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VOORWOORD 

2019 was een jaar vol uitdagingen voor de VOT.  

Voor jou ligt het jaarverslag van de Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen.  

Het jaarverslag is opgedeeld in vier grote delen. Het eerste deel is een voorstelling van 

VOT en het gaat in op de erkenning en het beleid, het personeel, en de werking van de 

Raad van Bestuur. Deel 2 is het kwaliteitsverslag en bevat de visie op het kwaliteitsbeleid, 

de zelfevaluaties en kerncijfers, de bespreking van de kwaliteitsplanning van 2019 en de 

kwaliteitsplanning van 2020. Deel 3 gaat dieper in op andere relevante 

gebruikersgegevens van de deelorganisaties van VOT. We sluiten af met deel 4, die de 

sponsoring toelicht.  

Ter gelegenheid van het versturen van het jaarverslag, wil ik uitdrukkelijk alle medewerkers 

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

bezieling en inzet. Enkel dankzij hen kunnen de vooropgestelde doelstellingen 

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

en dienstverlening. 

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

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

samenwerkende diensten. 

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

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

schenken. 

 

Ik wens je veel leesgenot. 

Namens het voltallige personeel en de Raad van Bestuur van de Vereniging Ons Tehuis 

voor Zuid-West-Vlaanderen, 

 

Filip De Baets 

Directeur 
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1 ERKENNING EN BELEID 

1.1 Vereniging Ons Tehuis 

De Vereniging Ons Tehuis, ofwel VOT is een erkende organisatie in de Integrale Jeugdhulp. 

Daarnaast heeft ze een eigen project opvoedingsondersteuning. De VOT is een 

welzijnsvereniging met als deelgenoten de OCMW’s van Ieper, Kortrijk, Poperinge, 

Waregem en Wervik.  

De Vereniging Ons Tehuis biedt een continuüm aan hulp – en dienstverleningsvormen 

aan. De VOT is de overkoepelende organisatie van: 

 

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 

 Categorie: multifunctionele organisatie; MFO 

 Doelgroep: gezinnen, kinderen en jongeren tussen de 0 en 25 jaar in een 

problematische leefsituatie 

 Aanbod: contextbegeleiding, verblijf, contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen, 

kleinschalige wooneenheid en buddywerking 

 Erkende capaciteit op 31/12/2019: 

- 86 modules contextbegeleiding i.f.v. gezinnen: 

 43 modules laagintensieve contextbegeleiding(verbonden aan 

verblijf) 

 13 modules laagintensieve contextbegeleiding 

 16 modules breedsporige contextbegeleiding 

 6 modules intensieve kortdurende thuisbegeleiding (IKT) 

 8 modules kortdurend krachtgericht i.f.v. positieve heroriëntering 

- 8 modules contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen 

- 4 modules kortdurend krachtgericht i.f.v. buddywerking 

- 4 modules kleinschalige wooneenheid 

- 43 modules verblijf 

 

 Regio: Arrondissement Ieper en in tweede instantie aanpalende arrondissementen.  

  

‘MFO’ staat voor multifunctionele organisatie. Een MFO 

combineert meerdere werkvormen en kan zelf een deel van 

het aanbod inzetten, aangepast aan de hulpvraag van de 

jongere en zijn context. 

 

mailto:HDO@votjeugdhulp.be
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JEZ11 

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

E-mail: JEZ11@votjeugdhulp.be 

 Categorie: proeftuin voor meisjes 

 Doelgroep: meisjes van 12 tot 18 jaar met een zeer ernstige problematische 

leefsituatie 

 Aanbod: verblijf 1bis, contextbegeleiding hoge intensiteit, ondersteunende module 

en 2 gedeelde trajecten intensieve contextbegeleiding met 

gemeenschapsinstelling ‘De Zande’ in Beernem 

 Erkende capaciteit op 31/12/2019:  

- 10 modules verblijf 1bis met intensieve contextbegeleiding en 

therapeutische behandeling 

- 2 gedeelde trajecten intensieve contextbegeleiding met gemeenschaps-

instelling ‘De Zande’ in Beernem 

 Begeleidingsduur: 6 maanden en gemotiveerd verlengbaar 

 

 Regio: Oost- en West-Vlaanderen 

 

DIVAM 

Adres: Poperingseweg 30, 8900 Ieper Tel. 057 22 62 89 Fax 057 22 62 92 

E-mail: DIVAM@votjeugdhulp.be 

 Categorie: Dienst Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling (HCA) 

 Doelgroep: minderjarigen tussen 12 en 23 jaar die een delict hebben gepleegd. 

 Aanbod: herstelbemiddeling, leerproject, gemeenschapsdienst, herstelgericht 

groepsoverleg. Sinds 01/09/2019: positief project en 2 modules delictgerichte 

contextbegeleiding. 

 

 Regio: Gerechtelijk arrondissement West – Vlaanderen afdelingen Ieper en Veurne 

 

OSiO 

Adres: Poperingseweg 30, 8900 Ieper Tel. 057 22 62 89 Fax 057 22 62 92 

E-mail: OSiO@votjeugdhulp.be 

 Categorie: project opvoedingsondersteuning 

 

 Doelgroep: ouders, opvoedingsverantwoordelijken, kinderen, jongeren en 

professionelen 

 Aanbod: pedagogisch advies, ouderbijeenkomsten en –cursussen, sociale 

vaardigheidstraining voor kinderen en jongeren (individueel/in groep), Rots & 

Water, herstelgesprekken, trainingen en workshops gericht op ouder en kind, 

teambuilding en vormingen aan professionelen. 

 

 Regio: Zuid- West– Vlaanderen 

OSiO staat voor Ouders Steunen in Opvoeden. Dit is een eigen 

niet-gesubsidieerd project opvoedingsondersteuning.  

 

mailto:DIVAM@votjeugdhulp.be
mailto:osio@votjeugdhulp.be
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AWL 

Adres: Poperingseweg 30, 8900 Ieper Tel. 0491 71 92 85 Fax 057 22 62 92 

 

 Categorie: Academische werkplaats; AWL 

 

 In samenwerking met Prof. Dr. Stijn Vandevelde en Prof. Dr Rudi Roose van de 

Universiteit Gent 

 Met expertise-inbreng van Prof. Dr. Peer Van der Helm, Hogeschool Leiden 

 

VOT als partner in het samenwerkingsverband 1 Gezin 1 Plan Westhoek 

Adres: Poperingseweg 30, 8900 Ieper Tel. 0490 11 28 48 Fax 057 22 62 92 

 

 Categorie: contextbegeleiding in kader van Vlaams uitbreidingsbeleid Jeugdhulp 

2.0 - werf 1 

 VOT neemt deel aan dit intersectorale samenwerkingsverband met als kernpartner 

de dienstverlenende vereniging ‘Westhoek’. VOT neemt hier de rol op van 

moederorganisatie voor de sector Bijzondere Jeugdbijstand. 

 Doelgroep: kinderen en jongeren tussen de 0 en 25 jaar en hun gezinnen  

 Aanbod: vroeginterventie, overbruggingshulp naar rechtstreeks toegankelijke 

jeugdhulp (RTJ), eerstelijns psychologische hulp voor minderjarigen 

 Capaciteit: 200 gezinnen 

 

 Regio: Westhoek 

 

 Meer info: www.1gezin1planwesthoek.be 

 

AWL staat voor academische werkplaats ‘Positief Leefklimaat’ 

en heeft als doel aandacht schenken aan een positief en veilig 

leefklimaat in de residentiële jeugdhulp in Vlaanderen.  

 

http://www.1gezin1planwesthoek.be/
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1.2 Organisatiestructuur 

 Organigram VOT 1.2.1
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 Overzicht aanbod VOT  1.2.2

 

 



 

 

1.3 Bezetting en benutting 

Het Agentschap Jongerenwelzijn heeft VOT erkend als de inrichtende macht van een 

‘Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg’ (OVBJ) én van een HCA-dienst. Voor beide 

entiteiten beschouwen zij de bezetting en benutting als belangrijke kerncijfers van de 

organisatie. 

Bezetting geeft het percentage weer van de invulling van de erkende modules. Hierbij staat 

100% voor een continu ingevulde module. Benutting staat voor de effectieve ingebruikname 

van de module. Bij verblijf betekent dit het effectief overnachten in de leefgroep en worden 

de overnachtingen in het gezin, een onthaalgezin of andere in mindering gebracht.  

Bij contextbegeleiding gaat benutting over het aantal uren begeleidingscontacten in en met 

het netwerk van de jongere.  

Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg (OvBJ) 

Het OvBJ omvat onze deelorganisaties HDO en JEZ11. Voor het Agentschap Opgroeien valt 

het innoverend project 1G1P Westhoek ook onder het OvBJ, maar in onderstaand overzicht 

werd dit niet mee opgenomen. Bijgevolg wordt de bezetting en benutting van onze modules 

binnen deze deelorganisaties gezamenlijk berekend. 

Naam typemodule Capaciteit Bezetting Benutting 

Begeleiding in een kleinschalige wooneenheid 4 75,5% 96,7% 

Begeleiding met een burgerinitiatief ter versterking van 

het netwerk 
4 47,7% 16,3% 

Contextbegeleiding breedsporig 16 98,2% 71,5% 

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen 8 79,0% 130,5% 

Contextbegeleiding in functie van positieve 

heroriëntering 
8 90,8% 193,3% 

Contextbegeleiding kortdurend intensief 18 95,3% 73,1% 

Contextbegeleiding laagintensief 56 99,6% 113,3% 

Delictgerichte contextbegeleiding 2 0,0% / 

GEWOGEN GEMIDDELDE cluster contextbegeleiding   97,5% 

GEWOGEN GEMIDDELDE cluster verblijf 53 100,0% 73,5% 

GEWOGEN GEMIDDELDE  110,9%  

 

Het gewogen gemiddelde houdt rekening met de totale capaciteit van de organisatie en is 

niet hetzelfde als het rekenkundig gemiddelde. De modules met een hoge capaciteit wegen 

zwaarder door in het gewogen gemiddelde. De crisisbegeleidingen worden extra geteld 

boven op de modules, waardoor het gewogen gemiddelde meer dan 100% bedraagt.  

De cijfers weergegeven in bovenstaande tabel zijn de gegevens uit het registratie-instrument 

van het Agentschap Jongerenwelzijn Begeleiding IN Cijfers (BINC). 

DIVAM  

Nieuw aangemelde dossiers in 2019: 103 

Bezetting 85,6% 



 

 

2 PERSONEEL 

2.1 Personeelsbestand 

Voor de analyse van ons personeelsbestand maken we gebruik van de gegevens van de 

medewerkers die actief waren op 31/12/2019. Alle medewerkers die langer dan een maand 

ziek zijn, langdurig verlof opnemen of in moederschapsbescherming zijn, worden in deze 

cijfers niet meegerekend. Verder is het belangrijk te melden dat dit een momentopname is.  

Hieruit kunnen we onderstaande conclusies trekken.  

Een tendens die sedert 2016 werd ingezet, is de stijging van het aantal FTE’s. Ook in 2019 zien 

we terug een stijging van 87,83 naar 93,09 FTE’s. De groei van onze organisatie zien we zo 

duidelijk weerspiegeld in de personeelscijfers. Figuur 1 toont de evolutie hierin sinds 2014. 

Figuur 1: Evolutie personeelsbestanden 2014-2019 

 

VOT is dus duidelijk een organisatie die verder groeit en steeds in ontwikkeling is. Dit betekent 

dat er constant bijgestuurd dient te worden en in 2019 werd dan ook gekozen voor een 

nieuwe organisatiestructuur. De implementatie van de nieuwe organisatiestructuur 

beïnvloedt het uitzicht van ons personeelsbestand: een nieuw organogram en nieuwe 

functies werden geïntroduceerd. Vandaar ook de keuze om de functiebenamingen van 

figuur 2 hierop af te stemmen. Hiermee leggen we de basis om naar de toekomst toe de 

samenstelling van het personeelsbestand consequent te kunnen vergelijken over de jaren 

heen, evoluties te detecteren en tendensen vast te stellen. 

Figuur 2: Actief personeelsbestand 

Functie Aantal FTE op 31/12/19 

Administratief medewerkers 2,9 

Begeleiders 61,75 

Beleidsmedewerkers 8,35 

Directeur 1 

Medewerkers ondersteunende diensten 11,29 

Psychologen 0,8 

Secretaris 0,2 

Verantwoordelijken 5,8 

Verantwoordelijke (tijdelijk JEZ11)* 1 

TOTAAL 93,09 

  

man 19,3 

vrouw 73,79 
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* Deze figuur is een momentopname op 31/12/2019. In het kader van overdracht zitten we met een tijdelijke situatie 

met 2 verantwoordelijken voor JEZ11: de verantwoordelijk van JEZ11 die halverwege december uit 

zwangerschapsverlof is teruggekeerd en haar tijdelijk vervangster. 

De gemiddelde leeftijd van het actief personeelsbestand bleef de vorige jaren min of meer 

constant en bedraagt 36,54 jaar. Hieruit kunnen we concluderen dat een gemiddelde 

werknemer bij VOT nog heel wat actieve jaren voor de boeg heeft. Daarom blijft het 

belangrijk om onze werknemers gemotiveerd te houden en in te zetten op persoonlijke groei 

en ontwikkeling van de competenties. 

Figuur 3: Leeftijdsverdeling actief personeelsbestand op 31/12/2019 (N=104) 

 

 

Wanneer we de contracten van het actief personeelsbestand bekijken zien we enerzijds een 

daling van het percentage medewerkers met een vast contract of vaste benoeming. Het 

aantal is gezakt naar 86,53%, wat neerkomt op een daling van 6,47% t.o.v. 2018.  

Figuur 4: Percentage medewerkers met een vast contract of vaste benoeming binnen het 

actief personeelsbestand (N = 104) 

Op 31/12/14 Op 31/12/15 Op 31/12/16 Op 31/12/17 Op 31/12/18 Op 31/12/2019 

93% 87% 93% 93% 93% 86,53% 

 

Anderzijds zien we ook een lichte daling in het aantal deeltijdse medewerkers. Minder 

mensen maken gebruik van een vorm van loopbaanonderbreking of thematisch verlof of 

hebben een deeltijds contract. Als we kijken naar wie van het actief personeelsbestand in de 

loop van 2019 in dienst is gekomen, zien we dat slechts 2 van de 13 nieuwe medewerkers een 

deeltijds contract heeft. 
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Figuur 5: Percentage medewerkers dat deeltijds werkt binnen het actief personeelsbestand 

(N = 104) 

Op 31/12/14 Op 31/12/15 Op 31/12/16 Op 31/12/17 Op 31/12/18 Op 31/12/2019 

33,33% 37,23% 42,70% 43,16% 42% 35,58% 

 

Figuur 6 toont de verdeling van het opleidingsniveau van het actieve personeelsbestand. Het 

opleidingsniveau van onze medewerkers loopt zo goed als evenredig met hun functies. Van 

de 85 medewerkers die behoren tot de functiecategorie van begeleiders, 

beleidsmedewerkers, directeur, psychologen, secretaris of verantwoordelijken zijn er 82 

medewerkers met een bachelor- of masterdiploma. Van de 19 medewerkers die behoren tot 

de functiecategorie administratief medewerkers of ondersteunende medewerkers zijn er 2 

medewerkers met een bachelor- of masterdiploma. 

Figuur 6: Opleidingsniveau actief personeelsbestand (N=104) 
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2.2 Stagiairs 

Figuur 7: Overzicht per onderwijsinstelling (N = 28) 

  

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Artevelde 2 2 1   1 

Heilige Familie  

 

2  1 1 

Hogent 3 2 6 4 4 5 

Howest 1 

 

    

Immaculata  1 1    

KTA Ieper 8 9 9 9 9 8 

MMI Kortemark 1 1 1 1 1  

Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut  1 1    

Universiteit Gent  

 

2 1 2 4 

RHIZO 3 2 1 1 2 1 

VIVATO      1 

VIVES 7 7 8 8 10 7 

TOTAAL 25 25 32 24 29 28 

 

Figuur 8: Overzicht per studierichting (N = 28) 

  

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Thuis- en bejaardenzorg  

 

3 2 2 1 

Verzorging 8 9 6 7 7 7 

Kinderzorg  2 2    

Jeugd- en gehandicaptenzorg 3 2 1 1 2 1 

Leefgroepenwerking/Se-n-Se 

begeleider kinderen en jongeren 

1 

1 

1 1 1 1 

Kantoor  

 

1    

Informaticabeheer  

 

1  1 1 

Lichamelijke opvoeding  

 

1    

Maatschappelijk werk 3 2 3 2 3 3 

Orthopedagogie 9 9 11 10 11 9 

Personeelswerk 1 

 

    

Toegepaste psychologie  

 

   1 

Criminologische wetenschappen  

 

 1   

Psychologie  

 

  1 2 

Pedagogische wetenschappen  

 

2  1 2 

TOTAAL 25 25 32 24 29 28 

 

De VOT engageert zich jaarlijks als stageplaats voor studenten uit diverse richtingen. Wij 

focussen ons op stagiairs uit richtingen die kunnen resulteren in een bestaande functie binnen 

de Vereniging Ons Tehuis. 

Naast het begeleiden van stages, investeren we jaarlijks in het lezen en jureren van bachelor 

proeven.  



 

 

 

2.3 Vrijwilligers 

In 2019 waren er 18 vrijwilligers aan de slag in de VOT. Dit betreft zowel:  

 reguliere vrijwilligers die op regelmatige basis vrijwilligerswerk uitvoeren b.v. 

huiswerkbegeleiding, spelbegeleiding en ondersteuning bij huishoudelijke taken. 

 occasionele vrijwilligers die op niet-regelmatige basis vrijwilligerswerk uitvoeren b.v. 

het bieden van ondersteuning bij een daguitstap of op kamp. 

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

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

2.4 VTO-planning 

Als organisatie binnen een sector die voortdurend in verandering is, investeren we continu in 

innovatie en kennis. Dit doen we o.a. door in te zetten op VTO. Hierdoor bieden we de 

mogelijkheid en de ruimte aan onze medewerkers om hun competenties verder te blijven 

ontwikkelen. Dit resulteert niet alleen in gemotiveerde medewerkers, maar zorgt er ook voor 

dat door hun groei ook onze organisatie verder kan groeien. 

Via een gedegen analyse van de noden worden de verschillende VTO-behoeften in kaart 

gebracht. Op basis hiervan wordt een planning opgemaakt. Met een gevarieerd aanbod 

aan opleidingen proberen we aan de noden van onze medewerkers te voldoen. Bedoeling 

is dat zij zich gemakkelijker kunnen inwerken in een nieuwe functie, dat ze hun bestaande 

competenties kunnen verbeteren, dat ze op de hoogte blijven van de meest recentste 

ontwikkelingen en innovaties in hun vakgebied en tenslotte dat zij zich ook persoonlijke 

verder kunnen ontwikkelen om zo hun inzetbaarheid te verhogen. We zetten hiervoor in op 

zowel interne als externe vormingen. Door het evalueren achteraf proberen we het aanbod 

aan opleidingen continu te verbeteren. 

In 2019 volgden de medewerkers van de VOT samen 2350,9u opleiding. Dit komt neer op 

gemiddeld 25,25u per FTE. Dit saldo omvat zowel de individuele opleidingen als opleidingen 

opgenomen in onze VTO-planning.  



 

 

3 DE WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

In 2019 waren er 5 zitting van de RvB met onderstaande belangrijkste punten:  

3.1 Inhoudelijke werking 

 Nieuwe samenstelling RvB en AV  

 Aanduiding van de voorzitter en ondervoorzitter  

 Definitieve goedkeuring van de statuten  

 Goedkeuring huishoudelijk reglement 

 Huurovereenkomst oud-directiegebouw 

 Opstart co-housing project pastorij Sint-Jan 

 Goedkeuring academische werkplaats positief leefklimaat 

 Aktename jaarverslag 2018 

 Toekenning eretitels ereraadslid en erevoorzitter  

 Evaluatieverslag van de verzelfstandiging 

 Wedstrijd kunstwerk 

3.2 Personeel 

 Goedkeuring nieuwe organisatiestructuur 

 Softwarepakket voor cliëntadministratie 

 Opvolging BOC 

 

3.3 Infrastructuur en rollend materieel 

 Opvolging bouwwerken fase 3  

 Voorbereiding VIPA voor fase 4  

 Uitbreidingsdossier beveiligd verblijf 

3.4 Financieel 

 Vaststelling van de dienstjaarrekening 2018 

 Budgetwijziging 2019 

 Meerjarenplan 2020-2025 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel 2 – Kwaliteitsverslag 

1 VISIE OP HET KWALITEITSBELEID 

2 ZELFEVALUATIES 

3 GROEINIVEAUS 

4 KWALITEITSPLANNING 

5 KWALITEITSTHEMA ‘EFFECT VAN HULPVERLENING’ 

  



 

 

1 VISIE OP HET KWALITEITSBELEID 

De Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen is al jaren intensief bezig met het 

uitwerken van een kwaliteitsbeleid en -systeem dat ten volle geïntegreerd is in onze werking 

en gedragen wordt door de voltallige personeelsgroep.  

De organisatie staat voor een kwaliteitssysteem dat vertrekt van een geïntegreerde visie. 

Voor het kwaliteitshandboek, dat moet zorgen voor het beheersen en bewaken van de 

organisatie en de hulp- en dienstverlening, kiezen we voor een kwaliteitssysteem met een 

duidelijke structuur. We vinden hiervoor een vertaling van het ISO-9001 het meest geschikte 

model.   

Voor de kwaliteitsplanning, die zich richt op het verbeteren van de kwaliteit (de dynamische 

component), baseren we ons op het EFQM-model. Voor de indeling verwijzen we naar 

onderstaand schema. Om het proces vorm te geven, doen we beroep op de PDCA-cirkel 

van Deming.  

 

 

 

 

Om tot een geïntegreerde en gedragen kwaliteitsplanning te komen waarbij elke 

functiegroep zijn inbreng heeft gehad, gaat er een heel traject aan vooraf. Zo wordt er in elk 

team zesmaandelijks een lokale kwaliteitsstuurgroep (LKS) en op beleidsniveau een centrale 

kwaliteitsstuurgroep (CKS) georganiseerd. Tijdens de LKS wordt de huidige werking onder de 

loep genomen door o.a. de resultaten van de tevredenheidsmetingen en/of bevragingen 

van cliënten, incidentenanalyses, ervaringen uit de eigen praktijk, ... te bespreken. De 

verbetersuggesties die uit deze bespreking voortkomen, worden in een verbeteremmer 

verzameld. Na het toekennen van een prioriteit worden de weerhouden verbeterprojecten 

opgenomen in onze kwaliteitsplanning op teamniveau. Overkoepelende verbeterprojecten 

worden afhankelijk van de insteek meegenomen naar de LKS pedagogisch beleid of de CKS. 

Tijdens de LKS pedagogisch beleid en de CKS worden eenzelfde proces doorlopen, maar 

hierbij worden verbeterprojecten weerhouden op basis van de resultaten van de 

zelfevaluaties, ons dashboard indicatoren HDO, verwachtingen van de overheid of 

tendensen op maatschappelijk vlak. De weerhouden verbeterprojecten komen in de 

kwaliteitsplanning op beleidsniveau en worden naar alle betrokken stakeholders 

gecommuniceerd.  

De aandachtsgebieden van EFQM 



 

 

De kwaliteitscoördinator bewaakt de voortgang van de verbeterprojecten aan de hand van 

supervisiemomenten met de proceseigenaars, het maandelijks kwaliteitsoverleg met de 

directeur en door een antwoord te bieden op tussentijdse vragen. Tweejaarlijks (april/mei en 

oktober/november) wordt een structureel moment vastgelegd teneinde de 

verbeterprojecten diepgaand en inhoudelijk te evalueren en bij te sturen waar nodig. Dit 

vormt tevens een moment om elkaar te informeren over de stand van zaken binnen ieders 

verbeterproject.  

2 ZELFEVALUATIES 

Met zelfevaluaties willen we als organisatie zicht krijgen op waar we staan en hoe we het er 

op bepaalde domeinen vanaf brengen. De resultaten van zelfevaluaties zijn een belangrijke 

inputbron voor het definiëren van mogelijke verbetersuggesties. Verbetersuggesties zijn niet 

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

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

verbeterprojecten die we in onze kwaliteitsplanning opnemen.  

Naast de verplichte thema’s van de overheid (beschreven bij ‘3 Groeiniveaus’) kan je als 

organisatie nog zelf bijkomende onderwerpen bepalen waarop je aan zelfevaluatie wil 

doen. Binnen de VOT liggen deze vast in een meetplan zelfevaluaties. De zelfevaluaties die 

bij ons zijn doorgegaan in 2019: 

 Klachtenanalyse 

 Metingen leefklimaat 

 Cliënttevredenheidsbevragingen 

 Bestuursbarometer 

 Dashboard indicatoren 

 Scan kernprocessen (nieuw kwaliteitskader) van PROSE.  

