 

Dit komt op 1.86 uur per contextmodule 

Daarnaast waren er nog een aantal niet rechtstreekse face to face contacten, nl 1.34u 

Wat op een algemeen totaal komt van 3.20 uren per contextmodule. 

De verplaatsingstijd is niet meegerekend. Voor de proeftuin Jez11 die als werkgebied Oost- 

en West-Vlaanderen heeft is dit een groot pakket aan personeelsuren die hierin moeten 

geïnvesteerd worden. 

 

Ondersteunende begeleiding heeft een bezetting van 459.45 %. 

Dit toont aan dat de proeftuin eigenlijk nood heeft aan 5 ondersteunende modules i.p.v. 1 

ondersteunende module. 
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2.1.5 Einde begeleiding Jez11 

2.1.5.1 Verblijfplaats bij einde begeleiding Jez11 

Figuur 102: Verblijfplaats bij einde begeleiding - Jez11 (N = 13) 

Verblijfplaats 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Natuurlijke ouder 25% 11,11% 30% 70% 11,11% 7,69% 

Familie             

Residentieel bijzondere jeugdzorg 12,50% 66,67% 30% 10% 33,33% 61,54% 

Residentieel buiten bijzondere 

jeugdzorg (MPI, CKG, internaat, 

…)   11,11% 10%   33,33%   

Ziekenhuis 62,50% 11,11% 20% 20% 11,11% 7,69% 

Pleeggezin             

Zelfstandig wonen     10%   11,11% 15,38% 

Andere: einde beschikking tijdens 

fugue           7,69% 

 

Het overgrote deel van de meisjes die gedurende 2014 uitstroomden, werd doorverwezen 

naar een andere residentiële voorziening voor bijzondere jeugdzorg. Sinds 2013 is er sprake 

van een daling in aantal meisjes die na een plaatsing in JEZ11 terug in een gezinscontext 

kunnen verblijven. Deze dalende trend werd ook in 2014 verder gezet. Slechts één meisjes 

ging opnieuw bij een natuurlijke ouder wonen. 

Daarnaast stroomde één meisje door naar een intensievere hulpverleningsvorm, namelijk 

forensische jeugdpsychiatrie. Twee meisjes gingen zelfstandig wonen in de vorm van 

kamertraining of begeleid zelfstandig wonen. Tot slot was er één meisje wiens beschikking ten 

einde liep tijdens een reeds langdurige fugue. Bijgevolg is er geen zicht op de vervolghulp. 

2.1.5.2 Begeleidingsduur bij einde begeleiding Jez11 

Figuur 103: Begeleidingsduur bij einde begeleiding - Jez11 (N = 13) 

 

In tegenstelling tot 2013, kon in 2014 de vooropgestelde begeleidingsduur gerespecteerd 

worden. Twee meisjes verbleven tussen de 0 en 6 maanden in JEZ11. Voor één meisje 

gebeurde dit echter niet op basis van een positief afronden van hun traject, dan wel door 

een niet-geplande opname in GI De Zande. Voor zeven meisjes werd binnen de termijn van 

één jaar geschikte vervolghulpverlening geïnstalleerd. Voor vier meisjes duurde het traject 

langer dan één jaar, met een gemiddelde van anderhalf jaar. 
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2.1.5.3 Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding Jez11 

Figuur 104: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding - Jez11 (N = 13) 

 

De meerderheid van de trajecten die beëindigd werden in de loop van 2014, werden positief 

afgerond. Deze positieve trajecten kenden tot op zekere hoogte een 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 op gang te krijgen, wordt 

duidelijk waarom deze doelstellingen vaak nog niet volledig conform de norm bereikt 

werden. 

Voor drie meisjes werd vastgesteld dat de toestand slechter was dan voorheen. Twee van 

deze meisjes keerden niet terug na een lange periode van fugue, waardoor er geen zicht is 

op hun uitstroomsituatie.  

3 

2 2 

6 

0

1

2

3

4

5

6

7

-1 0 +1 +2

De toestand is

verslechterd t.o.v.

de aanvang

De toestand is

hetzelfde als bij de

aanvang

De toestand is

verbeterd t.o.v. de

aanvang, maar

nog niet conform

de doelstellingen

De toestand is

verbeterd t.o.v. de

aanvang en

conform de

doelstelling



 

Jaarverslag 2014  93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel 4: Divam 

1 ORGANOGRAM 

2 INLEIDING 

3 STATISTISCHE GEGEVENS DIVAM 

  



 

Jaarverslag 2014  94 

Directeur 

Verantwoordelijke/ 

Hergomoderator 

Medewerkers 
Gemeenschapsdienst & 

Leerproject 

Medewerkers 
Herstelbemiddeling 

Adjunct-directeur 

1 ORGANOGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Jaarverslag 2014  95 

2 INLEIDING 

Sinds 1 november 1999 is de Dienst Ieper-Veurne voor Alternatieve Maatregelen actief in het 

gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdelingen Ieper en Veurne. DIVAM richt zich 

tot jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd; 

alsook hun slachtoffers en hun context. Jongeren worden naar DIVAM doorverwezen door 

het Parket of de Jeugdrechtbank. DIVAM organiseert vier afhandelingsvormen: 

herstelbemiddeling, herstelgericht groepsoverleg, leerproject (sociale vaardigheidstraining) 

en gemeenschapsdienst. 

Het parket of de jeugdrechtbank geeft verdachte en slachtoffer van een als misdrijf 

omschreven feit de kans om deel te nemen aan herstelbemiddeling. De partijen krijgen de 

mogelijkheid om met behulp van een meerzijdig partijdige bemiddelaar in gesprek te treden 

met elkaar. Deze communicatie kan zowel indirect als direct verlopen. Tijdens dit 

communicatieproces wordt aandacht besteed aan de feiten en vooral aan de gevolgen 

van de feiten. Men zoekt naar een vorm van herstel voor de gevolgen die ontstaan zijn door 

de feiten. Dit herstel kan zich in verschillende vormen manifesteren, zoals moreel herstel, 

financieel herstel, herstel in de oorspronkelijke staat, ... 

Herstelgericht groepsoverleg (HERGO) is, net zoals herstelbemiddeling, een vrijwillig aanbod. 

Een HERGO kan enkel door de jeugdrechter aangeboden worden en dit aan jongeren die 

zwaardere feiten gepleegd hebben of recidiveren. Tijdens een HERGO wordt een 

bijeenkomst georganiseerd, waar zowel verdachte en slachtoffer, steunfiguren, advocaat, 

consulent, … aanwezig zijn. Tijdens deze bijeenkomst zoekt men naar een vorm van herstel 

aan slachtoffer, aan de maatschappij en aan de jongere zelf (vermijden van recidive). De 

wijze van herstel wordt vastgelegd in een intentieverklaring, waarin steunfiguren een 

belangrijke rol opnemen. 

Gemeenschapsdienst wordt opgelegd door een jeugdrechter. Deze bepaalt het aantal uren 

dat een jongere moet gaan werken. Dit kan maximaal 150 uur bedragen. Wanneer een 

jongere een gemeenschapsdienst opgelegd krijgt, moet hij een aantal uur werken in een 

voorziening van openbaar, sociaal of maatschappelijk nut. Deze tewerkstelling gebeurt 

onbezoldigd. De gemeenschapsdienst kan ook opgelegd worden als onderzoeksmaatregel. 

Dit houdt in dat een jeugdrechter in de voorlopige fase (bij beschikking) een 

gemeenschapsdienst van maximum 30 uur kan opleggen, zodat de persoonlijkheid van de 

jongere kan onderzocht worden.  

Ook een leerproject (sociale vaardigheidstraining van 20u of 45u) wordt door de 

jeugdrechter opgelegd. Door gebruik te maken van het competentiemodel worden de 

vaardigheden van de jongeren in kaart gebracht. Op deze manier kan er een selectie 

gemaakt worden van de vaardigheden waaraan er zal gewerkt worden. Via verschillende, 

vaak creatieve, methodieken wordt aan deze vaardigheden gewerkt. Op deze manier 

pogen we de jongere sterker te maken, zodat hij bij moeilijke situaties over voldoende 

vaardigheden beschikt om er op een constructieve manier mee om te gaan.  
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3 STATISTISCHE GEGEVENS 

3.1 Algemeen 

Figuur 105: Evolutie aantal aanmeldingen per werkvorm 2004 - 2014 

  

Herstel-

bemiddeling HERGO Leerproject 

Gemeenschaps

dienst totaal 

2004 20 0 20 8 48 

2005 29 0 13 15 57 

2006 35 0 20 19 74 

2007 152 0 20 3 175 

2008 149 0 24 7 180 

2009 114 2 36 17 169 

2010 121 0 30 19 170 

2011 128 0 20 12 160 

2012 109 1 27 10 147 

2013 88 0 21 0 109 

2014 112 1 22 2 137 

 

In bovenstaande tabel zien we een sterke stijging van het aantal herstelbemiddelingsdossiers 

in 2007. Deze stijging valt te verklaren door het in werking treden van de vernieuwde 

jeugdwet. Na het hoogtepunt in 2007 daalt het aantal herstelbemiddelingsdossiers met een 

dieptepunt in 2013. In 2014 zien we dat het aantal dossiers opnieuw stijgt. De daling in 2013 

was toe te wijzen aan de beperkte doorverwijzingen uit de afdeling Veurne. In 2014 zagen 

we, vooral in de tweede helft van het jaar, toch wat meer doorverwijzingen uit Veurne. Ook 

Ieper steeg lichtjes in het aantal dossiers.  

In 2014 werd één jongere naar HERGO doorverwezen, en dit door de Jeugdrechter uit Gent 

(de jongere verbleef ondertussen in Ieper).  

In 2014 werden aan twee jongeren een gemeenschapsdienst opgelegd.  

Het aantal jongeren die een leerproject opgelegd kregen, blijft ongeveer gelijk als vorig jaar.  

Figuur 106: Evolutie aangemelde jongeren in 2014 per werkvorm en per arrondissement 

Afdeling 

Herstel-

bemiddeling HERGO Leerproject 

Leerproject 

45u 

Gemeen-

schapsdienst Totaal 

Ieper 88 1 9 0 2 100 

Veurne 24 0 0 0 0 24 

JEZ11 - - 13 - - 13 

TOTALEN 112 1 22 0 2 137 

 

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

Veurne. We zien een groot verschil in doorverwijzingen naar herstelbemiddeling tussen beide 

afdelingen. En we stellen vast dat er in 2014 geen enkele doorverwijzing kwam vanuit de 

Jeugdrechtbank afdeling Veurne.  

Zoals in bovenstaande tabel duidelijk wordt, organiseert DIVAM drie soorten leerproject. We 

organiseren een leerproject van 20u en van 45u op doorverwijzing van de Jeugdrechtbank. 

Opvallend is dat er geen enkel leerproject van 45u werd opgelegd. Als dienst zien we hier 

echter een grote meerwaarde in en willen dat dan ook bespreken met onze verwijzers. Zij 

geven aan dat zij, bij het bepalen van het aantal uren, rekening houden met de situatie van 

de jongere. Het aantal leerprojecten op doorverwijzing van de jeugdrechtbank is gedaald 

t.o.v. vorig jaar. Daarnaast organiseren we een leerproject van 20u in JEZ11. Dit betreft een 
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combinatie van Rots & Water in groep en individuele sessies. In 2014 werden aan dertien 

meisjes uit JEZ11 een leerproject gegeven.  