3 GROEINIVEAUS 

Vanuit de overheid worden vijf aandachtsgebieden bepaald waarop we zelfevaluaties 

dienen uit te voeren. Binnen de VOT maakten we de keuze om deze op te splitsen in drie 

delen, met name kwaliteitszorg, kernprocessen en de resultaatsgebieden. Deze drie delen 

(her)evalueren we telkens in een cyclus van drie jaar. Zo komt er elk jaar één deel uitgebreid 

aan bod. De overige delen worden op het managementteam besproken. Daar wordt 

afgetoetst of afgewerkte verbeteracties of –projecten zorgen voor een wijziging in 

groeiniveau of deze behouden blijven. 

In 2019 werden de kernprocessen onder de loep genomen. Om de groeiniveaus op deze 

aandachtspunten in te schalen, maakten we gebruik van de PROSE-vragenlijst ‘scan 

kernprocessen (nieuw kwaliteitskader)’. Dit is een gevalideerd en gestandaardiseerd 

instrument. Aangezien het over onze corebusiness gaat, vonden we het belangrijk om 

medewerkers vanuit verschillende functiegroepen en werkvormen te betrekken. De 

vragenlijst werd dus door een at random geselecteerde groep van (hoofd)begeleiders, 

zorgcoördinatoren en leidinggevenden ingevuld. In het totaal namen 31 respondenten deel 

aan de bevraging. Op die manier werden de kernprocessen op verschillende niveaus en 

vanuit verschillende invalshoeken binnen de VOT geëvalueerd, waardoor we tot een 

representatief en volledig beeld kunnen komen. De resultaten vormen een belangrijke 

inputbron voor het definiëren van mogelijke verbetersuggesties voor onze verbeteremmer.  

Binnen VOT bepalen we de groeiniveaus apart voor enerzijds HDO en JEZ11 (OVBJ) en 

anderzijds DIVAM (HCA).  



 

 

3.1 Organisatie voor Bijzonder Jeugdzorg (OvBJ)  

 Overzicht OvBJ 3.1.1

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

Naam organisatie: HDO en JEZ11  

Erkenningsvorm: OvBJ  

     

 

ZELFEVALUATIE 2015 2016 2017 2018 2019 

Kwaliteitszorg  
 

Organisatie en visie 4 4 4 4 4 

Betrokkenheid 2 2 2 3 5 

Methodieken en 

instrumenten 
5 5 5 5 5 

Verbetertraject 5 5 5 5 5 

Kernprocessen   

Onthaal van de gebruiker 
Niet 

uitgevoerd 
3 3 3 3 

Doelstellingen en 

handelingsplan 
Niet 

uitgevoerd 
5 5 5 3 

Afsluiting en nazorg 
Niet 

uitgevoerd 
3 3 3 3 

Pedagogisch profiel 
Niet 

uitgevoerd 
3 3 3 3 

Dossierbeheer 
Niet 

uitgevoerd 
3 3 3 3 

Gebruikersresultaten   

Klachtenbehandeling 
Niet 

uitgevoerd 

Niet 

uitgevoerd 
4 4 4 

Gebruikerstevredenheid 3 3 4 3 3 

Effect van de hulpverlening 2 2 2 2 3 

Medewerkersresultaten   

Personeelstevredenheid 4 4 4 4 4 

Indicatoren en kengetallen 
Niet 

uitgevoerd 

Niet 

uitgevoerd 
4 4 4 

Samenlevingsresultaten   

Waardering strategische 

partners 
2 2 3 3 3 

Maatschappelijke 

opdrachten / tendensen 
5 5 5 5 5 

*: de scores aangeduid in het vet zijn wijzigingen in vergelijking met vorig jaar.  



 

 

 Bespreking groeiniveaus OvBJ 3.1.2

Kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg dragen we in de VOT hoog in het vaandel. Dit weerspiegelt zich in de 

groeiniveaus, aangezien we ons op drie van de vier categorieën op groeiniveau 5 scoren. 

Op vlak van organisatie en visie situeren we ons op groeiniveau 4, aangezien we geen 

kwaliteitscertificaat bezitten. Op vlak van betrokkenheid groeien we van niveau 3 naar 

niveau 5. Bij de opmaak van de doelstellingen en planning van onze verbeterprojecten 

maken we steeds de afweging of we al dan niet een externe partner en/of de gebruikers 

kunnen betrekken en wordt ook stilgestaan bij de manier waarop we hen betrekken en hoe 

de communicatie hieromtrent verloopt. Ook tijdens supervisiemomenten wordt dit 

systematisch bekeken.  

Kernprocessen  

De vorige bevraging van het aandachtsgebied ‘kernprocessen’ waarbij we gebruik 

maakten van de Prose-vragenlijsten dateert van 2016. Als we de huidige resultaten 

vergelijken met de vorige dan kunnen we constateren dat we ons nog steeds op de 

verschillende vlakken op groeiniveau 3 situeren. Na het bestuderen van de verschillende 

items wordt duidelijk dat het item ‘de evaluatie van de visie/procedure gebeurt met inspraak 

van de cliënten (of cliëntvertegenwoordigers) en interne betrokkenen’ ervoor zorgt dat we 

groeiniveau 4 niet halen. In eerste instantie hadden we deze resultaten niet verwacht, 

aangezien we de afgelopen jaren heel wat inspanningen leverden op het vlak van 

betrokkenheid en participatie van de cliënt en de medewerkers. Er dringt zich dus een 

diepgaandere analyse op om een verklaring te vinden voor deze resultaten. 

Binnen ons kwaliteitsbeleid zetten we in op inspraak en participatie van de cliënten, maar 

merken we tevens op dat we onszelf hoge verwachtingen opleggen. In werkelijkheid werden 

cliënten bij de evaluatie van verschillende onderdelen van procedures bevraagd, maar niet 

bij de volledige procedure. Verder zetten we binnen de VOT ook in op inspraak en 

participatie van de medewerkers. Dit doen we onder andere door lokale 

kwaliteitsstuurgroepen op teamniveau te organiseren. Tijdens dit overleg wordt de eigen 

werking in al zijn facetten onder de loep genomen om zo tot een kwaliteitsplanning op 

teamniveau te komen. De kernvraag hierbij is: ‘Op welke thema’s willen we de komende 

periode inzetten om de kwaliteit van onze werking te optimaliseren?’ Op die manier zijn we 

dus steeds actief bezig met het evalueren en optimaliseren van onze kernprocessen. Zo 

wensen we deze zo goed mogelijk op onze cliënten af te stemmen. Verder werken we ook 

met een ervaringsdeskundige die actief betrokken wordt bij de opmaak en evaluatie van 

visieteksten, procedures, onthaalbrochures, … Uit de resultaten wordt duidelijk dat niet alle 

deelgenomen medewerkers dit op deze manieren ervaren en/of hiervan op de hoogte zijn. 

Dit leidt tot een verbetersuggestie voor onze verbeteremmer, namelijk blijvend inzetten op 

communicatie met als focus ‘het waarom’: ‘Waarom doen we de dingen op deze manier?’. 

Op vlak van doelstellingen en handelingsplan werd eind 2018 en begin 2019 het 

handelingsplan geactualiseerd. De cliënten werden niet bij de evaluatie en de opmaak 

betrokken, aangezien de aanpassingen gebeurden in het kader van een efficiëntere 

werkorganisatie en dus geen rechtstreekse invloed uitoefenden op de cliënt zelf. Het had dus 

vooral een impact op de begeleiders en zorgcoördinatoren en deze werden bij het volledige 

traject betrokken.  

Het kernproces ‘dossierbeheer’ bekijken we binnen de VOT overkoepelend. Onze visie en 

procedure omtrent het beheer en gebruik van cliëntendossier inclusief de toegankelijkheid 

ervan en het uitwisselen van gegevens hieruit geldt voor alle medewerkers. Dit wordt 

hoofdzakelijk bepaald door de vigerende wetgeving en decreten, waardoor we op heden 

nog geen beroep deden op onze cliënten om dit te evalueren. We vinden het namelijk 

belangrijker om hen te betrekken bij de kernprocessen waar ze rechtstreeks invloed op 

kunnen uitoefenen. Indien nodig of wenselijk wordt onze procedure bijgestuurd en wordt 

deze aan externe partners en belanghebbenden gecommuniceerd. 



 

 

Anderzijds kunnen we ons ook de vraag stellen of het gebruikte instrument voldoende de 

lading dekt. Kan je met dit instrument de manier waarop we aan kwaliteitszorg doen 

evalueren? Medewerkers gaven tevens aan dat het geen evidentie is om deze vragenlijsten 

in te vullen. Is dit instrument goed te begrijpen voor medewerkers die niet dagelijks met 

dergelijke terminologie te maken hebben? In de toekomst wensen we dan ook ofwel op 

zoek te gaan naar een ander instrument die toegankelijker is ofwel hetzelfde instrument te 

gebruiken, maar daarnaast ook werken met consensusbespreking, zoals dit gebeurde bij 

onze HCA-dienst, DIVAM. 

Outputgebieden 

Voor het aandachtsgebied gebruikersresultaten situeren we ons zowel voor 

klachtenbehandeling als gebruikerstevredenheid op hetzelfde groeiniveau. Onze nieuwe 

organisatiestructuur leidde tot een evaluatie en bijsturing van onze klachtenbehandeling. Dit 

deden we in samenspraak met verschillende functiegroepen, zoals begeleiders, 

zorgcoördinatoren en verantwoordelijken. Hun input verwerkten we in een geactualiseerde 

procedure die door iedereen gedeeld en gedragen wordt. Zo verliep de implementatie zeer 

vlot. Tijdens de volgende lokale kwaliteitsstuurgroepen wordt bekeken of er nog extra 

bijsturingen nodig zijn. Onze manier van klachtenbehandeling werd voorgesteld op de 

intervisiegroep en op vormingen kwaliteitszorg, maar dit gebeurt niet systematisch waardoor 

we onszelf geen groeiniveau 5 kunnen toekennen.  

Op vlak van gebruikerstevredenheid zetten we in 2019 vooral in op het verhogen van het 

aantal respondenten om zo tot een algemeen en correct beeld te kunnen komen van hoe 

gebruikers onze hulpverlening ervaren en waar onze sterktes liggen, maar ook om 

werkpunten te detecteren. De gebruikerstevredenheidsvragenlijst zelf werd in 2019 niet 

herbekeken. Er kwamen wel enkele nieuwe vragenlijsten bij, zoals voor crisisverblijf en –

begeleiding. Bij de opmaak van onze gebruikerstevredenheidsvragenlijst worden jongeren 

en ouders betrokken, maar voorlopig nog niet bij de evaluatie ervan. Daar willen we in de 

toekomst op inzetten. Op vlak van effect van hulpverlening scoren we onszelf op groeiniveau 

3, aangezien we het afgelopen jaar een traject liepen omtrent dit thema. Er volgt verder een 

neerslag van dit traject.  

Voor de aandachtsgebieden medewerkersresultaten en samenlevingsresultaten scoren we 

onszelf op hetzelfde niveau als vorig jaar. Hierbij blijven we dezelfde accenten leggen en de 

zelfde inspanningen leveren zoals voorheen, maar dit stond in de loop van 2019 niet actief 

op onze agenda. 

  



 

 

3.2 HCA 

 Overzicht HCA  3.2.1

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

Naam organisatie: DIVAM  

Erkenningsvorm: HCA  

     

 

ZELFEVALUATIE 2015 2016 2017 2018 2019 

Kwaliteitszorg  
 

Organisatie en visie 4 4 4 4 4 

Betrokkenheid 2 2 3 3 5 

Methodieken en 

instrumenten 
5 5 5 5 5 

Verbetertraject 5 5 5 5 5 

Kernprocessen   

Onthaal van de gebruiker 
Niet 

uitgevoerd 
3 4 3 4 

Doelstellingen en 

handelingsplan 
Niet 

uitgevoerd 
5 4 5 4 

Afsluiting en nazorg 
Niet 

uitgevoerd 
3 4 3 4 

Pedagogisch profiel 
Niet 

uitgevoerd 
3 NVT 3 3 

Dossierbeheer 
Niet 

uitgevoerd 
3 3 3 3 

Gebruikersresultaten   

Klachtenbehandeling 
Niet 

uitgevoerd 

Niet 

uitgevoerd 
4 4 4 

Gebruikers-tevredenheid 3 3 4 3 3 

Effect van de hulpverlening 2 2 3 2 3 

Medewerkersresultaten   

Personeelstevredenheid 4 4 4 4 4 

Indicatoren en kengetallen 
Niet 

uitgevoerd 

Niet 

uitgevoerd 
4 4 4 

Samenlevingsresultaten   

Waardering strategische 

partners 
2 2 2 3 3 

Maatschappelijke 

opdrachten / tendensen 
5 5 5 5 5 

*: de scores aangeduid in het vet zijn scores na diepgaande evaluatie, de andere scores werden kort 

besproken op het managementteam en indien nodig bijgestuurd. 



 

 

 Bespreking groeiniveaus HCA 3.2.2

Kwaliteitszorg en outputgebieden 

De aandachtsgebieden kwaliteitszorg en resultaatsgebieden bekijken we binnen de VOT 

overkoepelend. De redenering onder OvBJ (zie 3.1.2 bespreking groeiniveaus OvBJ) geldt dus 

ook voor onze HCA-dienst, DIVAM.  

Kernprocessen 

We organiseerden een consensusbespreking om de resultaten van de PROSE-vragenlijst 

‘kernprocessen’ over DIVAM te bespreken. Zo kwamen we tot een definitieve inschaling van 

de groeiniveaus. Tijdens deze bespreking werd duidelijk dat het invullen van dergelijke 

vragenlijsten geen evidentie is. Eerst en vooral is de terminologie die gebruikt wordt binnen 

de vragenlijst en de groeiniveaus niet afgestemd op de werking van een HCA-dienst. Zo 

dienen alle medewerkers steeds een vertaling te maken. Voor medewerkers die al geruime 

tijd binnen DIVAM werken gaat dit gemakkelijker dan voor eerder nieuwe medewerkers. Voor 

de laatste groep is het niet altijd even duidelijk hoe en met wie procedures tot stand komen, 

hoe en wanneer ze worden geëvalueerd en wie er allemaal betrokken wordt bij deze 

evaluatie. Tijdens de scholingsperiode van nieuwe medewerkers vinden we het belangrijk om 

hier voldoende aandacht voor te hebben, waardoor we dit meenemen in onze 

verbeteremmer met verbetersuggesties.  

Op vlak van onthaal van de gebruiker schalen we onszelf in op groeiniveau 4, aangezien we 

de procedure systematisch evalueren met inspraak van zowel de cliënten, 

cliëntvertegenwoordigers en interne betrokkenen als externe partners, experten en andere 

belanghebbende partijen.  Eénzelfde redenering gaat op voor de kernprocessen 

‘doelstellingen en handelingsplan’ en ‘afsluit en nazorg’. Toch stellen we ons de vraag of er 

binnen een HCA-dienst sprake kan zijn van nazorg. Als een traject wordt afgesloten, dan 

betekent dit meestal het einde van de begeleiding.  

Het pedagogisch profiel van DIVAM wordt gezien de doelgroep en de vigerende wetgeving 

en decreten verbonden aan dit traject op heden niet opgemaakt en geëvalueerd met 

inspraak van de cliënten (of cliëntvertegenwoordigers). Hierdoor situeren we ons op 

groeiniveau 3. Doch vinden we het belangrijk te vermelden dat we het pedagogisch profiel 

met een vaste en terugkerende regelmaat evalueren en hiervoor  beroep doen op externe 

partners, experten en andere belanghebbenden. Dergelijke elementen situeren zich op 

hogere groeiniveaus.  

Het kernproces ‘dossierbeheer’ bekijken we binnen de VOT overkoepelend. De redenering 

onder OvBJ geldt dus ook voor onze HCA-dienst.  

4 KWALITEITSPLANNING 

4.1 Evaluatie van de kwaliteitsplanning 2019 

De kwaliteitsplanning draagt bij tot het verwezenlijken van ons strategisch plan, waardoor dit 

niet los van elkaar kan gezien worden. In 2018 werden 12 strategische doelen vooropgesteld 

die we het komend decennium wensen te realiseren. De weerhouden verbeterprojecten en 

–acties werden dan ook gekoppeld aan een strategisch doel (SD).  

Binnen onze verbeterprojecten onderscheiden we twee groepen: enerzijds de verbeteracties 

(A) en anderzijds de prioritaire verbeteracties (P). De keuze of een verbeterproject een priac 

of actie wordt, is afhankelijk van de impact van het project op de organisatie of de 

deelorganisatie. In een (prioritair) actieplan wordt de doelstelling van het verbeterproject 

SMART geformuleerd en dit geeft tevens de verschillende stappen van het project weer, 

waarbij per stap de uitvoerder, het gewenste resultaat, het tijdpad en de supervisor (bij wijze 

van controle) wordt vermeld. De lezer zal merken dat onze kwaliteitsplanning de structuur 



 

 

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

en vernieuwen’ op. Dit geeft het leereffect weer dat ingebakken zit in het EFQM-model.  

In dit hoofdstuk evalueren we onze kwaliteitsplanning van het voorbije jaar. Het overzicht 

geeft de realisatiestatus weer van elke verbeteractie op datum van 31/12/2019. In de 

kwalitatieve toelichting geven we een inhoudelijke evaluatie van onze belangrijkste 

verbeteracties weer. Een kwaliteitsplanning is een dynamisch gegeven. Gedurende het jaar 

wordt deze bijgestuurd om in te spelen op opportuniteiten, veranderende omstandigheden 

en noden vanuit de praktijk,… Dit kan leiden tot het schrappen of uitstellen van bepaalde 

verbeteracties en het toevoegen van nieuwe. Verder geven we per aandachtsgebied 

telkens een opsplitsing tussen de verbeteracties vanuit de kwaliteitsplanning en de 

verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning. Deze laatste categorie zijn verbeteracties die 

in de loop van het jaar toegevoegd of aangepakt werden.  

 Overzicht planning 2019 4.1.1

Verbeteractie 
SD P of A Niveau 

Status op 

31/12/2019 

1. LEIDERSCHAP 

-      

2. BELEID EN STRATEGIE 

Implementatie van de nieuwe missie 4 A VOT Lopend 

Hertekenen organisatiestructuur 2 P VOT Gerealiseerd 

Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit 4 P VOT Lopend 

Visie en kader ‘inspelen en bewust reageren op 

gewenst en ongewenst gedrag’ 
4 P VOT  Gerealiseerd 

Evaluatie en bijsturing pedagogisch profiel JEZ11 4 P JEZ11 Lopend 

Meta-procedure incidenten 4 P VOT Gerealiseerd 

Operationalisering kleinschalige wooneenheid 11 P HDO Lopend 

Operationalisering buddywerking 5 P HDO Lopend 

Operationalisering jeugddelinquentiedecreet 4 P DIVAM Lopend 

Uitbouw van visie en werking met betrekking tot 

een moestuin 
3 P VOT On hold 

Actualiseren algemene hulpverleningsvisie 4 P VOT Gerealiseerd 

Sociale media en de hulpverlening 4 A VOT Gerealiseerd 

Verblijf van context in de Boskant 3 P VOT Gerealiseerd 

Actualiseren en implementeren visie 

‘beroepsgeheim’ 
4 A VOT Gerealiseerd 

Uitbreidingsaanvraag ‘beveiligend verblijf’  P JEZ11 Gerealiseerd 

Erkenningsaanvraag ‘delictgerichte 

contextbegeleiding’ 
 P DIVAM Gerealiseerd 

3. PERSONEELSBELEID 

Verlagen administratieve werkdruk 2 P HDO Gerealiseerd 

Evaluatie en bijsturing van onthaal en introductie 2 P VOT On hold 

Actualisatie rechtspositieregeling (RPR) 2 P VOT Lopend 



 

 

Stressbalancer 2 P VOT Lopend 

Opmaak, actualiseren en digitaliseren van de 

globale risico-analyse 
2 A VOT Lopend 

4. MIDDELEN EN SAMENWERKING 

Preventieve infrastructurele maatregelen VIPA 3 A VOT Gerealiseerd 

Aanvraag subsidieregeling nieuwbouw HDO 

verblijf 
3 P HDO Lopend 

Project dagbesteding Westhoek ‘Ambrajaze’ 8 P VOT Gerealiseerd 

Project dagbesteding ‘Ambrajaze’ in Ieper 8 P VOT Lopend 

Tevredenheidsmeting voor cliënten 1G1P 6 A 1G1P Gerealiseerd 

5. KERNPROCESSEN 

Ervaringsverhalen ex-cliënten als middel 5 A JEZ11 Geschrapt 

Gedragenheid handelingsplan door begeleiders 

verblijf (HDO en JEZ11) 
4 P VOT Gerealiseerd 

Fasering KTC werd zelfstandigheidstraject KTC 4 P HDO Lopend 

Opmaak en bijhouden van vriendenlijsten van 

jongeren in verblijf 
5 A 

HDO en 

JEZ11 
Gerealiseerd 

Netwerkopbouwend en –stimulerend werken met 

jongvolwassenen 
5 A VOT Gerealiseerd 

Communicatie en verbondenheid verhogen 

tussen leefgroeps- en contextbegeleiders 
2 P HDO Gerealiseerd 

Operationaliseren en implementeren 

delictgerichte contextbegeleiding 
   Lopend 

6. TEVREDENHEID VAN CLIËNTEN EN VERWIJZERS 

Tevredenheidsmeting crisisverblijf en -begeleiding  A HDO Gerealiseerd 

7. TEVREDENHEID VAN MEDEWERKERS 

-      

8. WAARDERING DOOR DE MAATSCHAPPIJ 

Uitbouw van een Academische Werkplaats 

Leefklimaat (AWL) 
7 P AWL Lopend 

9. PERFORMANTIE VAN HET CENTRUM 

Ontwikkelen dashboard indicatoren HDO  P HDO Lopend 

10. VERBETEREN EN VERNIEUWEN 

-      

 

  



 

 

 Kwalitatieve toelichting bij de belangrijkste 4.1.2

verbeterprojecten 

 Leiderschap 4.1.2.1

4.1.2.1.1 Verbeteractie bovenop de kwaliteitsplanning 

Dienend leidinggeven 

Het hanteren van de visie “dienend leidinggeven” (van Roeland Broeckaert) is geen nieuw 

gegeven binnen de alledaagse werking van de VOT. Door groei en veranderingen in de 

organisatie stelden we vast dat niet alle leidinggevenden deze boeiende vorming volgden. 

In dit licht kozen we ervoor om in oktober 2019 de tweedaagse opleiding van Acerta te 

herhalen voor nieuwe leidinggevenden, alsook voor leidinggevenden die dit nog eens 

wilden opfrissen. De vorming eindigde met een terugkommoment.  

De filosofie achter deze vorm van leidinggeven vertrekt vanuit het idee dat je als leider niet 

streeft naar volgers. We doelen op het creëren van nieuwe leiders door medewerkers te 

ondersteunen in hun ontplooiing. Dit proberen we door middel van de centrale gedachte 

“zacht voor de mensen, hard voor de resultaten”. Aan de hand van praktijkgerichte 

oefeningen stonden de deelnemers stil bij het belang van een gemeenschappelijke visie, de 

verschillende rollen van een leidinggevende, alsook diverse stijlen binnen situationeel 

leidinggeven. Tot slot kregen we praktische tips en tricks om de essentiële vaardigheden als 

coach te realiseren ten aanzien van de medewerkers.  

Praktijksituaties konden in een open sfeer besproken worden en zorgden voor een 

vernieuwde blik op leidinggeven. Na afloop installeerden we systematische 

coachingsmomenten tussen leidinggevenden en medewerkers. Vanuit deze opleiding 

ervoeren we de nood om de pedagogische concepten van de leefgroepen en de visie van 

de verschillende diensten te actualiseren en terug scherp te stellen. Dit doen we samen met 

het team en aan de hand van drie vragen: “Waar staan we voor?”, “Waar doen we het 

voor?” en “Waar gaan we voor?” . Deze oefening gebeurt in de loop van 2020.   

Tijdens de terugkomdag kregen we handvaten aangereikt om intervisies onder 

leidinggevenden te organiseren. Problemen of vragen waar geen pasklaar antwoord voor 

bestaat worden voorgelegd en via het doorlopen van bepaalde stappen worden inzichten 

verkregen of adviezen, kennis en tips gedeeld. In zo’n intervisieworkshop krijgen de 

leidinggevenden zelf verantwoordelijkheid om oplossingen uit te werken onder begeleiding 

van een facilitator. Deze facilitator is geen inhoudelijk expert, hij/zij begeleidt enkel het 

proces. Ook hier gaan we verder mee aan de slag.  

 Beleid en strategie 4.1.2.2

4.1.2.2.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

Hertekening van de nieuwe organisatiestructuur met de impact op de kernprocessen 

De VOT kende de voorbije decennia een groei en differentiatie waarop de 

organisatiestructuur nog onvoldoende afgestemd was. Vives startte begin 2019 met een 

externe begeleiding en doorlichting van onze organisatiestructuur. Uit de analyse bleek 

onder andere dat de lijn- en staffuncties niet meer duidelijke waren, dat de communicatie 

niet meer efficiënt verliep,… Tevens werden een aantal knelpunten vastgesteld die verdere 

groei bemoeilijken. Zo lag er te veel verantwoordelijkheid bij de directeur, waardoor die ook 

te veel beslissingen alleen moest nemen.  

Op basis van deze screening gaf de raad van Bestuur de opdracht aan Vives om de 

organisatiestructuur te hertekenen. Dit resulteerde in een nieuw organigram, nieuwe rollen en 

bevoegdheden en nieuwe overlegstructuren. Zo krijgt elke deelorganisatie een 

verantwoordelijke als lijnfunctie. Deze verantwoordelijken vormen samen met de 

verantwoordelijke financiën, de verantwoordelijke ondersteunende diensten en PR en de 

verantwoordelijke personeel het managementteam onder leiding van de directeur. Het 

managementteam wordt ondersteund door de kwaliteitscoördinator. Zo worden belangrijke 



 

 

beleidsbeslissingen die impact hebben op diverse beleidsdomeinen samen genomen. Er 

werd tevens gepoogd om medewerkers zoveel mogelijk aan één afdeling of team toe te 

wijzen. Zo wordt er aan elke leefgroep in de mate van het mogelijke een vaste 

zorgcoördinator en contextbegeleider gekoppeld.  

Daar het implementeren van een nieuwe organisatiestructuur een werk van lange adem is 

en op heel wat aspecten zijn impact heeft, zal ook in 2020 verder gewerkt worden aan de 

implementatie. We streven er naar om eind 2020 alles terug duidelijk te hebben voor alle 

betrokkenen.  

Verblijf van context in de Boskant 

In het voorjaar werd een deel van het vroegere directiegebouw omgebouwd tot een 

contextappartement. In dit appartement kunnen kinderen/jongeren die in één van onze 

leefgroepen (HDO/JEZ11) verblijven, samen met hun context overnachten of overdag tijd 

doorbrengen. Het appartement biedt een brede waaier aan mogelijkheden. Zo wordt het 

ingezet bij gezinnen waarbij overnachtingen thuis (nog) niet mogelijk zijn. Tijdens een verblijf 

van gezinnen in het appartement ligt de focus op het verhogen van de pedagogisch 

vaardigheden van ouders via (participerende) observatie en het creëren van 

leermomenten. Tijdens deze  gezinsmomenten willen we ouders ondersteunen in hun 

draagkracht en verder inzetten op hun sterktes. Het biedt mogelijkheden tot stapsgewijze 

opbouw van gezinscontacten, met nabije ondersteuning, om gezinnen voor te bereiden op 

een verlof thuis. Het biedt een veilig kader, waarbinnen ingezet kan worden op het creëren 

van positieve gezinscontacten, wanneer onbegeleide thuiscontacten (nog) niet mogelijk zijn 

omwille van bijvoorbeeld veiligheidsredenen. Daarnaast wordt het eveneens als 

experimenteerruimte gebruikt voor jongeren die overwegen om binnenkort met 

vriend/vriendin te gaan samenwonen. Het kan ook als tijdelijke noodopvang fungeren 

wanneer een jongere of een ouder even geen onderdak heeft en alle andere opties geen 

oplossing bieden.  

Het al dan niet inzetten van het gebruik van het contextappartement binnen een dossier 

wordt telkens weloverwogen genomen samen met de betrokken zorgcoördinator, 

(context)begeleider en de verwijzer en dient steeds ingebed te zijn binnen het ruimere 

hulpverleningstraject. Voor de start wordt een planning opgemaakt waarbij de invulling van 

het verblijf vorm krijgt en nadien wordt dit geëvalueerd. Begin juli verbleef er voor de eerste 

keer een gezin in het contextappartement. Ondertussen maakten verschillende gezinnen hier 

reeds gebruik van. In januari evalueerden we en hoorden we zowel bij de ouders, kinderen 

en jongeren, als bij de begeleiders enthousiaste reacties. Ook de verwijzers ervaren dit als 

een meerwaarde binnen het hulpverleningstraject. We gaan hier het komende jaar dus zeker 

verder mee aan de slag. 

Buddywerking 

We hebben sinds 1 januari 2019 een erkenning voor 4 modules burgerinitiatieven waarmee 

we een regionaal, intersectorale buddywerking van vrijwilligers uitbouwen. De bedoeling is 

om buddy’s intersectoraal in te zetten in het creëren of versterken van het netwerk van 

jongeren, waarvan de transitieperiode naar de jongvolwassenheid dichtbij is. Het is als 

jongvolwassene niet evident om op eigen benen te staan en al zeker niet voor kansarme of 

psychisch kwetsbare jongeren die weinig of geen steunende netwerk hebben. Voor de regio 

Ieper is dit onze doelgroep. 

De module buddywerking wordt ingezet voor jongeren die binnen de bijzondere jeugdzorg 

reeds begeleid worden, vb. CBAW of KWE, maar de stap naar zelfstandig wonen niet durven 

zetten uit angst om te falen of eenzaamheid door het ontbreken van een steunend netwerk. 

Ook stellen we de buddywerking open voor andere kwetsbare jongvolwassenen buiten de 

bijzondere jeugdzorg die worden aangemeld via de Brede instap. Daarnaast willen we ook 

“vroegtijdig” de buddywerking inzetten, meer bepaald wanneer de module kamertraining 

(KTC ) ter sprake komt in de vraagverheldering en we merken dat de jongere weinig tot geen 

ondersteunend netwerk heeft. We menen dat, door het versterken van het netwerk, de 

jongere gemakkelijker de stap naar (begeleid) zelfstandig wonen zal durven zetten. Het 

wordt ook ingezet bij jongeren die “begeleidingsmoe” zijn en vanaf hun 18e verjaardag zo 



 

 

vlug mogelijk zelfstandig willen wonen, ondanks het feit dat ze noch over voldoende 

vaardigheden noch over de nodige sociale ondersteuning beschikken. Via het uitbouwen 

van sociale contacten willen we ervoor zorgen dat de jongere bij problemen kan terugvallen 

op ondersteuningsfiguren zonder opnieuw in de jeugdzorg terecht te komen. 

De buddy is een vrijwilliger, hetzij uit het persoonlijk of uit een ander netwerk, met wie er een 

match is en de jongere een vertrouwensband kan opbouwen. Een belangrijke factor voor 

het al dan niet slagen van de buddywerking is het relationele aspect. We vinden het daarom 

belangrijk dat de jongere inspraak heeft bij het kiezen van zijn buddy. De relatie buddy-

jongere is namelijk gebaseerd op gelijkwaardigheid, vertrouwen en gemeenschappelijke 

raakpunten. De buddy  ondersteunt de jongere in het uitbouwen van een netwerk door hem 

te coachen in het leggen van  contacten. In de praktijk gebeurt dit door op regelmatige 

basis tijd vrij te maken om samen op stap te gaan en om leuke, alledaagse dingen te doen, 

zoals wandelen, winkelen, iets gaan drinken, een leuke babbel,... De jongere kan zelf ook 

steeds terugvallen op zijn of haar buddy wanneer moeilijkheden of vragen opduiken.  

De cijfers over de inzet en resultaten van de buddywerking zijn terug te vinden onder deel 3 

‘gebruikersgegevens’, HDO in cijfers (cfr. 1.5).   

Kleinschalige wooneenheid ‘Onder Boane’ 

Op 1 januari 2019 ging de module kleinschalige wooneenheid (KWE) officieel van start. In het 

voorjaar werden alle randvoorwaarden om de werking van start te kunnen laten gaan in 

orde gebracht. Het huis met vier aparte studio’s en een gemeenschappelijke leefruimte en 

keuken werd door de technische dienst klaargestoomd voor zijn bewoners, werd vanuit de 

werkgroep een procestekst “KWE”, onthaalbrochure, folder, documenten i.k.v. 

vraagverheldering opgemaakt. Ook de begeleiding stippelden richtlijnen uit voor het 

individueel traject alsook voor het groepsdynamische aspect, zoals de 

bewonersvergadering, algemene samenlevingsafspraken, …  

In maart namen de eerste twee jongeren hun intrek in het huis. 10 mei vond de officiële 

opening/voorstelling plaats van de KWE voor professionelen en op 11 mei organiseerden we 

een buurtfeest. Het buurtfeest vormde het startschot van een constructieve samenwerking 

met de buurt. Zo stelden zich enkele vrijwilligers kandidaat om te helpen in de KWE. Ook 

kregen we de vraag of de jongeren vrijwilligerswerk wilden doen in het lokaal schooltje in Sint-

Jan. Op de dag van de opening was de officiële naam nog niet gekend. Iedereen mocht 

een voorstel doen en uit de vele voorstellen werd de naam ‘Onder Boane’, ingezonden door 

OCJ Ieper, gekozen. Met een mooi West-Vlaams accent symboliseert het onze jongeren die 

in een belangrijke leeftijdsfase zitten waarin ze onder weg zijn en waarbinnen de hulp van 

hun netwerk en de begeleiding cruciaal is.  

In 2019 kreeg de dagelijkse werking van de KWE verder vorm en werd ze op basis van de 

inbreng van onze jongeren bijgestuurd waar nodig. Ook in 2020 hebben we nog heel wat 

uitdagingen voor de boeg. Zo wordt het pedagogisch concept van de KWE uitgewerkt, 

gaan we aan de slag met het leefklimaat (door onder meer deelname aan de 

intervisiegroep binnen AWL), wordt het zelfstandigheidstraject van onze jongeren nog verder 

verfijnd, wordt het groepsdynamische verder uitgewerkt, gaan we verder op zoek naar 

vrijwilligers binnen de KWE, willen we de buurtwerking verder uitbouwen,… Dit is een proces 

die we als team zullen ondernemen waar de jongere een essentiële partner is.  

Visie en kader ‘inspelen en bewust reageren op gewenst en ongewenst gedrag’ 

De oude  visietekst “belonen en straffen” was aan een update toe. De maatschappij en 

denkkaders veranderen en we willen het thema “omgaan met ongewenst gedrag” ruimer 

zien dan enkel het straffen.  Inspelen op gewenst en ongewenst gedrag is een onderdeel 

van het opvoedproces en begeleiders hadden hieromtrent nood aan meer handvaten. We 

implementeren daarbij  wetenschappelijke inzichten o.a. dat belonen beter werken dan 

straffen, dat straf alleen een signaalfunctie heeft, dat gedrag an sich niet bestaat en we het 

steeds moeten zien binnen de ontwikkeling en de context. Er kunnen dus geen 

standaardgevolgen aan regelovertredingen worden voorop gesteld. Gezien onze band met 

de jongere een werkzame factor is, leggen we de nadruk dat het in relatie blijven gaan 



 

 

altijd  aan de orde is. En dat positieve bevestiging bij gewenst gedrag een grote drijfveer is 

om te beantwoorden aan verwachtingen.  

Begeleiders krijgen via de visietekst handvaten over welke reactiemogelijkheden er zijn bij het 

omgaan met negatief gedrag, los van het straffen. Maar er worden uiteraard ook handvaten 

gegeven over het geven van een sanctie.   

Erkenningsaanvraag beveiligend verblijf en onze samenwerkingsverbanden 

In mei 2019 ontvingen we de oproep vanuit het Agentschap Opgroeien omtrent de uitbouw 

van beveiligende residentiële opvang. Gezien we met JEZ11 reeds heel wat ervaring hebben 

met dergelijke werking, was het dan ook een logische stap om in te tekenen op deze 

oproep. 

In ons aanvraagdossier legden we sterk de nadruk op hoe we naast het gegeven van 

beveiliging ook voldoende kunnen inzetten op het in relatie gaan met de jongeren en het 

geven van kansen. We zetten in op een doorgedreven individuele begeleiding van de 

jongeren, waarbij beveiligende maatregelen afgestemd zullen worden op hun noden. 

De doelgroep in beveiligend verblijf zijn zeer gekwetste jongeren met een complexe 

problematiek. Om dit voldoende te kunnen dragen gingen we op zoek naar diverse partners 

in het zorglandschap. De reeds lopende samenwerkingsverbanden met politie en 

psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart werden geactualiseerd. Verder formaliseerden we de 

samenwerkingen die doorheen de jaren groeiden, zoals met artsen, aanbieders van 

dagbesteding, drughulpverlening, OSiO, ... Ook werden een aantal nieuwe 

samenwerkingsverbanden aangegaan, waardoor we nu ook beroep kunnen doen op de 

expertise van een kinderpsychiater, Payoke en DOP.  

Als laatste benadrukken we dat we investeren in een goede zorg en ondersteuning van ons 

personeel. Werken binnen een beveiligende setting vraagt heel wat draag- en veerkracht. 

De VOT engageert zich om het team maximaal te ondersteunen zodat we de jongeren goed 

kunnen opvangen.  

Pedagogisch profiel JEZ11 

In 2020 is een ombouw voorzien van de erkenning proeftuin naar beveiligend verblijf. We 

verwachten in sé geen grote veranderingen qua doelgroep en werking, maar zijn er ons wel 

van bewust dat hier andere verwachtingen mee gepaard gaan. Van hieruit vonden we het 

belangrijk om ons pedagogisch profiel grondig onder de loep te nemen. De werking hoe we 

ze nu kennen werd kritisch bekeken waarbij we onszelf de vraag stelden of het waarom van 

onze acties nog duidelijk was, of we hiermee voldoende afgestemd waren op de doelgroep 

en of er vanuit de bril van beveiligend verblijf aanpassingen nodig waren. We gingen van 

start met het verduidelijken van onze algemene visie op hoe we zeer gekwetste jongeren 

met complexe problematieken willen opvangen. Hierbij toetsten we onze ideeën af bij 

externen, o.a. bij de Commissie van Toezicht. Daarna werden diverse werkgroepen 

opgestart, vb. rond fasering en scoring, therapie, dagbesteding, … .  Bij de samenstelling van 

de werkgroepen maakten we bewust de keuze om ook de begeleiding en de 

ervaringsdeskundige te betrekken. Op die manier willen we een sterke gedragenheid 

creëren binnen het team. De werkgroepen lopen ook verder in 2020. 

Erkenningsaanvraag delict gerichte contextbegeleiding 

In 2019 dienden we vanuit DIVAM een erkenningsaanvraag in voor delict gerichte 

contextbegeleiding. Vanuit onze expertise in het werken met jongeren die een delict 

pleegden, wilden we hier graag mee aan de slag. De noodzaak , die we al langer voelden 

binnen leerproject, om meer contextueel en intensiever te werken, kreeg in deze oproep 

vorm. De oproep bood dus kansen. We schreven een dossier waarbij we steunden op onder 

andere het “Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer”-model of kortweg NPT-model, 

krachtgericht werken en met de focus op vaardigheidstraining. DIVAM kreeg 2 modules 

toegekend.  

Er werd een West-Vlaamse stuurgroep opgericht en van daaruit werd een gezamenlijke 6- 

daagse vorming georganiseerd. Deze vorming was een combinatie van NPT, Risk-Need-

Responsivity Model (RNR, Andrews & Bonta, 2006)) en Good Lives Model (GLM, Ward et al., 



 

 

2003)). Het  gaf ons een duidelijk gestructureerd kader en een éénduidige visie. Binnen 

DIVAM bouwen we hierop verder. Uit deze vorming vloeide een maandelijks casus gerichte 

intervisie en een supervisie op de methodiek.  

Operationaliseren jeugddelinquentiedecreet binnen DIVAM 

Op 1 september 2019 trad het nieuwe jeugddelinquentiedecreet in voege. De bijkomende 

maatregel positief project en de uitbreiding van het aanbod op parketniveau zijn voor 

DIVAM inhoudelijk de grootste wijzigingen. Het positief project  is een uitdaging. Waar HCA- 

diensten vaak in een strak kader werken van leerprojecten met een duidelijk uur schema, 

geven we nu de ruimte aan de jongeren en hun context om tot herstel te komen en hun 

eigen verantwoordelijkheid op te nemen. 

Voor het positief project werd op Vlaams niveau een gezamenlijke visie tekst uitgeschreven 

waar alle HCA-diensten achter staan. Het is een visie waarin naast herstel, de eigen inbreng 

van de jongere, zijn eigen verantwoordelijkheid  en intrinsieke motivatie centraal staan. 

Vanuit deze visie waren er overleggen met het Parket van Ieper en Veurne, de jeugdrechters 

en de vertegenwoordigers van de advocatuur. Er werden afspraken gemaakt betreffende 

aanmelding, verslaggeving, termijnen, verhouding tussen bemiddeling en positief project 

enz. In het najaar werd vanuit DIVAM ook vorming voorzien voor de advocatuur. Zo werden 

alle betrokken geïnformeerd. Eind 2019 werd het eerste positief project opgestart.  

DIVAM werkte gedurende 2019 ook aan een aanbod leerproject op niveau van het Parket. 

We breiden ons aanbod uit met 10u of 20u leerproject. Samen met de andere HCA- diensten 

uit West-Vlaanderen werd op vraag van de parketten gestart met de uitwerking van een 

leerproject ‘online weerbaarheid’.  

 Personeelsbeleid 4.1.2.3

4.1.2.3.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

Stressbalancer 

De stressbalancer is een e-learning tool ontworpen in opdracht van IDEWE (externe dienst 

voor preventie op het werk), die de medewerker aanleert hoe je met stress op het werk kan 

omgaan en zo stress en spanningen tussen mensen op het werk kan verminderen.  

De tool werd door IDEWE op een algemene personeelsvergadering aan al onze 

medewerkers voorgesteld. Elke medewerker kon vrijblijvend intekenen op de tool. Nadat de 

medewerker (= Stress Barometer) een korte vragenlijst invulde, ontvangt hij een persoonlijk 

stressprofiel met persoonlijke aandachtspunten.  Vervolgens kan je via oefeningen met 

concrete tips leren  om toekomstige stresserende werksituaties aan te pakken. De kosten 

verbonden aan de tool worden door de VOT gedragen. 

 Middelen en samenwerking 4.1.2.4

4.1.2.4.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

Preventieve agressiereducerende maatregelen VIPA 

In december 2018 lanceerde VIPA een eerste oproep voor het indienen van aanvragen tot 

het bekomen van een investeringstoelage voor preventieve infrastructurele maatregelen 

inzake agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving. De VOT diende een aanvraag in voor 

3 projecten, waarvan er 2 weerhouden werden: 

1. Zorgtechnologie nieuwbouw beveiligend verblijf: niet weerhouden 

2. Inrichting van de 2 tuinen van beveiligend verblijf: weerhouden 

3. Buiten chillruimte en agressiereducerende omgeving HDO: weerhouden.  

VIPA Nieuwbouw JEZ11en HDO 

In juni 2019 werd gestart met de nieuwbouw voor beveiligend verblijf voor JEZ11. De 

nieuwbouw is voorzien voor 2 leefgroepen van telkens 6 meisjes. In de kelderverdieping zijn er 

ruimtes ingericht voor crea- , sport, leslokaal, therapie, enz. Op het gelijkvloers komen de 

administratieve ruimtes, gesprekslokalen, 1 studio en leefruimtes. Op de tweede verdieping 



 

 

komen de individuele kamers. De nieuwbouw is gepland om in het najaar gebruiksklaar te 

zijn. 

Ondertussen zijn we ook gestart met de opmaak van plannen voor een nieuwbouw voor de 

leefgroepen HDO. De komende maanden worden deze plannen, in nauw overleg met de 

gebruikers en betrokkenen, gefinaliseerd. Samen met de financiële analyse vormt dit de basis 

van ons technisch-financieel plan. 

Project dagbesteding ‘Ambrajaze’ 

Binnen de begeleiding merkten we meer en meer dat een aantal van onze jongeren moeilijk 

aansluiting vinden bij het huidige onderwijsaanbod alsook het aanbod aan time-outs. Vanuit 

dit gegeven stapten we op 1 januari 2019 in het project ‘Ambrajaze’. Dit project is een uniek 

samenwerkingsverband tussen voorzieningen bijzondere jeugdzorg onder leiding van vzw 

Arktos. Ambrajaze is een laagdrempelige alternatieve dagbesteding waarbij ze op basis van 

atelierwerking de jongere op een ervaringsgerichte wijze laten stilstaan bij hun interesses en 

toekomstperspectief op vlak van dagbesteding. Dit doet de begeleider en/of vrijwilliger door 

een gelijkwaardige relatie met de jongere op te bouwen. Dit aanbod is er voor jongeren die 

tijdelijk of definitief geschorst zijn op school, wachtende zijn op een nieuwe school of dient als 

een aanvullend aanbod zodat het schoollopen haalbaar kan blijven. 

In eerste instantie was er een gedeelde werking bestaande waarbij er één dag per week 

een aanbod was in Ieper en twee dagen per week in Veurne. Onze jongeren konden 

aansluiten in Veurne. Gezien de verre afstand en het beperkte aanbod in Ieper werd beslist 

om de werking in Ieper on hold te zetten. Onze jongeren sloten vanaf 1 september aan bij de 

werking in Veurne (mits vervoer vrijwilligers en begeleider verbonden aan Ambrajaze).  

De nood in onze regio aan een laagdrempelige alternatieve dagbesteding zoals Ambrajaze 

bleef hoog, waardoor we de uitdaging aangingen om samen met vzw Arktos een werking in 

Ieper op te richten. Belangrijke voorwaarden hiervoor waren: 1) partnervoorzieningen 

Bijzondere Jeugdzorg (en evt VAPH) doen instappen 2) locatie buiten VOT vinden en 3) 

financiële middelen vinden. Half december kwam het goede nieuws dat vzw De Loods, vzw 

O2, OOOC De Luwte en De Lovie in het project wilden instappen. Ook Huis van het Kind 

investeerde in Ambrajaze Ieper. Samen met de schepen van Jeugd Ieper gingen we op 

zoektocht naar een geschikte locatie en dit leidde tot een samenwerking met de organisatie 

Be You. Zowel de locatie als de visie achter Be You, die veel raakvlakken heeft met de visie 

van Ambrajze, sprak ons aan. We konden ook 2 vrijwilligers aanwerven om ateliers aan te 

bieden.  

Vanaf 13 februari 2020 gingen we van start met Ambrajaze Ieper. Ook in 2020 zetten we 

verder in op het borgen van Ambrajaze binnen de werking van de VOT, motiveren we 

jongeren tot deelname, bouwen we de ateliers verder uit en zetten hier specifiek stappen 

naar de lokale economie en ook onze vrijwilligerspoule willen we uitbreiden. Samen met de 

partners zullen we de werking verder optimaliseren en hopen we langdurige middelen te 

verwerven (los van inbreng van de voorzieningen) zodat we het project kunnen verankeren.  

Meten van tevredenheid bij de gebruikers van 1Gezin1Plan Westhoek 

Sinds december 2018 is het aanbod van het verbindingsteam en de eerstelijnspsychologen 

van 1Gezin 1Plan Westhoek operationeel. Samen met de stuurgroep en het team van 1G1P 

geven we ons aanbod vorm.  Van hieruit kwam de overtuiging om de tevredenheid van 

onze gebruikers te bevragen. Dit omdat we willen weten of ons aanbod en onze manier van 

werken voldoende antwoord biedt op de noden van de gezinnen en jongeren  Zo kunnen 

we onze werking kritisch bekijken, evalueren en waar nodig bijsturen. De nood voor een 

werkgroep kwaliteit drong zich op met als trekker de verantwoordelijke van 1G1P.  

Samen ontwikkelden we begin 2019 een tevredenheidsmeting. Deze werd in september 

geëvalueerd en op basis van de feedback herwerkt. Hierbij stelden we ons de vraag: “Wat 

willen we precies meten?” Het antwoord op deze vraag vormde de basis van onze vragen. 

Er werd ook beroep gedaan op de ervaringsdeskundige om de lees- en begrijpbaarheid te 

controleren, ook de werkgroep krachtgericht werd betrokken om te bekijken of onze 

krachtgerichte visie voldoende tot uiting komt in de vragen. 



 

 

 

Binnen onze gebruikerstevredenheidsvragenlijst differentieerden we per werkvorm 

(verbindingsteam en eerstelijnspsychologen), maar ook per doelgroep (-12 jarigen, jongeren 

en ouders). Gezien onze vragenlijst doorheen het jaar wijzigde was het niet evident om in 

2019 tot een algemeen resultaat te komen. Toch werden vanuit een aantal bevindingen 

acties geformuleerd waarop we in 2020 zullen inzetten. Verder zetten we ook in op het alert 

maken van het team om deze vragenlijst tijdig te bezorgen, maar ook ingevuld terug te 

krijgen. Zo bereiken we voldoende respondenten om tot een duidelijk algemeen beeld, van 

hoe tevreden onze cliënten zijn over de werking en het aanbod van 1G1P Westhoek, te 

komen.  

4.1.2.4.2 Verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning 

VOT en Signs of Safety 

In Vlaanderen startte vijf jaar geleden de implementatie van Signs of Safety binnen de 

diensten Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale diensten Jeugdrechtbank. De 

bedoeling was kinderen en jongeren in verontrustende opvoedingssituaties en 

maatschappelijke noodzaak veilig te laten opgroeien, omringd en geliefd door een netwerk 

van betrokkenen. In navolging daarvan ontstond in 2017 de Vlaamse forumgroep Signs of 

Safety, een samenwerking tussen consulenten en organisaties Jongerenwelzijn waarin ook 

Verenging Ons Tehuis (VOT) vertegenwoordigd is. Het doel is het gedachtengoed van Signs 

of Safety (SOS) te implementeren in de private organisaties Jongerenwelzijn en te komen tot 

een vernieuwd partnerschap tussen OCJ, SDJ en de OvBJ’s. 