3.2 Herstelbemiddeling 

3.2.1 Algemeen 

Aanmeldingen herstelbemiddeling gebeuren enkel door het parket, en dit zowel in Ieper als 

in Veurne. We stellen vast dat slechts geen enkel van deze aanmeldingen 

herstelbemiddeling gelijktijdig gevorderd worden. Dat betekent dat al deze dossiers 

openstaande dossiers zijn. Dat betekent ook dat een aantal jongeren (bv. directe 

voorleiding) en een aantal jongeren die zwaardere feiten pleegden, en hun slachtoffers, 

geen aanbod herstelbemiddeling krijgen. Ook deze vaststelling wordt meegenomen bij de 

bespreking met onze verwijzers.  

Een herstelbemiddeling wordt gemiddeld 3 tot 6 maanden na de feiten aangeboden. Het 

eerste contact vanuit DIVAM gebeurt binnen de maand. De duur van een bemiddeling is zo 

afhankelijk van het proces (al dan niet opstart) dat gemiddelden weergeven hiervan niet 

voor een meerwaarde zorgt.  

Figuur 107: Aard van de feiten dossier aangemeld in 2012 - 2014 

 

Tussen 2011 en 2013 zagen we een stijging in het aantal vermogensdelicten. Deze stijging zet 

zich niet verder in 2014; het aandeel vermogensdelicten is ongeveer gelijk als het aandeel 

persoonsdelicten. 

Als we spreken over vermogensdelicten gaat het in de meeste gevallen over diefstal. 

Persoonsdelicten zijn hoofdzakelijk opzettelijke slagen en verwondingen.   
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3.2.2 De jongeren 

Figuur 108: Leeftijd jongeren aangemeld in 2011 - 2013 

 

Jongeren aangemeld in 2014 zijn meestal tussen 14 en 17 jaar op het moment van de feiten. 

Deze leeftijden fluctueren wat over de jaren heen.  

Figuur 109: Geslacht jongeren aangemeld in 2012 - 2014 

 

In de periode 2011 - 2013 zagen we het aandeel meisjes steeds stijgen. Deze trend wordt in 

2014 doorbroken: we zien een daling van 7% t.o.v. 2013.   

< 11 11 12 13 14 15 16 17 18+
onbek

end

2012 1% 4% 6% 8% 18% 24% 19% 20% 0% 0%

2013 2% 6% 3% 5% 15% 23% 15% 22% 2% 8%

2014 0% 1% 1% 7% 15% 20% 27% 17% 13% 0%
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3.2.3 De slachtoffers 

Figuur 110: Evolutie van statuut, geslacht en leeftijd van de slachtoffers 

  2012 2013 2014 

rechtspersoon 68 28 25 

natuurlijk persoon 99 57 81 

        

man 70 43 41 

vrouw 29 14 40 

        

< 18 jaar 37 34 39 

18-25 jaar 20 12 19 

26-40 jaar 13 6 9 

41-65 jaar 21 3 12 

> 65 jaar 3 2 2 

 

23% van de slachtoffers, aangemeld in 2014 zijn rechtspersonen. Dit is een sterke daling t.o.v. 

vorige jaren.  

Als we kijken naar de natuurlijke personen, stellen we vast dat de verhouding man/vrouw 

wijzigt. In 2014 is deze verhouding bijna 50/50, terwijl in voorgaande jaren verhoudingsgewijs 

meer mannen slachtoffer werden dan vrouwen. Deze stijging van het aantal meisjes als 

slachtoffer, is gedeeltelijk te linken met de aard van de feiten. In 2014 kregen we wat meer 

zedenfeiten doorverwezen naar herstelbemiddeling; waarbij het slachtoffer vrouwelijk was.  

Als we kijken naar de leeftijden zien we dat de meeste slachtoffers minderjarig zijn, net zoals 

voorgaande jaren. Het aandeel minderjarige slachtoffers ligt wel lager dan in 2013. 

3.2.4 Het verloop 

Figuur 111: Verloop van dossiers afgesloten in 2014 

Niet opgestart 50 

Alles geregeld door partijen 5 

Slachtoffer heeft geen vraag meer 10 

Slachtoffer reageert niet op het aanbod 1 

Slachtoffer wenst geen bemiddeling 23 

Jongere reageert niet op aanbod 3 

Jongere niet bereikbaar 1 

Jongere wenst geen bemiddeling 5 

Voldoet niet aan criteria 1 

so wil niet, da geen reactie 1 

  Vroegtijdig gestopt 5 

Dader haakt af 1 

Slachtoffer haakt af 4 

Beide partijen haken af 0 

Bemiddelaar stopt 0 
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Volledig doorlopen bemiddeling 35 

Beëindigd met akkoord 30 

Beëindigd met gedeeltelijk akkoord 0 

Beëindigd zonder akkoord 5 

 

We stellen een daling vast in het aantal opgestarte dossiers. In 2014 werden slechts 44% van 

de dossiers opgestart, terwijl er in 2013 57% opgestart werd. Het is niet zo dat onze werkwijze 

veranderde sindsdien, ook stellen we geen grote wijziging van het soort dossiers vast. We 

kunnen hier bijgevolg geen oorzaak aan koppelen. Desalniettemin vinden we het belangrijk 

om deze vaststelling volgend jaar ook op te volgen.  

Wanneer een herstelbemiddeling niet opgestart wordt, is dit hoofdzakelijk omdat het 

slachtoffer geen bemiddeling wenst of omdat het slachtoffer geen vraag meer heeft. In niet 

opgestarte dossiers staan we er op dat we de betrokkenen persoonlijk spreken. We willen de 

partijen informeren over de juridische procedure en over het verloop van de bemiddeling 

opdat zij een geïnformeerde keuze kunnen maken om al dan niet in te stappen in de 

herstelbemiddeling. Daarom kiezen we er heel bewust voor om laagdrempelig te werk te 

gaan en systematisch een huisbezoek voor te stellen.  