Binnen deze Vlaams forumgroep werd het West-Vlaams ‘Goestingsteam’ geboren met 

enthousiaste vertegenwoordigers uit De Patio, Nieuwland, OCJ, SDJ en VOT. Samen 

organiseerden we 2 ‘goestingsdagen’, dit zowel in Brugge als in Kortrijk. 

Het doel van deze goestingsdagen was in het kader van verontrusting en maatschappelijke 

noodzaak, stil te staan bij onze samenwerking en gedeelde engagementen uit te werken 

inzake het traject dat we met cliënten aangaan. Via de benadering Signs of Safety, kunnen 

we ouders en hun netwerk helpen om veiligheid voor hun kinderen te creëren. Belangrijk bij 

het opstellen van een veiligheidsplan is na te denken over hoe we de kinderen/jongeren 

kunnen betrekken doorheen het traject, hoe we hun stem kunnen laten weerklinken. Tevens 

werden er afspraken gemaakt over wie en hoe we naar een netwerk kunnen zoeken, hoe 

we dit activeren en wie als coach fungeert zodat zij het volhouden.  

Met deze goestingsdagen hebben we alvast alle deelnemers warm gemaakt voor het 

gedachtengoed en een aanzet gegeven tot het organiseren van partnerschappen. Wie zich 

echter ten gronde wil bijscholen in Signs Of Safety kan  zich inschrijven voor een 3-daagse 

vorming die zal doorgaan op 4-5-6 mei 2020 en op 21-22-23 september 2020. 

 Kernprocessen 4.1.2.5

4.1.2.5.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

Zelfstandigheidstraject KTC 

Het team van het kamertrainingscentrum (KTC) ervaarde meer en meer de nood om de 

huidige fasering te hervormen. De jongeren die in het kamertrainingscentrum verbleven 

konden doorheen hun verblijf drie zelfstandigheidsfases doorlopen op een aantal belangrijke 

vaardigheden: koken, onderhoud, was en strijk, budget, studie, uitgang, bezoek en 

medicatie. De fases gingen van veel ondersteuning, over zelfstandig door de jongere maar 

met controle, naar volledig zelfstandig door de jongere. Na verloop van tijd kwamen steeds 

meer nadelen van dit systeem aan de oppervlakte. Bij bepaalde jongeren zijn we al 

tevreden als ze alle vaardigheden met hulp kunnen uitvoeren. Deze jongeren zullen nooit 

een fase behalen wat demotiverend werkt. Andere jongeren walsen dan weer doorheen de 

verschillende zelfstandigheidsfases. Dit lijkt dan ‘het einddoel’, terwijl zij verder uitgedaagd 

moeten worden. Kortom, met het faseringssysteem kon in het KTC onvoldoende op maat 

gewerkt worden. Daarom beslisten we om dit systeem, in samenspraak met teamleden, 



 

 

jongeren, ouders en andere betrokken (bv. zorgcoördinatoren) te hervormen en zo te komen 

tot een zelfstandigheidstraject op maat. 

In de loop van 2019 werden de afsprakenbundels en onthaalbrochures opnieuw doorgelicht. 

We legden samen met de jongeren en het team nieuwe algemene afspraken vast voor het 

KTC. Elke jongere maakte met zijn individueel begeleider tijdens het wekelijks individueel 

begeleidingsmoment een weekplanning op. Deze weekplanning kreeg een prominente 

plaats in het nieuwe systeem, aangezien daar de specifieke afspraken van een jongere (bv. 

omtrent koken, uitgang en bezoek) op genoteerd worden. Uiteindelijk startten we in 

november met het zelfstandigheidstraject op maat van elke jongere. Momenteel zitten we 

volop in de test- en evaluatiefase. Op heden zijn zowel jongeren als begeleiders enthousiast 

over deze nieuwe manier van werken. 

4.1.2.5.2 Verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning 

Visie op gamen 

Internet en games maken deel uit van de leefwereld van elk jongere. In de VOT werd in 2019 

nagedacht over dit thema om handvaten en inhoudelijke insteken te geven aan 

(context)begeleiders, zorgcoördinatoren en de medewerkers van de HCA-dienst. We deden 

hierbij beroep op de expertise van de druglijn en de VAD. 

In de tekst zoomen we niet alleen in op de nadelen van het gamen maar evenzeer op de 

voordelen. We beschrijven een aantal fases in het gamegedrag met aandacht voor de fases 

waarin jongeren in de problemen komen. Er is een luik over preventie van problematisch 

gamegedrag evenals een reactiebeleid met tips en hulpmiddelen om mee aan de slag te 

gaan.  

Werkbezoek Fier 

In het licht van de ombouw van de erkenning proeftuin naar beveiligend verblijf en de 

evaluatie van de werking die hiermee gepaard gaat, organiseerden we een werkbezoek 

aan Fier. Alle stafleden van JEZ1, enkele van HDO en de directeur namen hieraan deel en 

gingen mee naar Fier. Fier is een expertise- en behandelcentrum in Nederland dat zich richt 

op slachtoffers van tienerpooiers, mensenhandel, kindermishandeling, trauma, 

eergerelateerd en seksueel geweld.  

Tijdens het bezoek werden we meegenomen in hun visie op beveiliging en kregen we heel 

wat handvaten om zeer gekwetste jongeren in een beveiligende setting op te vangen. Het 

werkbezoek was inspirerend voor de evaluatie van onze eigen werking  en het uitschrijven 

van het aanvraagdossier voor beveiligend verblijf. 

Kortdurende ervaringsgerichte trajecten  in de VOT 

Sinds 2014 worden er door Vereniging Ons Tehuis ervaringsgerichte trajecten voor jongeren 

en hun context georganiseerd.  

Naast het organiseren en vormgeven van de KET werd in 2019 gestart met het Platform 

Ervaringsgerichte Trajecten of kortweg PLET. PLET is een intervisiegroep die tweemaal per jaar 

samenkomt met als doel de methodiek van het ervaringsleren verder te implementeren in de 

voorziening. In 2019 namen 14 medewerkers uit alle leefgroepen en diensten van de VOT 

deel aan deze intervisiegroep.  

In 2019 werden meerdere kortdurende ervaringsgerichte trajecten (KET) georganiseerd. De 

invulling van een KET gebeurt steeds op maat en varieert sterk in tijd. Dit gebeurt in overleg 

met de betrokkenen. Tijdens dit overleg wordt beslist wie de KET zal begeleiden en proberen 

we het programma vorm te geven. In 2019 werden de KET hoofdzakelijk begeleid door de 

individuele begeleider van de jongere.  

Inspraak en participatie van ouders – oudergroep HDO 

In 2018 was de opkomst van onze oudergroep HDO eerder beperkt, waardoor we sleutelden 

aan de vorm. We stapten af van de formele vergaderstijl en probeerden via een ander weg 

de oudergroep nieuw leven in te blazen. Om van start te gaan organiseerden we begin 2019 

een gezamenlijke kookactiviteit, waar spontaan gesprekken plaatsvonden en stonden we stil 



 

 

bij hoe we de oudergroep verder vorm geven. Ideeën werden uitgewisseld  en een nieuw 

platform werd geïnstalleerd. De reacties achteraf bewezen dat deze manier van werken 

aansloeg. 

In de volgende oudergroep werd werken gecombineerd met een ontspannend koffie- en 

gebakmoment. We stonden stil bij onze missie. We  selecteerden een aantal waarden uit 

onze missie en vroegen welke betekenis ouders hieraan geven. Dit leidde tot een boeiend 

gesprek en gaf ons ook inkijk in de behoeften en noden van ouders. Een interessant 

leermoment.  

Tijdens de laatste oudergroep van het jaar werd de nieuwe organisatiestructuur uit de 

doeken gedaan, konden ouders suggesties doen naar het beleid en vragen stellen aan de 

directeur.  

De eerste oudergroep van het nieuwe jaar was traditiegetrouw de nieuwjaarsreceptie en 

deze keer namen de ouders zelf het heft in handen en organiseerden alles. Zo maakten ze 

de uitnodigingen, deed boodschappen,… en toasten ze samen met andere ouders en de 

medewerkers op het nieuwe jaar. De ouders spraken ook een woord van dank uit naar de 

begeleiders. Kortom als je spreekt van cliënten in hun krachten zetten, emancipatorisch en 

verbindend werken, als hulpverlener naast de ouders staan en het niet zomaar overnemen, 

ouders stimuleren om betrokken te zijn en te participeren dan is dit wel een mooi voorbeeld. 

We hopen dat er 2020 opnieuw veel verbindende momenten kunnen gecreëerd worden.  

 Tevredenheid van medewerkers 4.1.2.6

4.1.2.6.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

Gebruikerstevredenheid bij crisisverblijf en –begeleiding 

De VOT biedt een brede waaier aan modules aan en hierbij wordt telkens de 

gebruikerstevredenheid na de onthaalperiode, jaarlijks en bij einde bevraagt aan de hand 

van een vragenlijst. Ook voor crisisbegeleiding en –verblijf wilden we de stem van de cliënt 

horen om zo op basis van hun suggesties en ervaringen onze hulpverlening beter te kunnen 

afstemmen op de noden en behoeften van de cliënten. Daarom besloten we voor de -12-

jarigen, jongeren en ouders die crisishulp van ons ontvangen een tevredenheidsvragenlijst te 

ontwikkelen en te implementeren. Er werd ook een verwerkingssysteem uitgewerkt. De 

resultaten worden op de zesmaandelijkse lokale kwaliteitsstuurgroepen besproken en van 

daaruit kunnen acties geformuleerd worden ter optimalisatie van ons aanbod.   

Momenteel loopt de proefperiode waarin deze vragenlijst wordt uitgetest en waar nodig 

bijgestuurd. Door toevoeging van deze vragenlijsten hebben we nu voor praktische elke 

module een tevredenheidsmeting afgestemd op de leeftijd van de cliënten.  

 Waardering door de maatschappij 4.1.2.7

4.1.2.7.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

De academische werkplaats positief leefklimaat Vlaanderen 

De academische werkplaats leefklimaat (AWL) is de opvolger van het eerdere innovatieve 

project “back to basics” (daterend van 2018) en ging in 2019 officieel van start. De AWL is 

een samenwerking tussen de VOT en de universiteit van Gent (vakgroep orthopedagogiek 

en de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek) en wordt financieel ondersteund door 

de Vlaamse overheid. De AWL heeft drie grote doelstellingen: 

1. Het uitbouwen van werkveldgerichte activiteiten.  We focussen ons hierbij expliciet op 

de sectoren Bijzondere Jeugdzorg, VAPH, Kind & Gezin en de kinder- en 

jeugdpsychiatrie. 

2. Het theoretisch en onderzoeksmatig onderbouwen van deze activiteiten waarbij we 

oog hebben voor parallellen en verschillen over sectoren heen. 

3. Het ontwikkelen van beleidsaanbevelingen op basis van de voornoemde activiteiten. 

De kracht van dit project zit in de synergetische samenwerking tussen praktijk en onderzoek.  



 

 

Aan de werkveldgerichte activiteiten, nemen 53 organisaties, in zes verschillende groepen, 

deel. Tijdens deze activiteiten maken we samen met verschillende organisaties ruimte om na 

te denken over het leefklimaat en hoe ieder dit naar zijn eigen organisatie kan vertalen. 

Daarnaast zetten we ook in op het implementeren en borgen van een systematische dialoog 

met begeleiders en jongeren over dit leefklimaat. Dit doen we o.a. door gebruik te maken 

van de gevalideerde vragenlijsten werk- en leefklimaat (Van der Helm, 2011) en vanuit de 

resultaten tot acties te komen. We organiseerden reeds twee actiedagen en een 

intervisievoormiddag.  

In het onderzoeksluik analyseren we de ontwikkeling van de pedagogische praxis: we kijken 

hoe een positief leefklimaat vorm gegeven wordt en met welke spanningen organisaties 

geconfronteerd worden. Daarnaast zijn we nieuwsgierig naar wat het in de huidige praxis 

betekent om in residentiële zorg te werken en onderzoeken we welk professionalisme nodig 

is. De bedoeling is dat we ook in 2020 verschillende intervisies organiseren en voldoende 

materiaal verzamelen om zo eind 2020, begin 2021 een gedegen beleidsrapport voor te 

bereiden. 

4.1.2.7.2 Verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning 

Uitbreidingen binnen aanbod OSiO 

OSiO startte in 2019 officieel met de Oké Training.  Deze ouder-kind training ontstond vanuit 

de nood om jongere kinderen ‘Rots & Water’ bij te brengen en vanuit de vaststelling dat 

ouders graag nauwer betrokken willen worden. Tijdens deze weerbaarheidstraining volg je als 

ouder samen met je kind (3e t.e.m. 6e leerjaar) een training in groep. Via actie, spel en korte 

zelfverdedigingsoefeningen leer je elkaar, jezelf en je lichaam beter kennen. We vertrekken 

van een stevige basishouding om zo sterk in je schoenen te staan. Ook andere 

opvoedingsfiguren krijgen de mogelijkheid om zich in te schrijven. De training wordt als een 

groot succes ervaren doordat de betrokkenheid van de ouders de transfer naar de 

thuissituatie vergemakkelijkt. 

Daarnaast ontwikkelde OSiO samen met de contextbegeleiders van VOT een ouderreeks 

voor ouders van pubers. In 2019 werd deze reeks georganiseerd voor ouders verbonden aan 

VOT. In 2020 wordt dit verder uitgerold naar de Huizen van het Kind die beroep doen op 

OSiO. Deze oudercursus is gebaseerd op de methodiek van geweldloos verzet en nieuwe 

autoriteit. De groep bestaat uit een 10-tal ouders van kinderen tussen 12 en 18 jaar die 

volgende thema’s behandelen: ‘Wat is het verschil tussen nieuwe en oude autoriteit?’, ‘wat is 

typisch pubergedrag?’, ‘Hoe kan je liefdevol begrenzen?’… Op die manier spelen we met 

OSiO flexibel in op de noden en tendensen in de maatschappij.  

Bachelorproef: methodieken en folder SOVA 10 – 12 jaar 

In 2019 kreeg OSIO bezoek van acht laatstejaarsstudenten sociaal-agogisch werk aan de 

hogeschool VIVES te Kortrijk. Ze kregen de kans om voor hun bachelorproef een project uit te 

werken omtrent individuele sociale vaardigheidstrainingen. Vanuit OSiO kregen ze enerzijds 

de vraag om sessies te ontwikkelen op maat van kinderen tussen tien en twaalf jaar. 

Anderzijds herwerkten zij ook de kennismakingsfolder. We stelden namelijk vast dat zowel de 

sessies als de kennismakingsfolder onvoldoende aangepast waren aan deze doelgroep.  

Het harde werk van de studenten resulteerde in een hapklare handleiding voor begeleiders. 

Deze bevat een weergave van diverse methodieken binnen vier actuele thema’s: 

“kennismaking”, “stress”, “conflicthantering” en “verlieservaringen”. Hierin noteerden de 

studenten voldoende uitleg omtrent de doelgroep, aanpak, benodigdheden, etc. De 

kennismakingsfolder werd vereenvoudigd qua taalgebruik en visueel aantrekkelijker 

gemaakt.  

Op 18 juni stelden de studenten dit alles voor op hun eindpresentatie. Hierop waren zowel 

externe partners als werknemers van Vereniging Ons Tehuis aanwezig. 

  



 

 

Opleiding herstelgericht werken onderwijs Wervik 

OSIO richt zich ook tot professionelen. In 2019 werd er een vorming rond herstelgericht 

werken aan professionelen in scholen te Wervik aangeboden. De vorming herstelgericht 

werken is een vertaling van wat we binnen DIVAM reeds doen, maar dan zonder een misdrijf 

als uitgangspunt. Hierbinnen bieden we aan professionelen concrete tools over hoe men 

herstelgericht aan de slag kan gaan met jongeren n.a.v. een conflictsituatie. 

Diverse organisaties die werken met jongeren (onderwijs, bijzondere jeugdzorg, …) merken 

dat ze niet altijd meer weten hoe men met storend gedrag moet omgaan. Recepten van 

vroeger blijken in het huidig klimaat niet (altijd meer) te werken.  In de opleiding wordt hier 

een antwoord op gegeven door de professionelen tools aan te reiken waar ze onmiddellijk 

mee aan de slag kunnen. Daarnaast wordt ook stilgestaan bij een herstelgerichte 

basishouding. Nadien ontvingen we positieve feedback, bv. “Ik kreeg concrete methodieken 

aangeboden waar ik zelf mee aan de slag kan.” of ‘Vlotte spreker, goede interactie, goede 

tips gekregen voor op school én thuis bij het opvoeden van de kindjes.” .  

20 jaar DIVAM 

In 2019 vierde de HCA-dienst, DIVAM, haar 20-jarig bestaan. We hebben 20 jaar ervaring in 

het begeleiden van jongeren na een misdrijf. Ervaringsleren is daarin altijd een heel 

belangrijke pijler geweest! Dit wilden we ook duidelijk maken aan anderen door een 

escaperoom te bouwen. In een escaperoom leer je namelijk veel over jezelf en over je rol in 

de groep. Eind november 2019 konden groepen, zowel intern als extern, deelnemen. In het 

totaal namen 15 groepen deel. Nadien organiseerden we een receptie om onze partners en 

collega’s te bedanken voor de jarenlange samenwerking en maakten we de grote winnaar 

van de escaperoom bekend.   

10 jaar JEZ11 

In 2019 had JEZ11 ook iets te vieren, namelijk haar 10 – jarig bestaan. Dit lieten we uiteraard 

niet ongemerkt voorbij gaan. Diverse partners en collega’s uit het werkveld werden 

uitgenodigd op een receptie. Naast een aantal speeches, gaven de meisjes en begeleiders 

van JEZ11 het beste van zichzelf in een dansoptreden. Ook wilden we alle collega’s die in de 

afgelopen 10 jaar in JEZ11aan de slag waren en de meisjes die bij ons verbleven hebben nog 

eens samenbrengen. Voor hen werd een praatcafé georganiseerd, waar we met een hapje 

en drankje herinneringen konden ophalen. Het werd een geslaagde avond waar we veel 

energie uithaalden om de komende jaren verder te bouwen aan JEZ11. 

Bezoek van Paul Marchal aan JEZ11 

Het  buurtinformatienetwerk Brielen / Elverdinge / Vlamertinge organiseerde op 21/02/2019 

een infoavond met gastspreker Paul Marchal. De opbrengst van deze avond werd aan JEZ11 

geschonken. Om hen te bedanken nodigden we het buurtinformatienetwerk, Paul en Betty 

Marchal bij ons uit. We gaven hen een rondleiding in JEZ11 en lichtten onze de werking toe. 

Tijdens het informele gedeelte uitte men een grote waardering voor het engagement dat we 

dagelijks voor de jongeren opnemen.   

 Performantie van het centrum 4.1.2.8

4.1.2.8.1 Verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning 

Onderzoek vrijheid beperkende maatregelen 

In 2019 werden we herhaaldelijk gevraagd om deel te nemen aan onderzoek omtrent 

vrijheid beperkende maatregelen. Vanuit een open en lerende houding gingen we hierop in. 

Een eerste onderzoek, vanuit de KU Leuven, richtte zich op de praktische uitvoering van 

afzondering en fixatie in residentiële voorzieningen. JEZ11 participeerde in de experten 

bevraging. Het onderzoek resulteerde in 76 intersectorale aanbevelingen voor uitvoering van 

afzondering en fixatie. 

Een tweede onderzoek ging specifiek in op de registratie van afzonderingsmaatregelen. 

JEZ11 registreerde gedurende een maand specifieke data, wat ook tot intersectorale 

maatregelen leidde. 

Kunstproject vrouwen²women 



 

 

Het kunstproject vrouwen²women kwam tot stand na een ontmoeting met Jenny 

Vanlerberghe (journalist, auteur, kunstenaar, vrouwenactiviste). Het ontstond uit het idee om 

samen met jongeren van de VOT beeldend te werken door kunstwerken te maken met als 

thema “De kracht van de vrouw”. Het richtte zich tot niet-schoolgaande jongeren tussen de 

12 en 18 jaar. Tijdens het project begeleidde kunstenares, Inge Capoen, de jongeren in hun 

talent en “kunstproces” en de begeleider drama- en creatherapie van de VOT begeleidde 

hen in hun emotioneel en educatief proces. Dit project zorgde voor een nuttige en creatieve 

dagbesteding voor jongeren die vaak schoolmoe zijn. Deze jongeren gingen ook een 

engagement aan, waardoor ze discipline en verantwoordelijkheid aan de dag moesten 

leggen. Dit alles kwam hun zelfontplooiing en –ontwikkeling ten goede. De afgewerkte 

beelden maakten samen met andere kunstwerken deel uit van een tentoonstelling onder 

leiding van curator Jan Yperman. 

4.2 Kwaliteitsplanning 2020  

Verbeteractie 
SD P of A Niveau 

Status op 

01/01/2019 

1. LEIDERSCHAP 

Verder implementeren organisatiestructuur 2 P VOT Lopend 

2. BELEID EN STRATEGIE 

Kwaliteitsthema ‘effect van hulpverlening’ 4 P VOT Lopend 

Operationaliseren buddywerking 5 P VOT Lopend 

Netwerkgericht werken in de VOT 5 P VOT Op te starten 

Implementeren en visualiseren van missie voor 

cliënten 
4 P VOT Lopend 

Implementeren en borgen van missie VOT in 

pedagogische concepten en visie diensten 
4 P VOT Lopend 

Visie op het werken met jongeren en hun 

vertrouwenspersoon/steunfiguur ontwikkelen 
5 P VOT 

 Op te 

starten 

Operationeel en eenduidig kader opmaken en 

aanreiken aan alle medewerkers over hoe we 

reageren op overtredingen van de (zeven) regels 

4 P VOT Op te starten 

3. PERSONEELSBELEID 

Strategisch doel 2: inzetten op personeelszorg als 

belangrijke hoeksteen in de verdere uitbouw van 

de organisatie 

2 P VOT Op te starten 

Uitvoeren en opvolgen van eenmalige acties uit 

de priac ‘verlagen administratieve werkdruk’ 
2 P VOT Lopend 

Actualiseren rechtspositieregeling 2 P VOT Lopend 

Opmaak, actualiseren en digitaliseren van de 

globale risico-analyse 
2 A VOT Lopend 

Evalueren en borgen stressbalancer 2 P VOT Lopend 

4. MIDDELEN EN SAMENWERKING 

Uitwerken van visie en werking met betrekking tot 

een moestuin 
3 P VOT On hold 

Project dagbesteding ‘Ambrajaze’ in Ieper 8 P VOT Lopend 

Organiseren regionaal en intersectoraal 

instroomoverleg voor KWE en CBAW 
6 A HDO Op te starten 



 

 

Uitbouw kwaliteitsbeleid 1G1P 6 A 1G1P Op te starten 

Concretiseren nieuwbouw HDO verblijf 3 P HDO Lopend 

Implementeren nieuw systeem cliëntadministratie - P VOT Op te starten 

Implementeren nieuw digitaal systeem 

personeelsadministratie 
- P VOT Op te starten 

Afstemmen kwaliteitshandboek op de gewijzigde 

organisatiestructuur 
- P VOT Op te starten 

5. KERNPROCESSEN 

Borgen geweldloos verzet en nieuwe autoriteit 4 P VOT Lopend 

Operationaliseren pedagogisch profiel JEZ11 en 

afstemmen op de uitbreidingsaanvraag 

‘beveiligend verblijf’.  

4 P JEZ11 Lopend 

Implementeren jeugddelinquentiedecreet 4 P DIVAM Lopend 

Operationaliseren en implementeren 

delictgerichte contextbegeleiding 
4 A DIVAM Lopend 

Implementeren, opvolgen en waar nodig bijsturen 

van het zelfstandigheidstraject binnen de Dreve 

4 

en 

5 

A HDO Lopend 

Optimaliseren werking kleinschalige wooneenheid 4 A HDO Lopend 

Implementeren van de nieuwe inhoudelijke 

referentiekaders binnen de crisisjeugdhulp 
4 A HDO Op te starten 

Implementeren van de richtsnoeren ‘overgang 

naar volwassenheid vanuit Jeugdhulp’ in HDO en 

JEZ11 

4 P VOT Op te starten 

Actualiseren procedures en verwante 

documenten positieve heroriëntering 
4 A HDO Op te starten 

Implementeren van visie ‘infant mental health’ 4 P  HDO Op te starten 

6. TEVREDENHEID VAN CLIËNTEN EN VERWIJZERS 

-      

7. TEVREDENHEID VAN MEDEWERKERS 

-      

8. WAARDERING DOOR DE MAATSCHAPPIJ 

Trajecten Academische Werkplaats Leefklimaat 7 P AWL Lopend 

9. PERFORMANTIE VAN HET CENTRUM 

Optimaliseren dashboard indicatoren HDO -  P VOT Lopend 

10. VERBETEREN EN VERNIEUWEN 

-      

  



 

 

5 KWALITEITSTHEMA: EFFECT VAN HULPVERLENING 

5.1 Algemene inleiding 

In dit luik schetsen we vooreerst onze algemene visie op het werken met indicatoren. Daarna 

zoomen we in op het thema ‘effect van hulpverlening’ waarbij we stil staan bij onze visie op 

het effect van hulpverlening en de drie opgelegde indicatoren. Hierbij geven we een 

antwoord op volgende vragen: “Welke betekenis krijgen deze indicatoren?”, “Hoe meten we 

deze indicatoren vandaag al?” en “Welke stappen zetten we nog in de toekomst?”. 

5.2 Visietekst indicatoren 

 Inleiding 5.2.1

Wanneer doet de jeugdhulp haar werk goed? Hoe kan men de prestaties van de jeugdhulp 

meten?  In de afgelopen jaren is er een algemeen gevoelde noodzaak om de kwaliteit van 

de hulp – en dienstverlening in beeld te brengen. Het werken met cijfers en indicatoren wordt 

ook in onze sector steeds belangrijker. Duidelijke afspraken zijn noodzakelijk om een 

betrouwbaar beeld over die indicatoren te krijgen.  

Bij het werken met indicatoren geldt weliswaar 'meten is weten', maar daarna houdt het niet 

mee. De VOT wil op een verantwoorde manier omgaan met het principe ‘meten is weten’. 

Indicatoren moeten zinvol en nuttig zijn. De kost en tijdsinvestering voor indicatoren 

(ontwerpen, verzamelen, verwerken, bespreken, communiceren) dient op te wegen tegen 

de mogelijke baten. Het werken met indicatoren is een meerwaarde, maar we zijn er ons in 

de VOT ook van bewust dat dit ook risico’s met zich mee kan brengen. Zo kunnen bij 

ongepast gebruik, ongewenste neveneffecten ontstaan.   

Om dit alles te begrijpen is het goed stil te staan bij de vraag wat indicatoren zijn, waarom 

we indicatoren gebruiken en welke uitgangspunten gelden bij het werken met indicatoren. In 

deze visietekst geven we over deze onderwerpen nadere uitleg. 

 Werken met indicatoren 5.2.2

 Waarom indicatoren gebruiken? 5.2.2.1

Er zijn verschillende redenen waarom de VOT indicatoren gebruikt.  De belangrijkste zijn: 

 het helpt de kwaliteit van de hulp– en dienstverlening te monitoren. Met monitoring 

bedoelen we het bewaken en opvolgen van ontwikkelingen zowel op casus- als 

organisatieniveau. 

 het is een gereedschap (een middel) bij verbeteren;   

 indicatoren laten toe om inzicht te verwerken; 

 ze richten de aandacht op wat belangrijk is.  Indicatoren brengen meer focus op 

hoofdzaken; 

 het is een middel om te komen tot een meer zakelijke cultuur.  Hiermee bedoelen we 

dat indicatoren streven naar een verhoogde professionaliteit en naar een cultuur die 

meer gebaseerd is op feiten en minder op intuïtie en emoties;  

 het afleggen van verantwoording. 

 

Er zijn dus vele redenen waarom we indicatoren zouden gebruiken.  We kunnen dit herleiden 

tot drie hoofdfuncties van indicatoren: 

 signaleren (signaalfunctie); 

 evalueren en monitoren (evaluatiefunctie); 

 communiceren en dialogeren (communicatiefunctie). 



 

 

  

Een indicator heeft een signaalfunctie als we vooral willen weten of bepaalde drempels zijn 

overschreden of niet. Met andere woorden, de indicator dient in de eerste plaats als een 

knipperlicht of om ons te alarmeren. Wordt de drempelwaarde bereikt, dan is er een analyse 

nodig die kan leiden tot actie. De evaluatiefunctie is de meest voorkomende functie. 

Indicatoren worden gebruikt om bijvoorbeeld de doelrealisatie, uitval, tevredenheid, … te 

monitoren. Een derde belangrijke functie is de communicatiefunctie. De bedoeling is om aan 

de hand van de indicatorwaarden informatie te verschaffen. Soms is het meer dan puur 

informeren en gaat het over sensibiliseren, motiveren of feedback geven (dialogeren).  

De drie genoemde functies kunnen samenvallen, al is dit eerder uitzonderlijk. Soms zijn er 

indicatoren ‘zonder functie’: beschrijvende indicatoren die iets zeggen over bepaalde 

fenomenen in de organisatie maar geen aanleiding geven tot actie.  Een dergelijke 

(beschrijvende) indicator kan op een gegeven moment een kritische indicator worden 

omdat er een specifiek beleid rond wordt gevoerd. 

 Wat zijn indicatoren? 5.2.3

Er worden heel wat verschillende termen gebruikt om naar indicatoren te verwijzen: cijfers, 

indicatoren, kwaliteitsindicatoren, maatstaven, meetgegevens, kengetallen, stuurgetallen …  

Vaak is het niet duidelijk of deze termen al dan niet naar hetzelfde begrip verwijzen.  Een 

andere onduidelijkheid is hoe indicatoren zich onderscheiden van andere numerieke 

gegevens.  Wanneer spreken we van indicatoren?  Wanneer van cijfers?  In dit deel willen we 

duidelijkheid scheppen door duidelijk aan te geven wat een indicator is en wat het niet is. 

We verzamelen en beschikken alsmaar meer over informatie en gegevens door de 

toenemende informatisering en digitalisering.  We maken een onderscheid tussen de 

volgende termen: kengetallen, indicatoren en kritische indicatoren. 

 Kengetallen 5.2.3.1

Kengetallen zijn (meet)gegevens (cijfers) die we systematisch verzamelen en vergelijken vb. 

aantal ziektedagen van medewerkers, aantal uitdiensttredingen, ...  

 Indicatoren 5.2.3.2

Een indicator is een meetbaar aspect (een kengetal) dat een aanwijzing geeft over de 

kwaliteit. Van Yperen formuleert een indicator als een meetlat om de kwaliteit van de hulp – 

en dienstverlening zichtbaar te maken. Indicatoren laten toe om (beleids)beslissingen te 

nemen. Een sluitende definitie van indicatoren formuleren, is volgens ons niet mogelijk. We 

Indicatoren 

•Signaalfunctie 

•Communicatie-functie 

•Evaluatiefunctie 



 

 

zijn eerder voorstander van het formuleren van een aantal criteria om indicatoren te 

onderscheiden van andere informatie: 

 heeft een duidelijke functie; 

 vat gegevens samen in één cijfer; 

 ontleent zijn betekenis aan een context; 

 kan zinvol vergeleken worden met één of meer andere cijfers; 

 wordt regelmatig bepaald; 

 wordt regelmatig geanalyseerd, besproken en op een formele manier 

gecommuniceerd. 

 

Voorbeelden van goede indicatoren: 

 Aantal dagen vorming, training en opleiding per medewerker 

 % van de respondenten die een score van 4 of meer op 5 geven bij een 

tevredenheidsmeting 

Een indicator heeft pas echt betekenis, als er ook een norm (streefniveau) is vastgesteld. 

Wordt er afgeweken van die norm, dan is bijsturing nodig. De soorten normwaarden die bij 

een norm kunnen horen: 

 ideale norm: de maximale (of minimale) wenselijke waarde van een indicator onder  

ideale, perfecte omstandigheden.  

 streefnorm: de waarde die men in de toekomst hoopt te bereiken (ze zijn ambitieus 

maar haalbaar); 

 drempel: de kritische waarde die niet onder – of overschreden mag worden. 

 

 

We maken een onderscheid tussen drie soorten indicatoren: input -, proces – en 

resultaatsindicatoren. Inputindicatoren verwijzen naar de inputgebieden van het EFQM-

model: leiderschap, beleid en strategie, personeelsbeleid en middelen en samenwerking. 

Procesindicatoren zijn indicatoren die dan weer verwijzen naar het verloop van de processen 

binnen de (deel)organisatie. Resultaatsindicatoren geven informatie over de uitkomsten van 

de hulp – en dienstverlening. Ze refereren naar de resultaatgebieden van het EFQM-model: 

tevredenheid van cliënten en aanmelders, tevredenheid van medewerkers, waardering door 

de maatschappij en performantie. Daarbij maken we een onderscheid tussen output- en 

outcome-indicatoren. Outputindicatoren drukken een resultaat uit in aantallen, terwijl 

outcome-indicatoren verwijzen naar de kwaliteit van het geleverde resultaat, meer bepaald 

het effect dat je bereikt hebt.  
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Tenslotte maken we een onderscheid naar type. Hiervoor verwijzen we naar het 

uitvoeringsbesluit van het kwaliteitsdecreet.  Het uitvoeringsbesluit stelt dat resultaten worden 

gemeten aan de hand van subjectieve (perceptiemeting, tevredenheid) criteria en 

objectieve (indicatoren) criteria. 

 Kritische indicatoren 5.2.3.3

We spreken in de VOT tevens van zogenaamde kritische indicatoren. Kritische indicatoren zijn 

indicatoren die we selecteren omdat deze dermate belangrijk zijn voor de slaagkansen. 

Welke indicatoren kritisch zijn voor het al dan niet slagen is afhankelijk van het moment en 

context. Kritische indicatoren hoeven niet per definitie negatief zijn. In de korf van kritische 

indicatoren nemen we tevens zaken op waarin we sterk zijn maar zo belangrijk zijn om 

blijvend sterk in te zijn. In dit geval gaat het om borging van sterktes en kwaliteiten. 

 Basisprincipe 5.2.4

Een basisprincipe van het werken met indicatoren is dat een indicator nooit op zichzelf staat, 

maar altijd deel uitmaakt van een werkwijze. Die werkwijze kent een aantal elementen: 

 

 In de eerste plaats moet het doel dat men wil bereiken, of welke missie men wil 

volbrengen, SMART omschreven zijn. 

 Om de missie en doelen te realiseren zijn er succesbepalende factoren in het spel.  Dit 

zijn factoren die goed op orde moeten zijn wil men de doelen of de missie kunnen 

realiseren.  Succesfactoren zijn factoren die dermate belangrijk zijn voor het al dan 

niet slagen. 

 Een indicator geeft aan in welke mate de missie of een doel gerealiseerd wordt, of in 

welke mate een succesbepalende factor op orde is. 

 Een norm bepaalt wanneer de indicator een 'voldoende' scoort (bijvoorbeeld: de 

norm is dat 75 procent van de cliënten op een tevredenheidsmeting ‘tevreden tot 

'zeer tevreden' moeten scoren). Het onderscheid tussen de indicator en de norm is 

belangrijk. Over een indicator kan men het gauw met elkaar eens zijn, over de juiste 

norm kan men lang twisten.  

 Essentieel is verder dat een indicator iemand of iets in de organisatie moet 

aanspreken op de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid om sturing te geven aan 

te realiseren verbeteringen. Bijvoorbeeld, als slechts 40 procent van de cliënten 

tevreden blijkt te zijn, dan moet er wat veranderen. Voor die verandering moeten 

verbeteracties in gang gezet worden en moet duidelijk zijn wie daaraan sturing gaat 

geven. 

 

Kortom, bij indicatoren is het van belang dat ze aan een doel of missie gekoppeld zijn en dat 

ze deel uitmaken van een meet- en verbeterbeweging in de richting van dat doel. Een 

dergelijke inbedding van indicatoren kan tot grote kwaliteitsverbeteringen leiden. Het werken 

met indicatoren is dus verbonden met de kwaliteitsplanning.     

 

Maar we uiten ook waarschuwingen. Zo bieden verzamelde cijfers vaak hoogstens een 

indruk van de bestaande kwaliteit, geen exact beeld. Het is onverstandig om blind te varen 

op cijfers afkomstig van indicatoren. Bij het gebruik van indicatoren geldt dan ook als 

algemeen principe: cijfers over de indicatoren spreken nooit voor zich, er moet altijd over 

gesproken worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een indicator niet wordt behaald, terwijl 

men daadwerkelijk goed werk levert. Of omgekeerd dat men in de praktijk niet goed bezig is, 

maar de indicator behaalt. Het al dan niet behalen van een indicator kan te wijten zijn aan 

allerlei factoren. Bijvoorbeeld omwille van bepaalde onvoorziene omstandigheden of omdat 

het een slecht geformuleerde indicator is. 

 



 

 

5.3 Dashboard indicatoren 

 Visie 5.3.1

In deze tekst hebben we aandacht besteed aan een visie op het werken met indicatoren.  

We gaan nu dieper in op de invoering en het gebruik ervan in de VOT. 

Om onze Integrale Kwaliteitszorg op een hoger niveau te brengen willen we onze werking 

monitoren aan de hand van een set indicatoren. We willen dus een onderbouwde set van 

indicatoren op maat van de (deel)organisatie opstellen en implementeren in de organisatie. 

We stellen hierbij de volgende eisen: 

 we zorgen voor een combinatie van de verschillende indicatoren; 

 we kiezen voor een beperkte set van indicatoren die nodig zijn (m.a.w. niet teveel 

indicatoren) 

 we kiezen voor indicatoren waarbij het meten weinig middelen vergt. Dus de kost van 

de meting kan goed verantwoord worden door de baten. 

 er zijn duidelijke afspraken inzake het verzamelen, verwerken, bespreken en 

rapporteren. 

Bij het formuleren en invoeren van indicatoren in de organisatie, gaan we stapsgewijs te 

werk. Stappenplan voor de invoering van indicatoren: 

 

 

 

  

1.Visie 
vastleggen 

2.Zoekvelden 
bepalen 

3.Indicatoren 
identificeren 

4.Gebruik 
testen  

5.Gebruik 
veralgemenen 

6.Evalueren 

7.Bijsturen 



 

 

 Op weg naar het dashboard ‘indicatoren’ 5.3.2

Na een eerste interne poging werd duidelijk dat het bereiken van deze doelstelling externe 

expertise behoeft. Ook na een verkennende fase met diverse andere organisaties en 

specialisten bleef dit een zeer moeilijke opdracht. Op een event legden we onze 

probleemstelling voor aan de ‘Leading Professionals’ van BNP Paribas die op zoek waren 

naar enkele projecten uit diverse sectoren. Hiermee wilden ze hun blik verruimen, hun 

expertise ter beschikking stellen en hun eigen grenzen verleggen. Een team van vier ‘Leading 

Professionals’ raakte geboeid door onze probleemstelling en onze organisatie en koos er dan 

ook voor om ons project uit te werken. Dit vormde de start van een boeiende en intensieve 

samenwerking en uitwisseling van twee totaal verschillende sectoren die elkaar heel mooi 

ontmoet hebben. 

In een eerste fase werden de doelen van het project duidelijk afgebakend. Enerzijds willen 

we een dashboard met indicatoren voor de deelorganisatie HDO ontwikkelen om dan later 

uit te breiden naar de andere deelorganisaties. Dit dashboard moet fungeren als 

monitorinstrument. Hierbinnen is het belangrijk dat de ‘leading professionals’ voldoende 

voeling hebben met onze organisatie, missie en doelgroep. Het dashboard moet namelijk 

indicatoren bevatten doorheen het volledige traject van de jongere, dus vanaf opstart tot 

afsluit. Er werd een bezoekdag aan HDO georganiseerd waardoor ze zich volledig in onze 

werking konden onderdompelen. Anderzijds willen we tevens een ‘road map’ uitwerken om 

dergelijk dashboard ook te kunnen ontwikkelen en implementeren in onze andere 

deelorganisaties.  

Voor de uitwerking van bovengenoemde doelstellingen werd binnen HDO een werkgroep 

opgericht die tevens het aanspreekpunt vormde voor de ‘leading professionals’. Er werd een 

workshop georganiseerd waarbij enerzijds uitleg werd gegeven over het theoretische model 

‘The Balanced Scorecard Model’ (cfr. 2.4.3). Anderzijds werd samen met medewerkers uit 

verschillende disciplines op zoek gegaan naar relevante indicatoren. De werkgroep 

verdiepte zich verder in de geïnventariseerde indicatoren en kwam zo tot een set van 

kritische indicatoren. Verder werd per indicator een norm bepaald die niet onder- of 

overschreden mag worden.  

Het resultaat is een duidelijk en gebruiksvriendelijk dashboard met indicatoren op HDO-

niveau die weinig bijkomende inspanningen vragen om te meten. Het dashboard laat ons 

toe op vier belangrijke domeinen (financieel, gebruiker, proces en human resources) onze 

organisatie te monitoren, zodat er tijdig kan bijgestuurd worden. De indicatoren worden 

systematisch na ieder kwartaal verzameld, ingevoerd en geëvalueerd. Dit gebeurt op het 

managementteam. De blootgelegde aandachtspunten worden geanalyseerd en kunnen 

leiden tot verbetertrajecten die meegenomen worden in de kwaliteitsplanning. We houden 

de gekozen indicatoren in het dashboard voor een periode van drie jaar bij om zo enerzijds 

trends te zien, maar anderzijds ook de resultaten van verbetertrajecten te kunnen opvolgen. 

Doch is het belangrijk dat ons dashboard mee evolueert in de tijd en kan inspelen op 

opportuniteiten vanuit de maatschappij, organisatie, cliënten, verwijzers,… Om deze 

doelstelling te bewerkstelligen wordt het dashboard driejaarlijks onder de loep genomen en 

op basis van deze evaluatie worden kritische indicatoren op de vier domeinen bepaald. 

Deze worden dan opnieuw voor een periode van drie jaar bijgehouden. Het dashboard 

vormt dus een dynamisch instrument om aan Integrale kwaliteitszorg¹ te doen.  

In 2019 werd dit uitgetest, geïmplementeerd en bijgestuurd waar nodig en in een latere fase 

wordt dit uitgebreid naar de andere deelorganisaties.  

  



 

 

 The Balanced Scorecard Model en dashboard indicatoren 5.3.3

Robert S. Kaplan en David P Norton (1992) brachten The Balanced Scorecard Model onder 

de aandacht door hun artikel ‘The balanced scorecard – measures that drive performance'. 

Een Balanced Scorecard is een model dat wordt gebruikt om de strategische doelstellingen 

van een organisatie te vertalen in een aantal concrete en meetbare indicatoren. Als deze 

indicatoren goed gekozen zijn, dan helpt The Balanced Scorecard te focussen op de acties 

die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken en dit helpt de organisatie om de 

overkoepelende strategische doelen en visie te realiseren.  

Een visuele voorstelling van het model: 

 

Binnen The Balanced Scorecard worden per organisatie eigen klemtonen gelegd, waardoor 

dit voor elke organisatie uniek is. Binnen de VOT werd gekozen om een onderverdeling te 

maken tussen volgende vier categorieën: 

 Financieel 

 Gebruiker 

 Proces 

 Human Resources (HR) 

Voor elke categorie werden een aantal relevante indicatoren bepaald. Zo vinden we binnen 

de categorie ‘financieel’ de indicatoren sponsoring VOT, liquiditeitsratio, … De categorie 

‘gebruiker’ omvat onder andere tevredenheidsenquêtes jongeren en ouders, doelrealisatie, 

aantal contextbegeleidingen/huisbezoeken niet doorgegaan zonder verwittiging, … Binnen 

de categorie ‘processen’ hebben we het dan over het aantal uren contextcontacten, de 

bezettingsgraad en de tijdigheid van verslaggeving. De categorie ‘HR’ is overkoepelend en 

geldt dus voor de volledige VOT en omvat onder andere het percentage medewerkers die 

volledig jaar actief waren (excl. ziektes) en die een Bradfordfactor hebben lager dan 135, 

het percentage personeelsleden onder contract dat uit eigen initiatief vertrekken uit de VOT, 

… Sommige indicatoren worden per kwartaal, zesmaandelijks of jaarlijks ingevoerd.  



 

 

Voor elke indicator werd een norm bepaald, waarbij we een onderscheid maken tussen 

groen, oranje en rood. Als de ingevoerde waarde groen kleurt, dan wordt het streefniveau 

behaald. Bij oranje dienen we deze indicator van dichterbij op te volgen en bij rood dringt er 

zich een analyse op. Het is belangrijk te vermelden dat zowel de indicatoren als de normen 

doorheen de tijd kunnen evolueren. Zoals reeds aangegeven worden de indicatoren en 

normen bepaald afhankelijk van de tijdsgeest, maar ook de opportuniteiten en strategische 

doelen die op dat moment worden nagestreefd.  



 

 

 

Voorbeeld van de ‘The basic balanced scorecard template HDO’ of dashboard indicatoren HDO : 
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5.4 Kwaliteitsthema ‘effect van hulpverlening’ 

 Inleiding 5.4.1

Effect van hulpverlening lijkt op heden een trendbegrip binnen de bijzondere jeugdzorg. 

Overal waar hulpverleners, beleidsmedewerkers en verantwoordelijken samen komen, wordt 

erover gesproken. Het Agentschap bood ons enkele tools en invalshoeken om hiermee aan 

de slag te gaan, maar verder kregen we vrij spel. Na een denkmoment kwamen een aantal 

principes naar boven en werd duidelijk dat we reeds heel wat in huis hebben. Dit vormt onze 

vertrekbasis bij de verdere uitwerking van dit thema.  

We schetsten reeds onze algemene visie op het werken met indicatoren. Nu zoomen we in 

op het thema ‘effect van hulpverlening’ waarbij we kort even stil staan bij onze visie op 

effectmeting binnen de hulpverlening. We geven ook een antwoord op volgende vragen: 

“Welke betekenis krijgen de opgelegde indicatoren?”, “Hoe meten we deze indicatoren 

vandaag al?” , “Zijn er nog andere indicatoren dan de opgelegde die we meten?” en 

“Welke stappen zetten we nog in de toekomst?”. 

  Visie op effect van hulpverlening 5.4.2

Algemeen kunnen we stellen dat we binnen de VOT bewust gekozen hebben om een 

monitorinstrument te ontwikkelen gericht op zowel input-, proces- en outputgebieden over 

vier domeinen zoals weergegeven in ons dashboard. Alle kritische indicatoren die we 

bijhouden, hebben een signaalfunctie en worden ten opzichte van een norm bekeken. 

Indien er vragen of onduidelijkheden opduiken, dan gaan we telkens op zoek naar 

verklaringen door het gesprek met de betrokkenen aan te gaan. Alle leerpunten worden 

meegenomen in onze verbeteremmer met verbetersuggesties en dienen als inputbron voor 

de opmaak van de volgende kwaliteitsplanning. Dit is een middel om onze strategische 

doelen te bereiken en vormt de motor van ons kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitshandboek 

omvat dan het resultaat van alle gemaakte keuzes. Ook de indicatoren die betrekking 

hebben op het effect van hulpverlening hebben eenzelfde functie. Er werden ook twee 

kaders, namelijk “quality of life” en “capability” aangereikt. Deze twee denkkaders wensen 

we bij de verdere uitwerking ook mee te nemen (cfr. Infra).  

 Doelrealisatie 5.4.3

Doelrealisatie is de mate waarin de doelen bereikt werden na afsluit van de begeleiding. 

Afsluit van de begeleiding betekent voor ons het einde van een begeleiding in de VOT, 

waardoor schakelen van de ene werkvorm naar de andere niet wordt meegeteld. 

In het dashboard indicatoren worden verschillende kritische indicatoren opgenomen die 

betrekking hebben op de indicator doelrealisatie: 

 Doelrealisatie Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg (OvBJ) vanuit BINC. 

Per kwartaal wordt deze indicator uit BINC gehaald. Hierbij bekijken we de positieve 

scores (‘ja’ en ‘grotendeels’) ten opzichte van het totaal aantal afgesloten dossiers in dat 

kwartaal.  

 Aantal afgesloten verblijfsdossiers waarin de score verbeterd is ten opzichte van de 

beginsituatie / aantal afgesloten contextbegeleidingsdossiers waarin de score 

verbeterd is ten opzichte van de beginsituatie.  

In het handelingsplan worden op verschillende levensdomeinen doelstellingen 

geformuleerd. Op cliëntniveau bepaalt het miniteam bestaande uit de zorgcoördinator, 

contextbegeleider per doelstelling een GAS-score (Goal Attainment Scale). In verblijf sluit 

de individuele begeleider en eventueel de psycholoog hier ook bij aan. Dit wordt 

besproken met de cliënt, zijn context en de aanmelder en op basis van hun inbreng 

worden nieuwe en/of aangepaste doelstellingen bepaald. Binnen de GAS-score wordt 
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een onderscheid gemaakt tussen -1 (= de toestand is verslechterd t.o.v. de aanvang), 0 

(= de toestand is hetzelfde al bij aanvang), +1 (= de toestand is verbeterd t.o.v. de 

aanvang, maar nog niet conform de doelstellingen), +2 (= de toestand is verbeterd t.o.v. 

de aanvang en conform de doelstellingen). Deze score wordt per werkvorm opgenomen 

in het jaarverslag. 