75% van deze opgestarte dossiers bereikten een akkoord, die dan ook volledig werd 

uitgevoerd. In deze opgestarte dossiers kenden  in de helft van de dossier, het slachtoffer en 

de verdachte elkaar (via school/werk of kennissen).  

Figuur 112: Aard van het herstel volledig doorlopen dossiers afgesloten in 2014 

Aard  van herstel Aantal 

Zuiver info-overdracht 5 

Financieel herstel 23 

Excuses 4 

Belofte nooit meer doen 1 

Vrijwilligerswerk 1 

Andere 1 

Totaal 35 

 

We stellen net zoals vorige jaren vast dat financieel herstel, excuses en zuivere info-

overdracht het vaakst voorkomen.  

Figuur 113: Evolutie percentage directe bemiddeling 2007 - 2014 
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In bovenstaande grafiek zien we de sterke fluctuatie in het percentage directe bemiddeling. 

Als dienst geloven we in de meerwaarde van deze directe gesprekken. In 2013  zagen we 

een sterke stijging in het aandeel directe herstelbemiddelingsdossiers. We wilden dit 

percentage behouden in 2014; dit is echter niet gelukt, we dalen opnieuw. We kunnen voor 

deze sterke fluctuatie geen echte verklaring geven. We trachten dit opnieuw om te buigen in 

2015. 

3.3 Herstelgericht groepsoverleg (HERGO) 

In 2014 kregen we één doorverwijzing. Deze jongere en zijn slachtoffers stapten in op het 

aanbod en er vond een hergobijeenkomst plaats; die resulteerde in een intentieplan. 

Momenteel is de jongere bezig met het uitvoeren van dit plan.  

Daarnaast willen we benadrukken dat we ons blijvend engageren om op Vlaams niveau 

intervisiemomenten tussen moderatoren te organiseren. Doelstelling van deze intervisiegroep 

is het ondersteunen van moderatoren, het organiseren van vorming, bespreken van casussen 

en thema’s.  

3.4 Gemeenschapsdienst 

In 2014 werden twee dossiers aangemeld voor gemeenschapsdienst. De jongeren pleegden 

in deze dossiers feiten van beschadigingen, diefstal en drugfeiten.  

In 2014 waren de jongeren 12 en 15 jaar op het moment van de feiten, en waren beide 

daders  jongens. De dossiers zijn momenteel nog lopende. Gezien het beperkt aantal dossiers 

is het moeilijk om evoluties of trends in beeld te brengen.  

3.5 Leerproject vanuit Jeugdrechtbank 

3.5.1 Algemeen 

Figuur 114: Dossier in de periode 01/01/2014 - 31/12/2014 

  

  

Ieper 

lopend 

Ieper 

afgesloten 

Veurne 

lopend 

Veurne  

afgesloten 

  

TOTAAL 

gestart voor 01/01/2014 0 5 0 3 8 

gestart in 2014 6 3 0 0 9 

TOTAAL 7 8 0 3 17 

 

In 2014 werden 9 jongeren aangemeld voor een leerproject. Hiervan zijn nog zes jongeren 

bezig met de uitvoering van dit leerproject. In 2014 werden eveneens 8 dossiers die vorig jaar 

werden aangemeld verder opgevolgd en afgerond.   

Alle jongeren die in 2014 op onze dienst werden aangemeld, kregen hun maatregel via 

vonnis opgelegd.  Dit is net zoals voorgaande jaren.  

Een leerproject neemt gemiddeld 6 tot 7 maanden in beslag.  
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Figuur 115: Aard van de feiten bij dossier aangemeld in 2014 

 

In totaal pleegden de 9 aangemelde jongeren 12 feiten. Het vaakst voorkomend zijn diefstal 

en drugfeiten. Het gaat dan om druggebruik of dealen van drugs.  

3.5.2 De jongeren 

Figuur 116: Leeftijd bij feiten jongeren aangemeld in 2014 

 

In 2014 zien we dat, net zoals in 213, geen enkele jongere op het moment van de feiten 12 of 

13  jaar was. De meeste jongeren waren 14 of 15 jaar op het moment dat ze de feiten 

pleegden. Het grote percentage ‘onbekend’ is opvallend en zorgt er voor dat deze tabel 

moeilijk te interpreteren valt.  
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Figuur 117: Verdeling geslacht aanmeldingen 2012 - 2014 

 

We zagen in 2013 een stijging van het aantal aangemelde meisjes in leerproject, dit daalt 

opnieuw in 2014. Uiteraard moeten we dit met de nodige voorzichtigheid interpreteren, 

gezien het over een beperkt aantal dossiers gaat.  

3.5.3 Het verloop 

Figuur 118: Verloop van het leerproject 

 

Alle dossiers leerproject werden opgestart. 91% van de afgesloten dossiers in 2014 werden 

volledig uitgevoerd; de jongere heeft al zijn uren gepresteerd. Slechts één jongere heeft niet 

zijn volledig traject doorlopen. Dit leerproject werd stopgezet omdat de jongere meermaals 

afspraken niet nakwam. Er werd toestemming gevraagd aan de jeugdrechter om het dossier 

af te sluiten. Het is uiteindelijk de jeugdrechter die beslist om het leerproject uiteindelijk stop te 

zetten.  
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3.6 Leerproject vanuit JEZ11 

Gezien de doelgroep uit JEZ11, zijn alle aanmeldingen uit JEZ11 meisjes. Aanmeldingen 

gebeuren tot op heden door JEZ11, en niet via beschikking of vonnis. Desalniettemin streven 

we er naar om deze afhandeling op te nemen in de beschikking of vonnis, om dit leerproject 

een gewaardeerde plaats te geven. Wat betreft de leerprojecten uit JEZ11, hebben we vaak 

geen gegevens over de feiten. Daarom kunnen we enkel meer meedelen over het verloop 

van het leerproject.  