Op organisatieniveau bepalen we bij afsluit van de begeleiding een overkoepelende 

score over het volledige hulpverleningstraject. In eerste instantie stemden we deze score 

af op de GAS-score, maar na evaluatie vonden we het meer aangewezen om vanaf 

2020 de BINC-categorieën te gebruiken. Binnen HDO vinden we het tevens belangrijk om 

op vlak van doelrealisatie een onderscheid te maken tussen de werkvorm verblijf en 

contextbegeleiding. Dit wordt dan ook apart opgenomen in het dashboard. Zo komen 

we tot een meer gefundeerd beeld per werkvorm in vergelijking met de indicator 

‘doelrealisatie vanuit BINC’.  

Na evaluatie van deze indicator kwamen een aantal leerpunten aan het licht die we in 

de loop van 2020 ook zullen aanpakken. We maken pas bij het einde van een 

begeleiding een inschatting van het effect die onze hulpverlening heeft op de situatie 

van de cliënt, maar de meeste cliënten verblijven meerdere jaren, waardoor we het te 

beperkt vinden en ook niet correct om dit enkel op het einde van de begeleiding te 

doen. Er werd dus beslist om deze inschatting ook jaarlijks te maken. Later in deze tekst 

wordt dit concreet gemaakt.  

 Aantal cliënten die bij einde begeleiding verder kunnen zonder professionele hulp. 

Voor de werkvorm contextbegeleiding i.f.v Positieve Heroriëntering wordt bij einde van 

de begeleiding ingeschat of het gezin al dan niet verder kan zonder professionele hulp. 

Dit nemen we op in ons jaarverslag. Voor deze werkvorm is dit een relevante indicator, 

maar niet voor de andere werkvormen, waardoor we deze indicator niet weerhouden 

wordt. 

 Evolutie resultaten diagnostiek begin en einde 

In ons begeleidingstraject worden bij start en bij einde van de begeleiding een aantal 

diagnostische instrumenten en/of vragenlijsten afgenomen. We stelden ons de vraag of 

het mogelijk was om vanuit de resultaten van deze diagnostische instrumenten tot een 

meta-indicator te komen op organisatieniveau. 

Bij het bekijken van de gebruikte diagnostische instrumenten merkten we op dat de 

jongeren en hun context meestal zelf een inschatting moeten maken van hun situatie en 

of deze al dan niet verbeterd is. De inschatting van de cliënten en hun context komen 

niet altijd overeen komen met de inschatting van de betrokken hulpverleners. Deze 

vaststelling biedt een meerwaarde binnen de verdere individuele begeleiding, maar 

biedt geen mogelijkheden om tot een meta-indicator op organisatieniveau te komen. De 

gebruikte diagnostische instrumenten fungeren dus als indicator voor de subjectieve 

beleving van ouders met betrekking tot hun traject.  

Bij de verdere uitwerking van ons jaarlijks instrument streven we naar een objectief en 

eventueel zelfs gevalideerd instrument om een inschatting te maken van het effect van 

hulpverlening. 

 Outcomes star methodiek 

Om de kaders “quality of life” en “capability” te concretiseren bij de opmaak van het 

handelingsplan, vertaalden en implementeerden we onder andere de ‘outcomes star’ 

methodiek in de werking van de VOT.  

Deze methodiek zullen we vanaf februari 2020 bij de opmaak van het handelings-, groei- 

en ondersteuningsplan gebruiken. Deze methodiek richt zich tot jongvolwassenen en 

heeft als doel om de regie van het handelingsplan meer bij de jongeren en de betrokken 

context te leggen met ondersteuning van de begeleiding. Ook gaat het uit van de 
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vermogens en mogelijkheden van de cliënt zelf. De werkwijze is dat zowel de cliënt, zijn 

context als de begeleiding, op de verschillende levensdomeinen aanwezig op de ster, 

een score van 1 tot 10 geeft, waarbij 1 en 2 zeer slecht zijn en 9 en 10 uitstekend. Deze 

levensdomeinen zijn rechten en plichten, toekomstperspectief, fysiek/lichamelijke 

zelfzorg, emotionele/psychische zelfzorg, administratie, budgettering/inkomen, context, 

vrije tijdsbesteding, dagbesteding en wonen. Om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen 

de verschillende levensdomeinen op éénzelfde manier interpreteren werden ze 

geëxpliciteerd. Op basis van ieders individuele inschatting wordt tot een gedeelde score 

op elk levensdomein gekomen. Hieraan worden dan vanuit de vermogens en 

mogelijkheden van de cliënt met ondersteuning van zijn context en de begeleiding tot 

nieuwe doelstellingen voor het handelingsplan gekomen. Dit zorgt enerzijds voor meer 

gedragenheid, maar bevordert ook de behandelmotivatie van de cliënt zelf. Met deze 

methodiek nemen we dus zesmaandelijks, telkens bij de opmaak van een nieuw 

handelingsplan, een foto van het functioneren van de cliënt op verschillende 

levensdomeinen bekeken vanuit verschillende perspectieven.  

De eerste helft van 2020 wordt als proefperiode gezien om dan na evaluatie met alle 

betrokkenen (cliënt, ouders, begeleiders en zorgcoördinatoren) bij te sturen waar nodig.  

 Uitval 5.4.4

We spreken van uitval wanneer de hulpverlening eenzijdig vanuit cliëntperspectief of 

perspectief van de voorziening wordt stopgezet. Hierbij hanteren we dus opnieuw de 

definitie die BINC vooropstelt.  

In ons dashboard indicatoren wordt hieromtrent één indicator bijgehouden: 

 Aantal contextbegeleidingen/huisbezoeken niet doorgegaan zonder reden of 

verwittiging 

Voorlopig is dit de enige indicator voor zowel HDO als JEZ11 die we uit ons huidige 

cliëntadministratiesysteem kunnen distilleren. We vinden het belangrijk om dit te 

monitoren, aangezien alle voorbereidingen en/of de verplaatsing in deze gevallen voor 

niets waren. Na evaluatie wensen we in 2020 de contacten die kort voor de eigenlijke 

afspraak worden afgebeld of verplaatst ook mee te nemen in deze indicator.  

In dit jaarverslag wordt tevens voor de eerste keer uitval vanuit BINC voor de 

verschillende deelorganisaties opgenomen. Dit om na verloop van tijd eventuele trends 

op te merken die kunnen meegenomen worden in onze verbeteremmer.  

In 2020 wordt deze indicator opnieuw bekeken, aangezien we een nieuwe 

cliëntadministratiesysteem zullen implementeren in de VOT. 

 Tevredenheid van nut 5.4.5

Tevredenheid van nut kunnen we omschrijven als hoe tevreden zijn onze gebruikers over het 

nut en de effecten van de hulpverlening die we aanbieden.  

Binnen onze werking gaan we aan de hand van de tevredenheidsbevraging op drie 

momenten de tevredenheid van onze cliënten en hun context na. Dit doen we vooreerst na 

45 dagen, dus nadat het handelingsplan werd opgemaakt en besproken met de cliënt, zijn 

context en de aanmelder. Hierbinnen is het nog te vroeg om stil te staan bij de effecten die 

men ervaart. Er wordt ook jaarlijks en bij einde begeleiding een tevredenheidsbevraging 

afgenomen van zowel de cliënt als zijn context. In deze tevredenheidsbevraging werd een 

luik ‘effectiviteit’ opgenomen. Dit omvat onder andere volgende vragen: 

 We werken aan doelen beschreven in het handelingsplan. 

 Ik leer iets bij (verblijf en KTC). 

 Mijn situatie is verbeterd (contextbegeleiding en CBAW). 

 Ik heb iets aan de tips die ik van de begeleider heb gekregen. 

 Door de begeleiding leer ik om de situatie op een andere manier te bekijken. 
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 Ik draag zelf bij tot het verbeteren van de situatie. 

 Ik zou deze begeleiding aanraden aan anderen.  

 We bespraken en/of contacteerden familie of ander netwerk die ons kan steunen 

tijdens en na de crisisbegeleiding. 

 We bespraken en/of contacteerden de vervolghulp die we nodig hebben na de 

crisisbegeleiding.  

 De crisisopvang zorgde voor een rustperiode tijdens de crisis in ons gezin.  

In onze vragenlijsten zijn er afhankelijk van de werkvorm en de doelgroep een aantal kleine 

accentverschillen. De tevredenheidsbevraging voor -12 jarigen bevatte ook een aantal 

vragen die peilen naar de effectiviteit. Na analyse werd duidelijk dat deze vragen niet 

concreet genoeg waren waardoor ze moeilijk te begrijpen waren voor deze doelgroep. Ze 

werden dus verwijderd.  Het komen tot nieuwe concrete en begrijpbare vragen voor de 

tevredenheidsbevraging -12 jarigen werd meegenomen in onze verbeteremmer.  

In ons dashboard houden we tevens de indicator tevredenheid van jongeren en hun context 

bij. Hierbinnen bekijken we het aantal rubrieken uit de jaarlijkse tevredenheidsbevraging die 

door meer dan of gelijk aan 75% van de respondenten als positief worden gescoord ten 

opzichte van het totaal aantal rubrieken. Hierbij kozen we ervoor om dit bij te houden voor 

alle rubrieken van de tevredenheidsbevraging en niet enkel voor het luik effectiviteit. Na 

analyse beslisten we om dit te behouden. We vinden het belangrijk dat cliënten en hun 

context op alle aspecten van de hulpverlening hun inbreng doen en niet enkel op het luikje 

effectiviteit.  

We vragen ons af of de vragen onder het luik effectiviteit werkelijk de lading dekken. Binnen 

de verdere uitwerking van het thema effect van hulpverlening wensen we dit in 2020 te 

analyseren en indien nodig bij te sturen. Ook hierbij zien we mogelijkheden in de aangereikte 

kaders ‘quality of life’ en ‘capability’. We willen deze kaders concretiseren door tot een set 

van vragen te komen die een indicatie geven over het effect van hulpverlening. Deze set 

van vragen willen we implementeren in onze jaarlijkse tevredenheidsbevraging. We maken 

de keuze om dit te integreren in een bestaand instrument, aangezien we geen extra 

testmoment voor de cliënten willen creëren en dit een goedwerkend systeem is.  

 Andere vormen van effectmeting  5.4.6

Zoals reeds geschetst onder het luik ‘visie op het kwaliteitsbeleid’ worden zesmaandelijks 

lokale kwaliteitsstuurgroepen per team georganiseerd. Hierop worden onder andere de 

resultaten vanuit de tevredenheidsbevraging, incidenten- en de klachtenanalyse besproken. 

Vanuit deze analyse komen we samen met het team tot krachten en leerpunten. De 

krachten bevestigen onze hulpverlening. De leerpunten kunnen leiden tot verbeterprojecten 

waaraan concrete acties worden gekoppeld. De eerstvolgende lokale kwaliteitsstuurgroep 

wordt dit geëvalueerd en bij de bespreking van de resultaten van bijvoorbeeld de volgende 

jaarlijkse tevredenheidsbevraging kan op basis van de analyse bekeken worden of onze 

inspanningen hun resultaat kennen of we ofwel de doelstelling of de strategie moeten 

bijsturen om ons doel te realiseren. Ook deze cyclus zien we binnen de VOT als een 

effectmeting. Dit omdat we dit steeds op dezelfde manier de resultaten verwerken en 

voorstellen en we steeds gebruik maken van dezelfde vragen bij de bespreking, namelijk 

“Herkennen we dit?”, “Wat vinden we ervan?”, “Hoe verklaren we het?” en “Wat gaan we 

anders doen?”.  

We doorlopen een gelijkaardige cyclus voor de resultaten van de bevraging leefklimaat. 

Deze bevraging nemen we in de leefgroepen jaarlijks en in het KTC, KWE en JEZ11 

zesmaandelijks af. Via deze bevraging krijgen we een beeld van hoe het met het leefklimaat 

gesteld is op leefgroepsniveau en worden per leefgroep acties bepaald om dit te 

bevorderen. Bij de volgende meting zien we of de geleverde inspanningen effect hebben. 

Op organisatieniveau vinden we het tevens belangrijk om te monitoren hoe het gesteld is 

met het leefklimaat. Er werd dus een meta-indicator bepaald om tot een overkoepelende 

score te komen op vlak van leefklimaat. Deze wordt bijgehouden in het dashboard.  
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5.5 Besluit 

Als besluit kunnen we bevestigen dat we reeds heel wat in huis hebben, bijhouden en 

analyseren. Deze indicatoren hebben een signaalfunctie en schetsten een beeld van het 

effect van onze hulpverlening. Het biedt een aangrijpingspunt om onze werking en aanbod 

verder te optimaliseren. 

In 2020 en bij uitbreiding 2021 stellen we in dit kader vier doelstellingen voorop, namelijk:  

 Het optimaliseren van de indicatoren opgenomen in het huidig dashboard. Dit 

dashboard richt zich hoofdzakelijk tot HDO. Dit willen we naar de toekomst toe ook 

voor de deelorganisaties JEZ11 en DIVAM ontwikkelen en implementeren. 

 Optimaliseren van het gebruik van de outcomes star methodiek. 

 We willen een gelijkaardige denkoefening doen voor onze HCA-dienst, DIVAM.  

 We willen de kaders ‘quality of life’ en ‘capability’ verder concretiseren door tot een 

set van vragen te komen die een indicatie geven over het effect van hulpverlening. 

Dit nemen we op in onze jaarlijkse tevredenheidsbevraging.  
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Deel 3: Gebruikersgegevens 

1 HDO 

2 JEZ11 

3 DIVAM 
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1 HDO 

1.1 Organogram 

Directeur 

Verantwoordelijke  
HDO 

 HDO VIJVERHUIS 

 Jonge kinderen 0 - 12j 

 

 

 

 

 - Hoofdbegeleider 
 - Begeleider 
 - Huishoudster 

 HDO SNEPPE 

 Gedeelde zorg 6 - 18j 

 

 

 

 

 - Hoofdbegeleider 
 - Begeleider 
 - Huishoudster 

 HDO HAGEKANT 

 Langverblijf 6 - 18j 

 

 

 

 

 - Hoofdbegeleider 
 - Begeleider 
 - Huishoudster 

 HDO DREVE 

 KTC vanaf 16j 
 KWE 
 CBAW 
 Buddywerking 

 

 

 - Hoofdbegeleider 
 - Begeleider 
 - Huishoudster  

 HDO CONTEXT 

 Krachtgerichte CB i.f.v. PH 
 Laagintensieve CB 
 Breedsporige CB 
 Intensief kortdurende CB 
 CBAW 

 
 

 - Hoofdbegeleider 
 - Contextbegeleider 

 

Zorgcoördinator 
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1.2 Algemeen 

 Instroom en schakelen 1.2.1

Figuur 9: Instroom HDO 

  2015 2016 2017 2018 2019 

CB (Laagintensief, breedsporig en IKT)           

Externe opnames   29 24 32 19 

Schakelen   6 5 4 3 

PH           

Externe opnames   18 20 26 21 

            

CBAW           

Externe opnames 3 2 1 2 1 

Schakelen 3 4 2 4 6 

KWE           

Externe opnames         3 

Schakelen         4 

Buddy           

Extern         1 

Intern         6 

Verblijf           

Externe opnames 10 4 13 8 11 

Schakelen 5 3 6 4 2 

 

In 2018 waren er veel externe opnames contextbegeleiding (laagintensief, breedsporig en 

IKT). Een deel van deze contextbegeleidingen bleven ook in 2019 verderlopen, waardoor er 

in 2019 iets minder externe opnames contextbegeleiding konden opstarten.  

 

Bij CBAW blijft de instroom voornamelijk via schakelingen vanuit andere modules.  

 

De module KWE is nieuw sinds 2019. 4 jongeren stroomden in. We stellen vast er dat in de loop 

van 2019 intussen 75% (3 van de 4 modules) van de groep gewijzigd is. Eén jongere zette de 

stap naar alleen wonen. Bij 2 andere jongeren had hun vertrek uit de KWE te maken met 

problemen op individueel niveau, die het groepsleven in die mate verstoorden dat dit de 

verdere begeleiding binnen de KWE onmogelijk maakte. Dit was onder meer ook te wijten 

aan onvolledige info bij aanmelding. De doelgroep voor kleinschalige wooneenheden is zeer 

complex. Verschillende KWE’s, waaronder ook wij, zijn nog steeds zoekende voor welke 

hulpvragen de KWE een goed aanbod is. 

 

De buddywerking kende tot op heden vooral instroom via combinatie met andere, reeds 

lopende HDO-modules. We willen ons in de toekomst zeker ook blijven richten op externe 

opnames in de buddywerking. 

In 2019 waren er iets minder interne schakelingen naar verblijf, waardoor meer externe 

opnames in verblijf konden gerealiseerd worden.   
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 Crisis 1.2.2

 

Figuur 10: Crisismeldpunt crisisbegeleiding 

 

Aantal dagen 

2016 

Aantal dagen 

2017 

Aantal 

dagen 2018 

Aantal dagen 

2019 

Crisis 1 26 28 11 42 

Crisis 2 29 28 28 35 

Crisis 3 10 2 28 28 

Crisis 4 37 42 41   

Crisis 5 29 42 28   

Crisis 6   28 28   

 

Door ernst van de crisis werd de termijn in 2 van de 3 dossiers verlengd. 

Figuur 11: Crisismeldpunt crisisverblijf 

 

Aantal dagen 

2016 

Aantal dagen 

2017 

Aantal 

dagen 2018 

Aantal dagen 

2019 

Crisis 1 15 5 7 9 

Crisis 2 11 4 14 1 

Crisis 3 15 21     

Crisis 4 4 5     

Crisis 5 6 6     

Crisis 6 6 3     

Crisis 7   2     

 

Figuur 12: Module kortdurend crisisverblijf 

 

Aantal dagen 

2016 

Aantal dagen 

2017 

Aantal 

dagen 2018 

Aantal dagen 

2019 

Crisis 1 nvt 15 14 14 

Crisis 2     7 11 

Crisis 3       14 

Crisis 4       3 

Crisis 5       14 

Crisis 6       3 
 

We zien een daling bij crisisverblijf via crisismeldpunt en een grote stijging bij de module 

kortdurend crisisverblijf vanuit contextbegeleiding. Het gaat hier om kortdurend crisisverblijf 

van kinderen of jongeren uit een gezin dat wij reeds begeleiden in de module 

contextbegeleiding. Deze module kortdurend crisisverblijf kunnen wij voor deze gezinnen 

rechtstreeks toegankelijk inzetten, zonder tussenkomst van crisismeldpunt of toegangspoort.   
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 Zorggarantie 1.2.3

Figuur 13: Instroom zorggarantie 

  2018 2019 

Werf 2 - verblijf 2   

Werf 2 - CB 

 

1 

TOTAAL 2 1 

 

Figuur 14: Evolutie verblijfplaats na zorggarantie 

  2018 2019 

Verblijf  2 

 Kerngezin 

 

1 

TOTAAL 2 1 
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1.3 Contextbegeleiding i.f.v. contextsysteem 

Contextbegeleiding omvat contextbegeleiding laagintensief, breedsporig en IKT. 

Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering wordt apart weergegeven. 

Eind 2015 beslisten we in overleg met het Agentschap Jongerenwelzijn om het dagcentrum 

in Wervik te sluiten op 31/12/2015 en de 7 modules dagbegeleiding om te bouwen naar 11 

modules contextbegeleiding en 1 extra module verblijf jonge kinderen. We geven hieronder 

de cijfers mee vanaf 2016, gezien de aantallen modules zuivere contextbegeleiding sinds 

2016 gelijk bleven. Voordien waren er minder modules zuivere contextbegeleiding, wat het 

vergelijken van cijfers minder zinvol maakt. 

 Start begeleiding 1.3.1.1

Figuur 15: Evolutie aanmeldende instantie bij start begeleiding - contextbegeleiding 

 

OCJ en JRB blijven de voornaamste aanmelders bij contextbegeleidingen (2/3 van de 

dossiers).  

Figuur 16: Thuistaal – contextbegeleiding 

  2019 

Nederlands 16 

Frans 3 

met tolk 

 zonder tolk 3 

Andere 

 met tolk 

 zonder tolk 

 Gemengd 

 TOTAAL 19 

 

 

Jonge

re

/cont

ext

K&G CGG CAW CLB OCJ VK JRB
OCM

W

Mdw

VOT

Ander

e

2016 (N=29) 3 3 0 0 5 9 6 3

2017 (N=24) 5 0 1 3 7 7 1

2018 (N=32) 2 1 0 1 5 12 9 2

2019 (N=19) 1 1 2 6 7 1 1

0

2

4

6

8

10

12

14

2016 (N=29)

2017 (N=24)

2018 (N=32)

2019 (N=19)
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Figuur 17: Opvoedingsvaardigheden – contextbegeleiding  

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Emotionele betrokkenheid 5 9 5   

Positieve bevestiging 7 8 4   

Gezonde structuur 6 8 5   

Toezicht houden 4 5 10   

Oplossingsvaardigheden 10 7 2   

 

Als we kijken naar de ouderlijke vaardigheden van Patterson (emotionele betrokkenheid, 

positieve bevestiging, gezonder structuur, toezicht houden en oplossingsvaardigheden) zien 

we dat de problemen bij aanmelding gevarieerd zijn en zich op vaak op meerdere vlakken 

situeren. We merken wel op dat toezicht houden iets beter lijkt te lukken, terwijl er vaker 

problemen zijn rond oplossingsvaardigheden.  

 Foto op 31/12 1.3.1.2

Figuur 18: Gezinssamenstelling (per gezin) op 31/12 – contextbegeleiding 

  2016 2017 2018 2019 

Kerngezin 10 10 12 10 

Nieuw samengesteld gezin  12 15 7 9 

Eénoudergezin 5 7 11 12 

Familie     1 1 

Bi-locatieregeling (co-ouderschap)       3 

Andere 2 1 4   

TOTAAL 29 33 35 35 

 

Figuur 19: Soort dossier op 31/12 –  contextbegeleiding 

 

Iets minder dan de helft van de dossiers zuivere contextbegeleiding op 31/12 blijven dossiers 

op doorverwijzing van de jeugdrechtbank.  

Het aantal dossiers met OCJ als aanmelder, daalt verder, terwijl we door de jaren heen een 

stijging zien van het aantal dossiers zonder gemandateerde voorziening of jeugdrechtbank. 

Dossiers bij de

jeugdrechtbank

Dossiers bij

gemandateerde

voorziening (OJC/VK)

Dossiers zonder

gemandateerde

voorziening of

jeugdrechtbank

2016 (N=29) 10 10 9

2017 (N=33) 10 10 13

2018 (N=35) 14 9 12

2019 (N=35) 15 4 16

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2016 (N=29)

2017 (N=33)

2018 (N=35)

2019 (N=35)
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Er lijkt dus minder MANO en meer volledig vrijwillige contextbegeleiding, met doorverwijzing 

vanuit de Brede Instap. 

Figuur 20: Begeleidingsduur op 31/12 in VOT – contextbegeleiding  

 

Van de dossiers met korte begeleidingsduur (0-6m) op 31/12 zijn er in 2019  6 dossiers IKT (2018 

ook 6 dossiers IKT, 2017 5 dossiers IKT). 

Er is een daling in het aantal dossiers die nog niet zo lang opgestart zijn. In 2018 werden veel 

nieuwe contextbegeleidingen opgestart, die in 2019 nog steeds lopende zijn. Verder zijn er 

ook een aantal IKT’s na einde IKT niet afgesloten, maar geschakeld naar contextbegeleiding.  

De begeleidingen met een langere duur zijn enerzijds langlopende contextbegeleidingen en 

anderzijds dossiers die oorspronkelijk in verblijf zijn opgestart en geschakeld zijn naar 

contextbegeleiding. 
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10 - 15
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15 - 21
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 Einde begeleiding 1.3.1.3

Onderstaande tabellen hebben betrekking op dossiers waarvan de hulpverlening door HDO 

afgesloten wordt. Schakelingen naar andere modules van HDO worden hierin niet 

opgenomen.  

Figuur 21: Evolutie begeleidingsduur bij einde begeleiding – Contextbegeleiding 

 

De dossiers die afsluiten binnen de periode 0-6 maanden zijn grotendeels IKTS’, die een 

looptermijn van 6 maanden hebben. In 2019 sloten er 6 IKT’s af (dus alle dossiers vermeld in 0-

6 m) 

 

 Figuur 22: Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding – Contextbegeleiding 
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(N=26) 
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2018 

(N=32) 

2019 

(N=20) 

Natuurlijke ouder 88% 91% 88% 95% 

Familie   5% 3%   
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Residentieel buiten bijzondere jeugdzorg (MPI, CKG, 

internaat, …) 8%   3%   

Pleeggezin   5%     

Zelfstandig wonen     3%   

TOTAAL 96% 101% 100% 100% 

 

Bijna alle jongeren zijn na de begeleiding thuis kunnen blijven wonen. Voor 1 gezin was de 

situatie thuis te verontrustend en besliste de jeugdrechter dat verblijf in de bijzondere 

jeugdzorg (andere voorziening dan HDO) noodzakelijk was.  

Wat niet in deze cijfers opgenomen is, zijn de schakelingen naar verblijf (zie 1.2.1.). In 2019 

werd 2 maal vanuit de module contextbegeleiding geschakeld naar verblijf HDO.  
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Figuur 23: Uitval bij einde begeleiding – Contextbegeleiding 

  2019 

Nee  18 

Ja, reden: 

 Zwaar incident   

Ontvluchting   

Onwerkbare hulpverleningsrelatie 2 

Veiligheidsrisico's   

Andere: (specifieer)   

TOTAAL 20 

 

De 2 dossiers contextbegeleiding waarbij sprake was van uitval, zijn dossiers onder de 

jeugdrechtbank. Ondanks de dwingende maatregel en de aanklampende houding vanuit 

de begeleiding, konden ouders niet akkoord gaan en hebben ze zich onttrokken aan de 

hulpverlening. 

Figuur 24: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding – Contextbegeleiding 

 

Bij 3/4 van de dossiers die in 2019 afsloten merken we een positieve evolutie. Voor 3 dossiers 

bleef de toestand dezelfde als bij aanvang. In 2 dossiers was de toestand negatief 

geëvolueerd en was er nood aan meer ingrijpende hulp. 
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 Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering. 1.3.2

 Start begeleiding 1.3.2.1

Figuur 25: Evolutie aanmeldende instantie bij start begeleiding – Positieve heroriëntering 

 

In tegenstelling tot contextbegeleiding werden in 2019 bij PH slechts 1/4 van de gezinnen 

aangemeld door JRB of gemandateerde voorziening. 3/4 van de dossiers worden 

aangemeld door de Brede instap, waarbij het CLB de voornaamste aanmelder blijft (11 

dossiers = helft van de dossiers PH). 

‘Medewerker VOT’ gaat om aanmeldingen via OSiO. 

Figuur 26: Thuistaal – Positieve heroriëntering 

  2019 

Nederlands 18 

Frans 

 met tolk 

 zonder tolk 2 

Andere 

 met tolk 

 zonder tolk 1 

Gemengd 

 TOTAAL 21 

Eén gezin sprak thuis Nederlands noch Frans, maar Pools. De begeleiding werd zonder tolk 

gedaan omdat de ouders enigszins Nederlands spraken en de kinderen wel Nederlands 

konden. 

  

CGG CAW CLB OCJ VK School
Medewe

rker VOT
Andere:

2016 (N=18) 18

2017 (N=20) 1 1 7 6 5

2018 (N=26) 1 2 11 6 6

2019 (N=21) 1 1 11 4 1 1 2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2016 (N=18)

2017 (N=20)

2018 (N=26)

2019 (N=21)



 

Jaarverslag 2019  64 

 Foto op 31/12 1.3.2.2

In de eerste week van de kerstvakantie zijn er 3 dossiers PH beëindigd waardoor het aantal 

dossiers op 31/12 op 5 stond. Na de kerstvakantie (januari) zijn er opnieuw 3 dossiers gestart.  

Figuur 27: Gezinssamenstelling (per gezin) op 31/12 – Positieve heroriëntering 

  2016  2017  2018 2019  

Kerngezin 2 3 2 1 

Nieuw samengesteld gezin  2 1 2 2 

Eénoudergezin 2 3 3 2 

Zelfstandig wonen 1       

TOTAAL 7 7 7 5 

 

Figuur 28: Soort dossier op 31/12 – Positieve heroriëntering  

 

 

 Einde begeleiding 1.3.2.3

Onderstaande tabellen hebben betrekking op dossiers waarvan de hulpverlening door HDO 

afgesloten wordt. Schakelingen naar andere modules van HDO worden hierin niet 

opgenomen. 

Figuur 29: Uitval bij einde begeleiding – Positieve heroriëntering 
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Figuur 30: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding – Positieve heroriëntering 

 

Bij 20 van de 22 dossiers die in 2019 afsloten, was de verontrusting na de begeleiding 

hanteerbaar. Bij 1/3 van de dossiers was de verontrusting verdwenen. Bij 1/3 was de 

verontrusting hanteerbaar en is er geen nood aan verdere probleemgebonden jeugdhulp. 

Bij iets minder dan 1/3 was de verontrusting hanteerbaar maar was er nog nood aan verdere 

probleemgebonden jeugdhulp.  

Bij 2 dossiers bleef de verontrusting en was er nood aan verdere probleemgebonden 

jeugdhulp.  
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1.4 Contextbegeleiding i.f.v. de jongere 

 Contextbegeleiding i.f.v. Autonoom Wonen (CBAW) 1.4.1

 Start begeleiding 1.4.1.1

Figuur 31: Evolutie aanmeldende instantie bij start begeleiding. 

 

Ook in 2019 weinig externe opnames. De modules CBAW worden vooral ingenomen door 

jongeren uit KTC of KWE die schakelen naar CBAW.  

Figuur 32: Thuistaal 
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 Foto op 31/12 1.4.1.2

Figuur 33: Dagbesteding van de jongere op 31/12 
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Op 31/12 gingen 2 CBAW-jongeren naar school of volgden ze een alternatief voor school. De 

andere jongeren werkten of waren werkzoekend.  

Figuur 34: (Hoogst behaald) opleidingsniveau van jongere op 31/12 (N = 8) 

  Aantal 

Secundair onderwijs 7 

ASO 

 TSO 1 

BSO 1 

KO 

 BuSo (specifieer naar type in uw toelichting) 2 

Deeltijds onderwijs 3 

tweedekans- of volwassenonderwijs 1 

 

Deze cijfers geven aan wat het hoogst behaald niveau van opleiding is, wat niet altijd 

betekent dat de jongere een getuigschrift of diploma daarvan heeft. Slechts 2 jongeren 

hebben een getuigschrift of diploma behaald en 1 jongere is nog aan het studeren. 

Figuur 35: Soort dossier op 31/12 

 

Alle CBAW-jongeren waren op 31/12 meerderjarig, waardoor in geen enkel dossier een 

gemandateerde voorziening of jeugdrechtbank betrokken was. 
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Figuur 36: Begeleidingsduur op 31/12 in VOT 

 

De jongeren met erg lange begeleidingsduur kregen deze begeleiding natuurlijk niet enkel in 

deze module. Dit zijn jongeren die vanuit verblijf schakelden naar CBAW.  

 Einde begeleiding 1.4.1.3

Onderstaande tabellen hebben betrekking op dossiers waarvan de hulpverlening door HDO 

afgesloten wordt. Schakelingen naar andere modules van HDO worden hierin niet 

opgenomen. 

Figuur 37: Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding (N 2019 = 5) 
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dus de stap naar zelfstandig wonen niet te zetten) of om na aantal maanden zelfstandig 

wonen terug naar huis te keren. Ze bleven ook na einde CBAW zelfstandig wonen. Eén 

jongere had meer intensieve hulpverlening nodig  nl. een opname in residentiële 

drughulpverlening. 
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Figuur 38: Evolutie begeleidingsduur bij einde begeleiding HDO 

 

Ook hier dient opgemerkt dat de lange begeleidingsduur niet enkel over de module CBAW 

gaat, maar ook over voorafgaandelijke verblijf in leefgroep en/of KTC.  

Figuur 39: Uitval bij einde begeleiding 
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Ja, reden: 

 Zwaar incident   

Ontvluchting   

Onwerkbare hulpverleningsrelatie   

Veiligheidsrisico's 1 

Andere: (specifieer)   

TOTAAL 5 

 

Eén jongere had meer intensieve hulpverlening nodig, nl. een opname in residentiële 

drughulpverlening. 
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Figuur 40: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding HDO 

 

Bij 3 jongeren kunnen we stellen dat de toestand verbeterd is t.o.v. de aanvang en conform 

de doelstelling. Bij 1 jongere was er zeker een verbetering maar de jongere stopte de 

begeleiding voor alle doelen bereikt waren. Bij 1 jongere was het druggebruik exponentieel 

gestegen waardoor de jongere in crisis residentiële drughulpverlening werd opgenomen. 

 KWE 1.4.2

De KWE ging begin 2019 van start. Via het cohousing-principe stelden we een woning met 4 

studio’s en een gemeenschappelijke keuken en leefruimte ter beschikking voor 4 jongeren 

tussen 16 en 25 jaar. Voor jongeren die weinig kunnen terugvallen op steunfiguren kan de 

stap naar het zelfstandig wonen immers heel groot zijn. Voor hen willen we een springplank 

zijn naar het alleen wonen. De doelgroep van de KWE hebben we bewust breed gehouden. 

Er zijn weinig tegenindicaties, enkel is het wel belangrijk dat de jongere matuur genoeg is om 

in de KWE te verblijven, in staat is om in groep te leven en bereid is om zich te integreren in 

regio Ieper. Motivatie voor het traject binnen de KWE is dan ook belangrijk. 

 

Binnen de kleinschalige wooneenheid werken 2 woonbegeleiders samen met de jongeren 

aan verschillende levensdomeinen: budget, school, werk, koken, winkelen, relatie, etc. Dit 

omvat onder andere het leren samenwonen en het trainen van sociale vaardigheden: leren 

afspraken maken en nakomen, zelfvertrouwen opbouwen, assertief leren zijn, feedback leren 

krijgen en geven, etc. We willen graag een open huis zijn en ook de buurt betrekken. Ook 

werken we samen met vrijwilligers, die als buddy voor onze jongeren ingezet worden. 

In de KWE willen we netwerk verwervend en netwerkversterkend werken. Om beroep te 

kunnen doen op een netwerk, is het belangrijk dat de jongere een netwerk heeft. Samen 

met de jongere kijken we welke figuren voor hem belangrijk waren, zijn en wie hij samen met 

ons wil betrekken in zijn traject. Naast het natuurlijke netwerk van de jongere, willen we ook 

onmiddellijk het professionele netwerk, namelijk de dienst- en/of hulpverlening, mee aan tafel 

zetten.  
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 Start begeleiding 1.4.2.1

Figuur 41: Externe aanmeldende instantie bij start begeleiding 

 

De externe aanmeldingen binnen de KWE verliepen het voorbije jaar enkel via JRB en OCJ. 

Daarnaast schakelden 4 jongeren uit een andere module (PH, CB, KTC, CBAW) naar de KWE. 

Figuur 42: Thuistaal 
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 Foto op 31/12 1.4.2.2

Figuur 43: Leeftijdsverdeling 31/12 
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Binnen de KWE op 31/12 verbleven er 2 minderjarigen en 2 meerderjarigen. 

Figuur 44: (Hoogst behaald) opleidingsniveau van jongeren op 31/12  

  2019 

Secundair onderwijs 3 

BuSo (specifieer naar type in uw toelichting) 1 

Deeltijds onderwijs 2 

tweedekans- of volwassenonderwijs 1 

TOTAAL 4 

 

Deze cijfers geven aan wat het hoogst behaald niveau van opleiding is, wat niet altijd 

betekent dat de jongere een getuigschrift of diploma daarvan heeft.  

Bij de jongeren die in KWE verbleven op 31/12 was nog niemand afgestudeerd. 2 jongeren 

volgden deeltijds onderwijs, 1 buitengewoon onderwijs en 1 tweedekansonderwijs. Algemeen 

kunnen we stellen dat schooluitval een vaak voorkomend probleem is bij jongeren binnen de 

KWE. Dit merkten we bij alle jongeren die reeds in de KWE verbleven hebben.  

Figuur 45: Soort dossier op 31/12 in VOT 

 

De 2 meerderjarige jongeren in de KWE op 31/12 hadden geen gemandateerde voorziening 

of jeugdrechtbank als aanmelder. 

De 2 minderjarige jongeren hadden op 31/12 de jeugdrechtbank als aanmelder. Een 

belangrijke kanttekening hierin is, is dat motivatie noodzakelijk is bij opstart. Deze jongeren 

waren zelf ook gemotiveerd om in de KWE te verblijven.  
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Figuur 46: Begeleidingsduur per 31/12 in VOT 

 

2 jongeren die op 31/12 binnen de KWE verbleven, zijn doorgestroomd vanuit verblijf. Dit zijn 

jongeren die reeds lange tijd binnen de voorziening verblijven (15-21 jaar begeleiding door 

HDO). 1 andere jongere is geschakeld vanuit contextbegeleiding (1-3 jaar begeleiding door 

HDO). De 4e jongere is een externe opname (0-6 maand). 

 Einde begeleiding 1.4.2.3

De cijfers ‘einde begeleiding’ hebben in ons jaarverslag telkens betrekking op dossiers 

waarvan de hulpverlening door HDO afgesloten wordt. Schakelingen naar andere modules 

van HDO worden hierin niet opgenomen. Vanuit de KWE werd geen enkele HDO-begeleiding 

beëindigd in 2019.  

Wel eindigde voor drie jongeren het verblijf in de KWE in de loop van 2019, waarbij ze 

schakelden naar een andere module. 1 jongere zette de stap naar zelfstandig wonen en 

schakelde naar de module CBAW (module nog steeds lopende).  

 

Bij 2 andere jongeren had hun vertrek uit de KWE te maken met problemen op individueel 

niveau, die het groepsleven in die mate verstoorden dat dit de verdere begeleiding binnen 

de KWE onmogelijk maakte. De KWE bleek ontoereikend. 1 jongere schakelde naar verblijf 

kamertrainingscentrum, waar meer en intensievere begeleiding is (module nog steeds 

lopende). De andere jongere schakelde naar CBAW in onze doorgangswoning gezien de 

dringende nood om de andere KWE-jongeren terug veiligheid te bieden. Later kon de 

jongere opgenomen worden in residentiële drugshulpverlening (zie cijfers CBAW).   
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1.5 Buddywerking 

Met de buddywerking willen we het netwerk van de jongere versterken en of uitbreiden met 

de hulp van vrijwilligers (buddy’s). Een buddy gaat samen met de jongere op stap om leuke, 

alledaagse dingen te doen zoals bijvoorbeeld sporten, iets drinken, gaan winkelen, een 

luisterend oor bieden, etc. Daarnaast zal de buddy de jongere ondersteunen in het leggen 

van sociale contacten met als doel hun netwerk uit te bouwen. 

 Start begeleiding 1.5.1.1

Buddywerking kan gekoppeld worden aan een lopende HDO-module of opgestart worden 

na externe aanmelding. In onderstaande tabellen zijn beide cijfers opgenomen.   

Figuur 47: Verblijfplaats voor start begeleiding 
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Natuurlijke ouder 1 

Familie   

Residentieel bijzondere jeugdzorg 4 

Residentieel buiten bijzondere jeugdzorg (MPI, CKG, internaat, …)   

Andere (te specifiëren)  1 

TOTAAL 6 

 

Figuur 48: Lopende module bij start begeleiding  

 

In 2019 werden 5 modules buddywerking gestart die gekoppeld waren aan HDO-

begeleidingen en 1 externe aanmelding. 

 

Figuur 49: Thuistaal 
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Figuur 50: Betrokken actoren bij start buddywerking  

 

Bovenstaande figuur schetst een beeld van de contextfiguren of andere steunfiguren die 

betrokken zijn bij de start van de module ‘buddywerking’. Tijdens de buddywerking is het de 

bedoeling om hun netwerk, afhankelijk van de noden en behoeften van de jongeren, te 

versterken en verruimen.  

 Foto op 31/12 1.5.1.2

Figuur 51: Leeftijdsverdeling op 31/12 
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Figuur 52: (Hoogst behaald) opleidingsniveau van de jongere per 31/12 

  2019 

Secundair onderwijs 

 ASO   

TSO   

BSO 1 

KO   

BuSo  2 

Deeltijds onderwijs 

 Leercontract   

(voorbereiding) middenjury   

Tweedekans- of volwassenonderwijs 1 

TOTAAL 4 

 

Deze cijfers geven aan wat het hoogst behaald niveau van opleiding is, wat niet altijd 

betekent dat de jongere een getuigenschrift of diploma daarvan heeft.  

Figuur 53: Gezinssamentstelling op 31/12 

  2019 

Kerngezin 2 

Nieuw samengesteld gezin  

 Eénoudergezin 1 

Woont zelfstandig (eventueel met partner) 1 

TOTAAL 4 

 

 Einde begeleiding 1.5.1.3

Hier vermelden we, anders dan bij de andere modules, de afgesloten modules 

buddywerking, ook al loopt een andere HDO-module nog verder. De evaluatie gaat dan 

ook enkel over de buddywerking, niet over een eventueel andere lopende HDO-module. 

Figuur 54: Betrokken actoren bij einde buddy 

 

Bovenstaande figuur schetst een beeld van de contextfiguren of andere steunfiguren die 

betrokken zijn bij afronding van de module ‘buddywerking’.  
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Figuur 55: Uitval bij einde buddy 

  2019 

Nee  2 

Ja   

 

Figuur 56: Realisatie doelstellingen bij einde buddy 

 

Voor 1 jongere lukte het, omwille van psychische problemen, niet om haar te matchen aan 

een buddy en haar netwerk te verruimen. De andere jongere ging terug wonen in zijn 

vroegere regio, dichterbij zijn vrienden, waardoor het netwerk van die jongere ook uitgebreid 

werd.  
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1.6 Verblijf 

 Start begeleiding 1.6.1.1

Figuur 57: Evolutie aanmeldende instantie bij start begeleiding per kind 

 

3 /4 van de aanmeldingen voor verblijf komen vanuit de jeugdrechtbank. 

Figuur 58: Thuistaal per gezin 

  2019 

Nederlands 6 

Frans 

 met tolk   

zonder tolk 2 

Andere   

met tolk   

zonder tolk   

Gemengd 1 

TOTAAL 9 

 

Gemengd betekent dat jongere Nederlands spreekt met mama en Engels met papa.  

 

Figuur 59: Opvoedingsvaardigheden per gezin 

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Emotionele betrokkenheid 3 4 2 

 Positieve bevestiging 2 5 2 

 Gezonde structuur 6 3 

  Toezicht houden 7 1 1 

 Oplossingsvaardigheden 7 2 
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 Foto op 31/12 1.6.1.2

Figuur 60: Leeftijdsverdeling op 31/12 – verblijf 

 

Er verbleven op 31/12 ongeveer evenveel -12 jarigen als +12 jarigen in HDO.  

In 2019 verbleven in HDO nog geen jongeren tussen de leeftijd van 22 en 25 jaar. Er vroegen 

nog geen jongvolwassenen om hun verblijf te verlengen tot de leeftijd van 25 jaar.  

 

Figuur 61: Dagbesteding van de jongere op 31/12 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nog niet schoolgaand 2 2 1 2 2 3 

Georganiseerde dagbesteding als alternatief 

voor de school 

     

1 

Schoolgaand 33 42 37 36 36 36 

Spijbelen 

      Deeltijds onderwijs of leercontract, POT 2 1 3 4 4 3 

Werk 

    

1 

 Werkzoekend 2 

 

1 1 

  Andere 

     

1 

Niet bevraagd 

      TOTAAL 39 45 42 43 43 44 
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Figuur 62: (Hoogst behaald) opleidingsniveau van de jongere op 31/12 – verblijf 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nog niet schoolgaand 2 2 1 2 2 3 

Kleuteronderwijs 7 7 6 8 7 7 

Gewoon kleuteronderwijs 7 7 6 8 7 7 

Lager onderwijs 17 20 20 13 14 15 

Gewoon lager onderwijs 9 11 10 6 9 10 

Buitengewoon lager onderwijs (specifieer 

naar type in uw toelichting) 8 9 10 7 5 5 

Secundair onderwijs 11 16 14 19 19 17 

ASO 

   

1 1 1 

TSO 1 2 

 

3 1 

 BSO 4 4 5 6 10 7 

BuSo (specifieer naar type in uw toelichting) 4 9 6 5 3 5 

Deeltijds onderwijs 1 

 

3 4 4 4 

Leercontract 1 1 

    Hoger onderwijs 

     

1 

tweedekans- of volwassenonderwijs 

     

1 

TOTAAL 37 45 41 42 42 44 

 

Deze cijfers geven aan wat het hoogst behaald niveau van opleiding is, wat niet altijd 

betekent dat de jongere een getuigschrift of diploma daarvan heeft.  

3 kinderen zijn nog niet schoolgaand, 7 kinderen volgen kleuteronderwijs.  

In het lager onderwijs volgen 10 van de 15 kinderen gewoon onderwijs en 5 buitengewoon 

onderwijs.  

In het secundair onderwijs volgen of volgden 16 van de 17 jongeren een beroepsgerichte 

opleiding (BSO, BuSo of deeltijds). Slechts één jongere volgt ASO.  

1 jongere uit het KTC volgt hoger onderwijs en 1 jongere volwassenonderwijs. 

 

Figuur 63: Gezinssamenstelling per gezin op 31/12 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kerngezin 7 8 7 8 7 8 

Nieuw samengesteld gezin  9 6 8 12 13 9 

Eénoudergezin 8 11 7 12 4 15 

Bi-locatieregeling (co-ouderschap) 

     

2 

Andere 

 

1 4 1 2 1 

TOTAAL 24 26 26 33 26 35 

 

We merken op dat er minder grote gezinnen aanwezig zijn in verblijf. We begeleidden in 

verblijf op 31/12/2019 35 gezinnen, terwijl dit er in 2018 26 waren – terwijl de bezetting zelfde 

blijft (in 2018 43 kinderen in verblijf op 31/12, in 2019 44 kinderen) 

Er is een duidelijke stijging qua éénoudergezinnen. 

 Andere betekent hier dat de mama is overleden, de jongere niet erkend wordt door de 

papa en de broer de voogd is. 
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Figuur 64: Soort dossier op 31/12 

 

Bij 75 % van de dossier op 31/12 is de JRB aanmelder. Dit blijft stabiel over de laatste 5 jaar. 

 

Figuur 65: Verblijf- en begeleidingsduur op 31/12 in VOT 
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 Bekeken over een volledig jaar. 1.6.1.3

Figuur 66: Aantal + soort time out met terugkeer in module verblijf over volledig jaar 

 

De time-outs in de gesloten gemeenschapsinstelling waren herstelgerichte time-outs, waarna 

de jongere terugkeerde naar de leefgroep. 
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 Einde begeleiding. 1.6.1.4

Onderstaande tabellen hebben betrekking op dossiers waarvan de hulpverlening door HDO 

afgesloten wordt. Schakelingen naar andere modules van HDO worden hierin niet 

opgenomen. Kinderen of jongeren die na verblijf terugkeren naar huis en hierbij eerst 

schakelen naar de module zuivere contextbegeleiding of jongeren die na verblijf schakelen 

naar CBAW of KWE, werden dus niet opgenomen in deze cijfers. 

Figuur 67: Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding (uitgedrukt in %) (N 2019 = 6) 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Natuurlijke ouder 64% 75% 80% 50% 17% 17% 

Familie       17%     

Residentieel bijzondere jeugdzorg     20% 17% 50% 33% 

Residentieel buiten bijzondere jeugdzorg (MPI, 

CKG, internaat, …) 18%     17% 17% 17% 

Ziekenhuis             

Pleeggezin   25%     17%   

Zelfstandig wonen 9%         33% 

Andere  9%           

 

Eén kind ging terug thuis wonen (met begeleiding door andere dienst) en 2 jongeren gingen 

zelfstandig wonen.  

Eén jongere is doorgestroomd naar een organisatie binnen de VAPH, gezien de nood aan 

langetermijnondersteuning.  

Van de jongeren waarbij de verblijfplaats residentieel bijzondere jeugdzorg is, is 1 jongere 

uitgestroomd naar een gesloten instelling De Zande en de andere jongere naar een 

intensieve behandelunit owv psychiatrische problematiek. 
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Figuur 68: Evolutie begeleidingsduur bij einde begeleiding 

 

In 2019 verbleven de jongeren, van wie onze hulpverlening vanuit de module verblijf werd 

afgesloten, minimaal voor een periode van 1 tot 3 jaar in onze voorziening. Drie jongeren 

werden zelfs 5 tot 10 jaar begeleid en één jongere verbleef praktisch zijn volledige jeugd bij 

ons. Over de jaren heen kunnen we stellen dat de module ‘verblijf’ vaak langlopend is.  

 

Figuur 69: Uitval bij einde begeleiding 
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Figuur 70: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding 

 

In deze tabel zijn enkel de jongeren opgenomen die vanuit verblijf de begeleiding van HDO 

afsluiten. Vaak volgt na verblijf nog een tijdje contextbegeleiding, CBAW of KWE, en worden 

de afsluiten dan bij die module opgenomen.  

De cijfers hier zijn jongeren die ofwel meer ingrijpende of andere hulp nodig hebben 

(gesloten voorziening, psychiatrische bijzondere jeugdzorg, VAPH) ofwel zelf beslissen om op 

meerderjarigheid te vertrekken of kinderen/jongeren die naar huis of alleen gaan wonen met 

verdere begeleiding door een andere dienst uit hun buurt.  

1.7 Besluit 

Binnen de reguliere modules contextbegeleiding blijven we kampen met ellenlange 

wachtlijsten. Gelukkig kan de overbruggingshulp van het samenwerkingsverband 

1gezin1plan binnen de westhoek ondersteuning bieden zodat situaties niet dreigen te 

escaleren. Ook kunnen we voor heel wat acuut verontrustende situaties een aanbod bieden 

via onze kortdurende krachtgerichte modules (IKT en PH) met positieve resultaten. 