Figuur 119: Verloop van het leerproject Jez11 in 2014 

Volledig doorlopen 7 

Vroegtijdig afgebroken 6 

Niet gestart 0 

TOTAAL 13 

 

In 2014 werden 13 dossiers uit JEZ11 afgesloten. Zeven van deze meisjes hebben de volledige 

20 uur van het leerproject uitgevoerd. Bij de overige zes meisjes werd het leerproject 

voortijdig afgebroken. Dit omwille van verandering in hun situatie (bv. terugkeer naar huis) of 

onvoldoende medewerking.   
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2 INLEIDING 

In 2007 werd de jeugdbeschermingswet aangepast. Deze wijziging omvatte onder andere 

de organisatie van ouderstages. Deze werden door DIVAM, de HCA-dienst van de 

Vereniging Ons Tehuis, ontwikkeld en georganiseerd. In 2009 besliste de minister van Justitie 

echter om de subsidiëring van deze ouderstages stop te zetten. Gezien de dienst reeds heel 

wat investeerde in het ontwikkelen van materiaal, concepten, sessies, methodieken, … werd 

op zoek gegaan naar een manier om deze waardevolle elementen te blijven benutten. Er 

werd gestart met een verkenning bij de vijf OCMW’s uit het samenwerkingsverband van de 

Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen, nl. OCMW Ieper, OCMW Kortrijk, OCMW 

Poperinge, OCMW Waregem en OCMW Wervik. Bij deze OCMW’s werd een behoefte-

onderzoek gehouden betreffende opvoedingsondersteuning, dat resulteerde in 2011 in het 

project Ouders Steunen in Opvoeden. Dit project organiseert drie elementen binnen 

opvoedingsondersteuning, nl. pedagogisch advies, vormingen aan ouders en vormingen 

aan professionelen.  

Ouders, professionelen, grootouders, plusouders, … kunnen beroep doen op een advies van 

een pedagogisch adviseur. De ouder of professioneel bepalen zelf waarin men 

ondersteuning wil. Dit kan gaan om alledaagse opvoedingsvragen, over school, over 

grenzen, … Tijdens het pedagogisch advies gaan we oplossingsgericht te werk. Een 

pedagogisch adviesgesprek verloopt meestal face-to-face, maar kan ook telefonisch of via 

e-mail plaatsvinden.  

Ouders Steunen in Opvoeden organiseert eveneens vormingen aan ouders. Het kan gaan 

om een oudercursus of om een ouderbijeenkomst. Een oudercursus bestaat uit zes 

bijeenkomsten waarin de vijf ouderlijke vaardigheden (nl. positieve betrokkenheid, positieve 

bekrachtiging, problemen oplossen, monitoring en grenzen stellen) besproken en ingeoefend 

worden. Een ouderbijeenkomst vertrekt steeds van één specifiek thema (bv. mijn kind op het 

internet, de jeugd van tegenwoordig, samen eten, zelfvertrouwen, opvoeden na een 

scheiding). Op deze bijeenkomsten trachten we interactief met de ouders aan de slag te 

gaan omtrent dit thema. Afhankelijk van de input van de ouders, wordt de bijeenkomst 

anders aangepakt. De kracht van de oudergroep zit, naast de inhoudelijke input van de 

begeleider, vooral in het delen van ervaringen en advies. Indien een organisatie dit wenst, 

kunnen we eveneens een vorming geven over bepaalde thema’s.  

Tenslotte organiseert Ouders Steunen in Opvoeden ook vormingen aan professionelen. Het 

gaat om vormingen gelinkt aan opvoedingsondersteuning zoals communiceren met ouders, 

opvoedkundige vaardigheden, ... Doelgroep van deze vormingen zijn professionelen die in 

contact komen met ouders, zoals maatschappelijk werkers, jeugdwerkers, leerkrachten, 

vrijwilligers in buurtwerk, …  

In 2014 werkte OSiO met volgende organisaties samen: OCMW Ieper, OCMW Poperinge, 

OCMW Waregem, OCMW Wervik, OCMW Zonnebeke, OCMW Vleteren en Kortemark. In 2014 

werd in heel wat gemeenten een Huis van het Kind opgericht. OSiO is in deze Huizen van het 

Kind een actieve partner, en wil dit in de toekomst ook zo houden.   



 

Jaarverslag 2014  108 

3 STATISTISCHE GEGEVENS 

3.1 Pedagogisch advies 

Figuur 120: Aantal contacten pedagogisch advies 

 

In bovenstaande grafiek is de evolutie in het aantal contacten pedagogisch advies in de 

diverse OCMW’s te zien. Het totale aantal contacten pedagogisch advies ligt op 245. Dit is 

een duidelijke stijging t.o.v. vorige jaren – toen schommelde het totaal aantal contacten 

rond de 170. Deze stijging valt toe te wijzen aan enerzijds de stijging van het aantal 

contacten in de reeds bestaande partners, anderzijds door de nieuwe 

samenwerkingspartners (met name Zonnebeke, Kortemark en Vleteren).  

In OCMW Ieper zien we, na de daling die we de voorbije drie jaar vaststelden, opnieuw een 

sterke stijging. In OCMW Poperinge dalen het aantal contacten lichtjes. In OCMW Wervik zien 

we dat de stijgende trend van de voorbije drie jaar zich ook in 2014 verder zet. In OCMW 

Waregem zien we dat, na het zwakkere jaar in 2013, er opnieuw meer beroep gedaan wordt 

op OSiO. Het OCMW Zonnebeke startte in het najaar 2013 met een samenwerking met 

Ouders Steunen in Opvoeden. Dit is een nieuw aanbod in Zonnebeke, er werd sterk 

geïnvesteerd in sensibilisering; wat resulteerde 26 contacten in 2014. In 2014 gingen we van 

start met een aanbod pedagogisch advies in OCMW Vleteren en in Kortemark. In 2014 werd 

vooral veel geïnvesteerd in de bekendmaking van het aanbod. We hopen dan vooral in 

2015 een stijging te zien van het aantal contacten.  

Het OCMW Kortrijk is niet meer in de tabel opgenomen omdat zij in 2014 geen beroep meer 

deden op het aanbod OSiO.  

In totaliteit deden 121 unieke personen beroep op pedagogisch advies. Dat zijn er een 

twintigtal meer dan vorige jaren.  
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Figuur 121: Doelpubliek pedagogisch advies 

  Moeder Vader Beide 

Groot-

ouder Professional ander 

OCMW Ieper 48% 15% 15% 4% 19% 0% 

OCMW Poperinge 62% 14% 10% 0% 10% 5% 

OCMW Waregem 83% 0% 17% 0% 0% 0% 

OCMW Wervik 65% 0% 22% 0% 13% 0% 

OCMW 

Zonnebeke 67% 0% 0% 0% 33% 0% 

OCMW Kortemark 40% 20% 40% 0% 0% 0% 

OCMW Vleteren 50% 0% 0% 0% 50% 0% 

TOTAAL 62% 8% 15% 1% 13% 1% 

 

We stellen vast dat het vooral (plus)moeders zijn die op pedagogisch adviesgesprek komen – 

nog meer dan vorige jaren (62% t.o.v. 45% vorig jaar). Toch komen ook een aantal ouders 

samen op gesprek (15%). Als het gaat om de categorie ‘ander’ betreft het een ander 

familielid (tante, nichtje) die beroep doet op het aanbod.  

Figuur 122: Gezinssituatie 

  Eénoudergezin Tweeoudergezin 

Nieuw 

samengesteld 

gezin 

onbekend 

OCMW Ieper 15% 33% 15% 37% 

OCMW Poperinge 29% 19% 33% 19% 

OCMW Waregem 32% 26% 21% 21% 

OCMW Wervik 33% 46% 17% 4% 

OCMW Zonnebeke 22% 67% 0% 11% 

OCMW Kortemark 0% 80% 0% 20% 

OCMW Vleteren 0% 100% 0% 0% 

TOTAAL 24% 38% 18% 20% 

 

In 2013 zagen we een evenredige verspreiding over de diverse gezinssituaties. Dit is dit jaar 

anders: we zien verhoudingsgewijs meer tweeoudergezinnen op gesprek komen.  

Als men per OCMW deze cijfers bekijkt, zien we toch wat diversiteit. Zo zijn de 

tweeoudergezinnen sterk in de meerderheid in Vleteren, Kortemark en Zonnebeke. Zij 

maakten van bij opstart de keuze om breed te sensibiliseren via scholen. Ook in Wervik zien 

we dat de meeste tweeoudergezinnen zijn – terwijl in 2013 er meer nieuw samengestelde 

gezinnen waren die naar pedagogisch advies kwamen. In OCMW Waregem komen 

overwegend eenoudergezinnen, net zoals vorig jaar. Doorverwijzingen in Waregem komen 

vooral uit het Lokaal Opvang Initiatief, en vaak zijn dit moeders die alleen op gesprek komen.  

Wanneer de gezinssituatie onbekend is, gaat dit vaak over pedagogisch advies van 

professionelen waarbij de gezinssituatie van de cliënt niet besproken werd of was er maar 

een eenmalig contact waarbij de gezinssituatie niet ter sprake kwam.  
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Figuur 123: Aanmelder 

  OCMW 

CLB/ 

school LARGO 

Eigen 

initiatief 

Ouder-

groep CAW K&G Andere 

OCMW Ieper 30% 4% 19% 11% 11% 15% 4% 7% 

OCMW Poperinge 29% 19% 0% 43% 0% 0% 0% 10% 

OCMW Waregem 37% 5% 0% 47% 0% 0% 0% 11% 

OCMW Wervik 21% 4% 0% 13% 21% 4% 38% 0% 

OCMW Zonnebeke 22% 0% 0% 11% 56% 11% 0% 0% 

OCMW Kortemark 0% 20% 0% 60% 0% 0% 0% 20% 

OCMW Vleteren 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 

TOTAAL: 27% 7% 5% 26% 12% 6% 7% 9% 

 

In de meeste gevallen komen personen bij pedagogisch advies terecht na doorverwijzing 

van het OCMW of op eigen initiatief. De stijging van personen die op eigen initiatief komen, 

zet zich verder. Gezien we in 2014 sterk ingezet hebben op sensibilisering, lijkt dit een logisch 

gevolg.  

We zien dat CLB een grote doorverwijzer is in Poperinge en Kortemark. Verder valt het op dat 

Kind en Gezin veel ouders doorverwijst in Wervik; in andere gemeenten is dit veel minder of 

niet het geval. Largo en CAW is dan weer enkel in Ieper een grote aanmelder.  

In Waregem kwamen heel wat ouders op eigen initiatief; dit valt te verklaren door de 

bekendmaking van het aanbod op activiteiten van het OCMW; nadat ze daar werden 

geïnformeerd, beslisten ouders om zelf onze dienst te contacteren. Dit werd geregistreerd als 

“op eigen initiatief”, maar deze ouders zijn wel cliënt van het OCMW.    

3.2 Vormingen aan ouders 

Figuur 124: Vormingen aan ouders 

 

In bovenstaande grafiek zien we (net zoals vorige jaren) een stijging in het aantal vormingen 

aan ouders, en meer specifiek in de ouderbijeenkomsten op maat. Deze 

ouderbijeenkomsten vonden plaats in OCMW Wervik (10), OCMW Ieper (5), OCMW 

Poperinge (4), VOT (4), Zonnebeke (4), Vleteren (2) en Kortemark (1).  

De voordracht vond plaats in een school Zonneburcht in Waregem.  
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De oudercursussen werden georganiseerd op vraag van OCMW Ieper,  OCMW Zonnebeke, 

OCMW Wervik, OCMW Poperinge en Centrumscholen Dekenij Ieper. 

Figuur 125: Aantal deelnemers vormingen aan ouders 

Soort Aantal deelnemers 

Oudercursus 37 

Ouderbijeenkomsten op maat 199 

Voordracht 45 

TOTAAL 281 

 

Aan de oudercursussen namen in totaliteit 37 personen deel. Daarnaast waren er 199 

ouderfiguren aanwezig op de losse ouderbijeenkomsten. Op de voordracht waren er maar 

liefst 45 ouders aanwezig.  

3.3 Vormingen aan professionelen 

Figuur 126: Vormingen aan professionelen 

 

Het totaal aantal vormingen aan professionelen daalde in 2014 tot 8. We stellen vast dat er 

reeds heel wat vormingen gegeven werden in de OCMW’s. Een aantal OCMW’s kiezen er 

voor om hun vormingen uit hun basispakket om te zetten naar pedagogisch advies; anderen 

richten hun vormingen naar een ander doelpubliek (bv. huiswerkbegeleiders).  

De vormingen gingen door in OCMW Wervik, OCMW Vleteren, OCMW Poperinge, OCMW 

Zonnebeke, Familiehulp Brugge.  

In 2015 willen we met OSiO nagaan hoe wij ons willen profileren betreffende vormingen aan 

professionelen. Welke kansen en mogelijkheden zijn er, en welke keuzes maken wij hierin.   
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Bijlage: VTO-planning VOT 2014 

Onderstaand overzicht is een weergave van de uitgevoerde VTO-planning van 2014.  Opleidingen die medewerkers ad hoc volgen, al dan niet in 

kader van hun persoonlijk ontwikkelingsplan, zijn niet vermeld. 

Thema Algemene doelstelling Doelgroep Niveau Lesgever Middelen Totaal 

uren 

VTO 

Active reviewing Het theoretische kader 

en de nieuwste 

methodieken binnen 

Active Reviewing kennen 

en kunnen toepassen 

binnen eigen 

begeleidingen. 

Leden werkgroep time-out VOT Extern: Nature 

vzw 

2 x 6,5u 

9 deelnemers 

117u 

LSCI Het theoretisch kader 

achter LSCI kennen en 

via aangereikte 

handvaten kunnen 

toepassen binnen JEZ11. 

(Hoofd)begeleiders JEZ11 JEZ11 Intern: Sofie D. 1 x 3,5u 

10 deelnemers 

35u 

Diagnostisch materiaal 

in de hulpverlening 

Zicht krijgen op het 

gebruik van diagnostisch 

materiaal in de 

hulpverlening. 

 Contextbegeleiders HDO 

 Context- en dagbegeleiders 

HDO 

 Moduleverantwoordelijke 

context- en dagbegeleiding 

 Zorgcoördinatoren  

HDO Extern: Vrije 

Universiteit 

Brussel 

1 x 6u 

13 deelnemers 

78u 

Implementatie decreet 

rechtspositie 

Het decreet rechtspositie 

van de minderjarige 

correct kunnen 

toepassen binnen de 

eigen werking 

(Hoofd)begeleiders HDO HDO Intern: Isabelle 

V. en Friedel V. 

1 x 5,5u 

29 deelnemers 

159,5u 

Implementatie decreet 

IJH: het A- en M-

Kunnen werken met het 

A- en M-document 

De zorgcoördinatoren of 

(module)verantwoordelijken 

VOT Extern: 

Jongeren-

1 x 7u 

1 deelnemer 

7u 
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document HDO en JEZ11 die de opleiding 

niet eerder hebben gevolgd 

welzijn 

Implementatie decreet 

IJH 

Het decreet IJH correct 

kunnen toepassen 

binnen de eigen werking 

Alle (hoofd)begeleiders HDO 

met contextbegeleiding in hun 

takenpakket 

HDO Intern: Elke D. 

en Nele M. 

1 x 3u 

17 deelnemers 

51u 

Kwaliteitsvolle 

registraties 

Registraties m.b.t. 

cliënten kunnen 

uitvoeren en verslagen 

m.b.t. cliënten kunnen 

opstellen volgens de 

afspraken in het 

draaiboek interne 

communicatie. 

(Hoofd)begeleiders HDO en 

JEZ11 

VOT Intern: 

Delphine L. 

1 x 6u 

44 deelnemers 

264u 

Positief basisklimaat: 

teamdag hoofdbege-

leiders HDO 

In staat zijn om terug te 

koppelen aan het eigen 

team hoe we met de 

afname van de 

vragenlijsten m.b.t. 

leefklimaat aan de slag 

kunnen gaan. 

 Hoofdbegeleiders en 

moduleverantwoordelijke 

HDO 

 Directie 

HDO Extern: Juzt 

Breda 

1 x 6,5u 

7 deelnemers 

45,5u 

Basisopleiding 

contextueel denken 

Het contextuele 

gedachtengoed van 

Nagy kennen, begrijpen 

en kunnen linken aan 

eigen dossiers. 

Alle contextbegeleiders VOT Intern: Nele M. 

en Sofie D. 

2 x 3,5u 

17 deelnemers 

119u 

Teamdag contextteam 

Ieper 

Volgens agenda Contextteam Ieper Context-

team 

Ieper 

Intern: Nele M. 1 x 7,5u 

9 deelnemers 

67,5u 

Brandveiligheid De verschillende 

technieken kennen en 

kunnen toepassen om 

kleine branden te blussen 

Alle medewerkers die de 

opleiding brandveiligheid niet 

hebben gevolgd in 2013 

VOT Extern: 

Brandweer 

Ieper 

1x2u 

15 deelnemers 

30u 
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Online cliëntdagboek Correct gebruik kunnen 

maken van het online 

cliëntdagboek. 

De verantwoordelijke 

begeleider per team 

VOT Extern 1 x 4u 

11 deelnemers 

44u 

Teamdag context- en 

dagbegeleiding Wervik 

Volgens agenda Contextteam Wervik Context-

team 

Wervik 

Intern: Nele M. 1 x 7,5u 

3 deelnemers 

22,5u 

Dagelijkse werking en 

draaiboek JEZ11 

De inhoud van het 

draaiboek JEZ11 kennen 

en kunnen toepassen. 

(Hoofd)begeleiders JEZ11 JEZ11 Intern: Sofie D. 1 x 3u 

8 deelnemers 

24u 

Participatieve 

basishouding 

De principes van een 

participatieve 

basishouding kennen en 

kunnen toepassen 

binnen de eigen functie 

 Technisch logistiek 

medewerkers 

 Team administratie 

VOT Extern: 

Informant 

1 x 3,5u 

11 deelnemers 

38,5u 

CBAW De belangrijkste wet- en 

regelgeving van 

toepassing binnen een 

CBAW-dossier kennen en 

kunnen toepassen. 

De zorgcoördinatoren die de 

uitleg niet kregen in 2013 

Team 

zorg-

coördi-

natoren 

Intern: 

Gonneke P. 

1 x 1,5u 

2 deelnemers 

3u 

SMART formuleren van 

doelstellingen 

De doelstellingen in het 

handelingsplan SMART 

kunnen formuleren. 

 Alle (hoofd)begeleiders HDO 

en JEZ11 

 Verantwoordelijke en 

medewerkers DIVAM 

VOT Intern: Hilde D. 1 x 2u 

56 deelnemers 

112u 

Positief basisklimaat: 

teamdagen verblijf 

HDO 

Op de hoogte zijn van 

de feedback m.b.t. ons 

pedagogisch 

basisklimaat die blijkt uit 

de vragenlijsten. 

Actiepunten opstellen 

om met deze feedback 

aan de slag te gaan. 

Alle (hoofd)begeleiders verblijf 

HDO 

Module 

verblijf 

HDO 

Intern: 

Delphine L. 

1 x 3u 

28 deelnemers 

84u 
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Opfriscursus EHBO Opfrissen van de kennis 

en vaardigheden nodig 

om eerste hulp bij 

ongevallen te kunnen 

toedienen bij cliënten en 

collega’s. 

Alle medewerkers die volgens 

de interne richtlijnen een EHBO-

opleiding moeten volgen 

VOT Extern: Rode 

Kruis Ieper 

1 x 3u 

63 deelnemers 

189u 

Schriftelijke 

communicatieve 

vaardigheden 

Op een overzichtelijke 

manier brieven kunnen 

schrijven en verslagen 

kunnen opstellen 

rekening houdend met 

de meest recente 

spellingsregels. 

Team administratie Team 

admini-

stratie 

Extern: Escala 1 x 7u 

4 deelnemers 

28u 

Veilig werken Kunnen toepassen van 

de 

veiligheidsvoorschriften 

toepasbaar binnen de 

technische dienst. Zich 

bewust zijn van de 

veiligheidsrisico’s binnen 

de functie technisch 

logistiek medewerker. 

Alle technische logistiek 

medewerkers 

Techni-

sche 

dienst 

Extern: Syntra 

West 

1 x 6u 

5 deelnemers 

30u 

Visie en procedure 

handelingsplan 

De visie en procedure 

van voor opstellen, 

evalueren en bijsturen 

van een handelingsplan 

kennen en kunnen 

toepassen binnen de 

eigen functie 

Alle (hoofd)begeleiders HDO en 

JEZ11 

VOT Intern: Hilde D. 1 x 1u 

51 deelnemers 

51u 

Teamdag JEZ11 Zich individueel en als 

team weerbaarder 

kunnen opstellen bij 

moeilijke situaties binnen 

de leefgroep en binnen 

het team. 

Team JEZ11 JEZ11 Extern: Arno 

Vansichen 

1 x 6,5u 

15 deelnemers 

97,5u 

Herstelgericht en Het theoretisch kader Alle (hoofd)begeleiders HDO en VOT Intern: Bauke 1 x 3u 138u 
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constructief werken achter herstelgericht en 

constructief handelen 

kennen en weten wat 

mogelijke effecten zijn 

binnen het begeleiden 

van jongeren. 

JEZ11 P. en Herman 

D.W. 

46 deelnemers 

Huishoudelijke 

vaardigheden 

Kunnen toepassen van 

de meest recente 

schoonmaak-

technieken. 

Alle huishoudelijk logistiek 

medewerkers 

VOT Extern: Katleen 

Demeyere 

1 x 7u 

10 deelnemers 

70u 

Facturatie in Alfa Op een correcte manier 

facturatiegegevens 

kunnen invoeren in Alfa. 

 Hoofd administratie en 

financiën 

 Administratief medewerkers 

die frequent gebruik maken 

van Alfa 

Team 

admini-

stratie 

Extern: 

Schaubroeck 

2 x 7u 

3 deelnemers 

42u 

Teamdag pedago-

gische staf HDO 

Volgens agenda  Directie 

 Zorgcoördinatoren 

 Moduleverantwoordelijken 

HDO 

HDO Intern: Filip D.B. 1 x 7,5u 

10 deelnemers 

75u 

HACCP Uitdiepen van de 

opleiding HACCP-light 

(2013). Deze kennis 

kunnen toepassen met 

behulp van aangereikte 

tools en methodieken. 

Alle huishoudelijk logistiek 

medewerkers 

VOT Extern: CVO-

WW 

1 x 3u 

10 deelnemers 

30u 

Uitwisseling 

methodieken context-

begeleiding 

Uitwisselen van 

methodieken 

toepasbaar binnen 

contextbegeleiding. 

Alle contextbegeleiders VOT Intern: 

Stephanie B. 

en Nele M. 

1 x 4u 

14 deelnemers 

56u 

    Totaal aantal uren VTO 2108u 

    Actief personeelsbestand in 

koppen op 31/12/2014  
98 

    Gemiddeld aantal uren VTO per 

medewerker 
21,5u 

 