In 2019 zijn we van start gegaan met het begeleiden van jongeren binnen de kleinschalige 

wooneenheid en met een buddywerking. Met dit aanbod willen we ons vooral richten tot 

deze jongeren die de stap naar zelfstandig wonen willen zetten maar daarbij op heel weinig 

ondersteunende contextfiguren kunnen rekenen. Deze opstart kende wat groeipijnen maar 

de werking zal op basis van een sterkte-zwakte analyse in 2020 verder verfijnd worden.  

Voor verblijf zien we dit jaar  geen opvallende tendensen. De curves van de verschillende 

grafieken gaan gedurende de verschillende jaren gelijkmatig op. 
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2 JEZ11 

2.1 Organigram 
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2.2 Algemeen: aantal en soort schakelingen. 

Figuur 71: Aantal en soort schakelingen 

Soort schakeling 2019 

JEZ11 naar HDO 1 

JEZ11 naar JEZ11 IKT 1 

JEZ11 IKT naar JEZ11 2 

TOTAAL 4 

 

In 2019 kon één meisje na een succesvol traject in JEZ11 terugkeren naar huis met 

contextbegeleiding vanuit HDO. Eén iemand werd in De Zande geplaatst, waarbij JEZ11 

aanwezig kon blijven voor de contextbegeleiding. Twee jongeren die reeds 

contextbegeleiding kregen vanuit JEZ11 tijdens hun opname in De Zande, konden instromen 

in de module verblijf 1bis van JEZ11. 

2.3 Gedeelde trajecten De Zande  

In april 2017 startten we met twee modules gedeelde trajecten met de Zande. We maakten 

de keuze om vanaf 2019 een opsplitsing te maken tussen de gedeelde trajecten en verblijf 1 

bis. Op die manier kunnen we voor elke werkvorm een schets geven van het verloop.   

 Start begeleiding 2.3.1

 Thuistaal bij start 2.3.1.1

Figuur 72: Thuistaal 

  2019 

Nederlands 3 

Frans   

met tolk   

zonder tolk 1 

Andere   

met tolk   

zonder tolk   

Gemengd   

TOTAAL 4 

 

De meerderheid van de jongeren die contextbegeleiding kregen via het gedeeld traject, 

spraken Nederlands thuis. Eén jongere was Franstalig, de context beheerste wel voldoende 

het Nederlands zodat de begeleiding grotendeels in het Nederlands kon verlopen.  
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Figuur 73: Opvoedingsvaardigheden (N = 4) 

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Emotionele betrokkenheid 2 2     

Positieve bevestiging 3 1     

Gezonde structuur 4       

Toezicht houden 3 1     

Oplossingsvaardigheden 4       

 

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

algemene opvoedingssituatie. De ouders beschikken over beperkte ouderlijke 

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

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

vaak machteloos in de opvoeding en hebben beperkte oplossingsvaardigheden. 

 

Emotionele betrokkenheid werd bij de helft van de gezinnen als voldoende beoordeeld. Dit 

betekent dat er een voldoende band is tussen ouder en kind waardoor de ouder(s) moeite 

doen om ook betrokken te worden in het traject, wat positief is. 

 

 Einde begeleiding  2.3.2

 Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding. 2.3.2.1

Figuur 74: Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding JEZ11 (N=4) 

Verblijfplaats 2019 

Natuurlijke ouder 25% 

GI De Zande 25% 

Verblijf JEZ11 50% 

 

Van de vier jongeren die we in een gedeeld traject ondersteunden, konden 2 meisjes 

instromen en in JEZ11 verblijven. Dit gebeurde met een opbouw waarbij, rekening houdend 

met het tempo van het meisje, steeds meer overnachtingen in JEZ11 werden gerealiseerd. 

De stapsgewijze opbouw naar verblijf ervaren we als positief. Op die manier kan de jongere 

beetje bij beetje wennen aan een nieuwe omgeving, nieuwe afspraken en meer vrijheden.  

Eén jongere slaagde er niet in om stap per stap meer vrijheden en verantwoordelijkheden op 

te nemen. Uiteindelijk werd besloten dat het meisje terug volledig naar De Zande moest. De 

contextbegeleiding werd stopgezet. 

Eén jongere keerde terug naar de thuiscontext, waarbij JEZ11 nog 6 maanden 

contextbegeleiding aanbood  
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 Evolutie begeleidingsduur bij einde begeleiding. 2.3.2.2

Figuur 75: Evolutie begeleidingsduur bij einde begeleiding 

 

Bij de meerderheid van de jongeren konden we de contextbegeleiding in een gedeeld 

traject na 6 maanden afronden. Twee jongeren konden binnen deze tijdspanne instromen in 

verblijf JEZ11, één jongere werd opnieuw opgenomen in De Zande waarna de 

contextbegeleiding werd stopgezet. Eén meisje werd langer dan zes maanden begeleid. Dit 

meisje keerde terug naar haar thuiscontext. Om de slaagkansen te maximaliseren kozen we 

ervoor om de begeleiding wat langer aan te houden.  

 

 Uitval bij einde begeleiding. 2.3.2.3

Figuur 76: Uitval 

  2019 

Nee  4 

Ja, reden:   

In 2019 was er geen uitval binnen de contextbegeleiding gedeelde trajecten. Begeleidingen 

konden steeds in wederzijds overleg afgerond worden. 
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 Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding JEZ11. 2.3.2.4

Figuur 77: Realisatie doelstellingen  

 

Bij de helft van de gedeelde trajecten werden de doelstellingen bereikt. Het betreft twee 

meisjes die stapsgewijs meer vrijheden en verantwoordelijkheden konden opbouwen en 

uiteindelijk in verblijf JEZ11 kwamen.  

Bij de andere helft werden de doelstellingen ‘eerder niet’ bereikt. Eén jongere keerde 

volledig terug naar De Zande zonder contextbegeleiding vanuit JEZ11. Dit omdat het voor 

het meisje te moeilijk bleek om met extra vrijheden om te gaan. Hierdoor was een langer 

volledig gesloten traject noodzakelijk. Eén jongere werd meerderjarig en koos er uiteindelijk 

zelf voor om de begeleiding af te ronden. Bij afronding waren de doelstellingen nog niet 

bereikt.   
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2.4 Verblijf 1bis 

 Start begeleiding. 2.4.1

 Verblijfplaats vóór start begeleiding 2.4.1.1

Figuur 78: Verblijfplaats voor start begeleiding 

 

In JEZ11 wordt gewerkt met een afwisselende opname uit West-Vlaanderen, Oost-

Vlaanderen en De Zande. Hierdoor blijft de instroom vanuit De Zande een constant gegeven. 

Er is overleg tussen JEZ11 en De Zande om af te toetsen welke jongeren in aanmerking komen 

voor verblijf in JEZ11. Wanneer we de cijfers van de afgelopen jaren zien, merken we dat er 

een stijging is van instroom vanuit De Zande. Dit valt te verklaren doordat jongeren soms ook 

reeds regulier op onze wachtlijst werden aangemeld, wanneer ze naar De Zande moeten. 

Het valt voor dat ze sneller kunnen instromen via dit kanaal, dan af te wachten op een plek 

voorbehouden voor De Zande. We bewaken hierin wel het evenwicht, zodat we niet te veel 

jongeren uit De Zande in één groep samenbrengen. Vaak kennen deze jongeren elkaar al 

en we merken dat dit een grote invloed heeft op de groepsdynamische processen. 

In de laatste drie jaar is er een daling van het aantal jongeren die reeds in een voorziening 

verbleef. Veel jongeren verblijven voor opstart in hun ruimere context. Ofwel is dit uit 

noodzaak, omdat er geen enkel ander alternatief meer is waar de jongeren welkom zijn. 

Ofwel is er een plotse crisissituatie die zo intens is dat een opname aan de orde is.  

We merken op dat de instroom in JEZ11 doorheen de jaren is afgenomen. Dit komt doordat 

we steeds vaker jongeren hebben waarvan we merken dat ze langere tijd een besloten en 

sterk gestructureerde setting nodig hebben. Hierdoor komen minder plaatsen vrij op 

jaarbasis. 

De 2 bij ‘andere’ omvat enerzijds een jongere die bij haar vriendje verbleef en anderzijds een 

jongere die afwisselend thuis en in een OOOC verbleef om op die manier contacten met 

haar zus te vermijden.  

In tegenstelling tot vorig jaar waren er veel meisjes die nog niet in een voorziening verbleven 

voor opstart in JEZ11. De jongeren die wel reeds in een voorziening verbleven, kwamen bijna 
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allemaal uit De Zande. De instroom vanuit De Zande blijft een constant gegeven gezien de 

beurtelingse opname tussen jongeren die op de centrale wachtlijst staan en jongeren die 

uitstromen vanuit De Zande. 

 Thuistaal bij start 2.4.1.2

Figuur 79: Thuistaal 

  2019 

Nederlands 6 

Frans   

met tolk   

zonder tolk 1 

Andere 0 

met tolk   

zonder tolk   

Gemengd   

TOTAAL 7 

 

De meerderheid van de jongeren die in JEZ11 verblijven, spreken Nederlands. Eén meisje 

spreekt thuis Frans, maar heeft ook kennis van het Nederlands waardoor de begeleiding in 

het Nederlands kan gebeuren. 

 Opvoedingsvaardigheden bij start 2.4.1.3

Figuur 80: Opvoedingsvaardigheden (N=7) 

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Emotionele betrokkenheid 5 1  1 

Positieve bevestiging 6   1 

Gezonde structuur 6   1 

Toezicht houden 5 1  1 

Oplossingsvaardigheden 6   1 

 

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

algemene opvoedingssituatie. Zoals vorige jaren is er opnieuw sprake van een negatieve 

tendens. De ouders beschikken over beperkte ouderlijke vaardigheden wat maakt dat ze het 

gezinsleven niet dermate kunnen organiseren om voldoende ondersteuning te bieden in de 

ontwikkeling van hun kind. De ouders voelen zich vaak machteloos in de opvoeding en 

hebben beperkte oplossingsvaardigheden.  

Opvallend is dat ook op emotioneel betrokkenheid en positieve bevestiging bijna allemaal 

onvoldoende scoren. Deze cijfers tonen aan dat de meisjes eigenlijk niet kunnen rekenen op 

hun ouders. Bij één jongere was de context niet betrokken, waardoor we geen uitspraak 

konden doen over de opvoedingsvaardigheden van de ouders.   
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 Cijfers op 31/12 2.4.2

 Evolutie leeftijdsverdeling  2.4.2.1

Figuur 81: Leeftijdsverdeling op 31/12 

 

JEZ11 richt zich op meisjes tussen de 12 en 18 jaar. Net zoals voorgaande jaren is de 

meerderheid van de opgenomen jongeren tussen de 15 en 17 jaar.  

 Dagbesteding en opleidingsniveau per 31/12 2.4.2.2

Figuur 82: Dagbesteding van de meisjes per 31/12 
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2014 (N=10) 4 6

2015 (N=7) 7

2016 (N=9) 3 6

2017 (N=9) 1 8

2018 (N=9) 2 7

2019 (N=7) 1 6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2014 (N=10)

2015 (N=7)

2016 (N=9)

2017 (N=9)

2018 (N=9)

2019 (N=7)

Nog niet

schoolgaand

Georganiseerde

dagbesteding als

alternatief voor

de school

Schoolgaand

Deeltijds

onderwijs of

leercontract, POT

2014 (N=10) 4 4 2

2015 (N=7) 1 4 2

2016 (N=9) 1 6 2

2017 (N=9) 5 4

2018 (N=9) 5 4

2019 (N=7) 6 1

0

1

2

3

4

5

6

7

2014 (N=10)

2015 (N=7)

2016 (N=9)

2017 (N=9)

2018 (N=9)

2019 (N=7)



 

Jaarverslag 2019  94 

Figuur 83: (Hoogst behaald) opleidingsniveau op 31/12  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nog niet schoolgaand 4 1         

Secundair onderwijs 5 6 8 9 9 7 

ASO           1 

TSO   1       1 

BSO 2 1 4 2 1 2 

KO         1   

BuSo  1 2 2 3 3   

Deeltijds onderwijs 2 2 2 4 4 3 

Onthaalklas anderstaligen 1           

TOTAAL 10 7 8 9 9 7 

 

Bij de meisjes die worden opgenomen in JEZ11 is er vaak sprake van een vastgelopen 

schooltraject. Hun schoolcarrière wordt gekenmerkt door regelmatige schoolwissels, 

spijbelen, schorsingen, moeilijk kunnen volgen van afspraken op school, schoolmoe zijn, …  

Binnen een traject in JEZ11 wordt gedurende de eerste fase (6 weken) tijd uitgetrokken om 

een screening van de schoolsituatie uit te voeren. Op die manier willen we tot de meest 

geschikte schoolkeuze en studierichting komen. Dit gebeurt in samenwerking met CLB Ieper. 

In afwachting van deze onderwijsoriëntering wordt een school vervangend programma 

aangeboden door de begeleiders van JEZ11. In de praktijk betekent dit dat de meisjes 

gedurende fase 1 geen school lopen. Eens de schooltrajecten opnieuw opgestart zijn, vraagt 

dit heel wat ondersteuning. 

In 2019 zagen we een sterke daling van het aantal schoolgaande jongeren. Slecht één 

meisje slaagde er in om voltijds naar school te gaan. Alle andere jongeren volgden een 

alternatieve dagbesteding. Bij vijf van de zes ging dit over het dagprogramma van JEZ11. 

Één meisje had een alternatieve dagbesteding extern van JEZ11. Zij waren allemaal puur 

administratief ingeschreven op een school, waarvan de meesten in het deeltijds onderwijs of 

in het BSO. 

 Gezinssamenstelling 2.4.2.3

Figuur 84: Gezinssamenstelling 31/12 
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(N=10) 

2015 

(N=7) 

2016 

(N=9) 

2017 

(N=9) 

2018 

(N=9) 

2019 

(N=7) 

Kerngezin 1 1 2 3 3 1 

Nieuw samengesteld 

gezin  8 4 4 5 5 2 

Eénoudergezin 1 2 3 1 1 4 

Familie             

Bi-locatieregeling             

Andere             

TOTAAL 10 7 9 9 9 7 

 

In 2019 kwamen de meeste meisjes uit een éénoudergezin. Het aantal meisjes in hun 

kerngezin of in een nieuw samengesteld gezin verbleven, daalde sterk in vergelijking met 

voorgaande jaren.  

 

 

 



 

Jaarverslag 2019  95 

 Verblijfs- en begeleidingsduur 2.4.2.4

Figuur 85: Evolutie verblijf- en begeleidingsduur per 31/12 

 

In navolging van voorgaande jaren zien we in 2019 opnieuw dat meisjes vaak langer dan 

een jaar bij ons verblijven. Dit heeft allerlei redenen: gebrek aan meer gepaste hulp, lange 

wachtlijsten bij vervolghulp, nood aan een langdurig traject binnen een gestructureerde en 

besloten setting, … Ondanks het feit dat we in principe streven naar een begeleidingsduur 

van één jaar, kiezen we er toch voor om deze meisjes te blijven begeleiden. Dit doen we 

omdat we het belangrijk vinden dat deze meisjes een plek hebben waar ze kunnen zijn wie 

ze zijn en waarop ze kunnen terugvallen. Wij kiezen er voor aanwezig te blijven tot op het 

moment er meer gepaste hulp voor handen is.  
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 Cijfers bekeken over een volledig jaar 2.4.3

 Evolutie aantal en soort time out met terugkeer 2.4.3.1

Figuur 86: Evolutie aantal en soort time out met terugkeer 

 

Het traject van de meisjes in JEZ11 kan dermate vastlopen of blokkeren, dat er nood is aan 

een duidelijk signaal dat het zo niet verder kan. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een 

langdurige fugue of wanneer een jongere bepaalde grenzen ernstig overschrijdt en dit leidt 

tot een escalatie.  

Ondanks het feit dat we sterk inzetten op het in relatie gaan met de jongeren en het 

vermijden van breukmomenten, vonden er een groot aantal time-outs plaats in 2019. Dit valt 

te verklaren doordat we 4 jongeren hadden die zich zeer agressief opstelden ten aanzien 

van de begeleidingstraject en de begeleiders. In 2019 waren er een aantal zeer ernstige 

agressie–incidenten gericht op de begeleiders. Hierdoor kozen we meermaals voor een time-

out in de gemeenschapsinstelling om herstel en een verder traject mogelijk te maken.  Ook 

waren er afgelopen jaar een aantal jongeren die zelf om een time-out vroegen in een 

voorziening waar ze vroeger reeds verbleven en zich goed voelden.  
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 Einde begeleiding JEZ11 2.4.4

 Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding  2.4.4.1

Figuur 87: Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding (N 2019 = 9) 

Verblijfplaats 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

22,22% 

Familie 
 

9,09% 
   

11,11% 

Residentieel bijzondere 

jeugdzorg 
61,54% 27,27% 33,33% 18,18% 50,00% 11,11% 

Residentieel buiten jeugdzorg 

(MPI, CKG, internaat, …)  
9,09% 

    

Ziekenhuis 7,69% 
  

9,09% 
  

Pleeggezin 
      

Zelfstandig wonen 15,38% 
 

11,11% 18,18% 
  

Einde beschikking tijdens 

fugue 
7,69% 9,09% 
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11,11% 
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Uitstroom naar De Zande bleef in 2019 opnieuw in de lijn zoals vorige jaren. Drie meisjes 

konden regulier instromen. In tegenstelling tot wat we de voorbije jaren zagen, keerde de 

meerderheid van meisjes die uitstroomden in 2019 terug naar hun (ruimere) context. Het 

betreft hier voornamelijk jongeren die meerderjarig werden en zelf de keuze maakten om bij 

ouders, familie of vrienden in te trekken. Eén meisje ging na JEZ11 naar een open voorziening 

binnen de bijzondere jeugdzorg. 
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 Evolutie begeleidingsduur bij einde begeleiding 2.4.4.2

Figuur 88: Evolutie begeleidingsduur bij einde begeleiding 

 

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

over hun traject in JEZ11 doen. Voor de vier jongeren die langer dan een jaar bij ons 

verbleven werd die keuze bewust gemaakt. In de begeleiding was duidelijk dat zij de nodige 

tijd nodig hadden om aan doelstellingen te werken en ze dan ook nood hadden aan de 

besloten en sterk gestructureerde setting van JEZ11.  

Van de jongeren die minder dan zes maanden bij ons verbleven, werd één meisje geplaatst 

in De Zande daar ze blijvend wegliep. Voor het andere meisje was reeds bij de opstart in 

JEZ11 duidelijk dat er in een andere voorziening een plaats vrij zou komen. De begeleiding in 

JEZ11 diende ter overbrugging.   

 Uitval bij einde begeleiding 2.4.4.3

Figuur 89: Uitval bij einde begeleiding 

  2019 

Nee  7 

Ja, reden: 

 Zwaar incident 
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 Onwerkbare hulpverleningsrelatie 

 Veiligheidsrisico's 2 

Andere: (specifieer) 

 TOTAAL 9 

 

In 2019 werden de grote meerderheid van de trajecten zonder uitval afgerond. Twee 

trajecten werden door ons eenzijdig stopgezet na een ernstig agressie-incident t.a.v. de 

begeleiders. In die situaties was de schade dermate groot dat we het niet mogelijk zagen om 

de begeleiding op een goede en veilige manier verder te zetten.   

 

 

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

2014 (N=13) 2 7 4

2015 (N=11) 3 3 5

2016 (N=8) 4 4

2017(N=11) 3 3 5 0

2018 (N=6) 1 2 3

2019 (N=9) 2 3 4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2014 (N=13)

2015 (N=11)

2016 (N=8)

2017(N=11)

2018 (N=6)

2019 (N=9)



 

Jaarverslag 2019  99 

 Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding 2.4.4.4

Figuur 90: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding 

 

Bij de meerderheid van de jongeren kon afgerond worden na een positieve evolutie binnen 

de vooropgestelde doelstellingen. Doelstellingen werden niet steeds volledig bereikt, maar 

telkens was er wel voldoende vooruitgang om het traject in JEZ11 te kunnen afronden. 

In drie dossiers was de toestand verslechterd t.o.v. de beginsituatie. In deze situaties werden 

de meisjes geplaatst in De Zande.  

2.5 Besluit 

Doorheen de jaren merken we op dat de meisjes die in JEZ11 terecht komen zeer gekwetste 

jongeren zijn die weinig of niet kunnen terugvallen op hun context. Opvallend in 2019 is dat 

ondanks het feit dat de ouderlijke vaardigheden bij contextfiguren zeer negatief worden 

beoordeeld, er toch heel wat meisjes thuis verbleven voor hun opname in JEZ11. We kunnen 

ons hierbij de vraag stellen of het beter was geweest om deze meisjes al op vroegere leeftijd 

te plaatsen en zo misschien ernstige problemen te voorkomen. Bij een aantal meisjes was 

verblijf in de context gewoon de enige optie, omdat andere voorzieningen het niet langer 

haalbaar zagen om haar op te vangen. Dit toont nogmaals aan dat we met een zeer 

complexe doelgroep werken.  

Ook de schoolloopbaan van onze meisjes blijft een problematisch gegeven. Steeds zijn ze 

administratief ingeschreven, maar is, het effectief naar school gaan, een te hoge 

verwachting voor hen. Waar we in het verleden probeerden om hen zo snel mogelijk te laten 

opstarten op school, doen we dit nu niet meer. In 2019 namen de meerderheid van de 

meisjes deel aan het dagprogramma van JEZ11. We kiezen hiervoor omdat we merken dat 

het forceren van het schoolgaan voor niemand interessant is. Dit vraagt van alle partijen zeer 

veel energie én leidt vaak tot breuken en afwijzing. We gebruiken liever alle energie om te 

werken aan onderliggende problematieken zodat de meisjes sterk genoeg worden om in 

een later stadium wel positieve school-/werkervaringen neer te zetten. 

Aansluitend hierbij lieten we in de afgelopen jaren ook meer en meer de vooropgestelde 

begeleidingsduur los. We zetten voluit in op de noden van de meisjes en stemmen onze 

begeleiding hierop af. Als een meisje voor een langere tijd nood heeft aan een besloten en 

sterk gestructureerde setting, dan moet dit kunnen. We willen namelijk een plek zijn waar de 

meisjes zichzelf kunnen zijn en die er zolang ze dit nodig hebben, is voor hen.  Door de eerder 

beperkte vooropgestelde begeleidingsduur los te laten, kunnen we meer inzetten op het in 

relatie gaan met de meisjes en krijgen we de tijd en het mandaat om dieperliggende 

problematieken aan te pakken.   
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3 DIVAM 

3.1 Organogram 
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Verantwoordelijke  
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  Leerproject 
  Gemeenschapsdienst 
  Positief project 
  Delictgerichte contextbegeleiding 

 

 - Begeleider 
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3.2 Inleiding 

Sinds 1 november 1999 is de Dienst Ieper-Veurne voor Alternatieve Maatregelen actief in het 

gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdelingen Ieper en Veurne. DIVAM richt zich 

tot jongeren tussen de 12 en 23 jaar die een delict hebben gepleegd; alsook hun slachtoffers 

en hun context. Jongeren worden naar DIVAM doorverwezen door het Parket of de 

Jeugdrechtbank.  

Het jaar 2019 was voor DIVAM één met grote veranderingen. We focusten ons op het 

operationeel maken van het nieuwe jeugddelinquentiedecreet. Het nieuwe decreet leidde 

tot een nieuw aanbod van leerprojecten op parketniveau en de nieuwe afhandelingsvorm 

positief project. Daarnaast zijn we gestart met twee modules delict gerichte 

contextbegeleiding.  

DIVAM organiseert op dit moment vijf afhandelingsvormen: herstelbemiddeling, 

herstelgericht groepsoverleg, leerproject, gemeenschapsdienst en positief project. 

Het parket of de jeugdrechtbank geeft verdachte en slachtoffer van een jeugddelict de 

kans om deel te nemen aan herstelbemiddeling. De partijen krijgen de mogelijkheid om met 

behulp van een meerzijdig partijdige bemiddelaar in gesprek met elkaar te treden. Deze 

communicatie kan zowel indirect als direct verlopen. Tijdens dit communicatieproces wordt 

niet enkel aandacht besteed aan de feiten, maar ook aan de gevolgen van de feiten. Dit 

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 opgelegd 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. 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 kan 

opleggen, zodat de persoonlijkheid van de jongere kan onderzocht worden.  

Een leerproject (sociale vaardigheidstraining) wordt door de jeugdrechter of het parket 

opgelegd. Sinds het nieuwe jeugddelinquentiedecreet (september 2019) organiseren we  

leerprojecten op parketniveau van 10u of 20u. De jeugdrechtbank kan leerprojecten van 20u 

en 45u opleggen. Door gebruik te maken van het competentiemodel worden de 

vaardigheden van de jongeren in kaart gebracht. Zo komen we tot een selectie van de 

vaardigheden waaraan er zal gewerkt worden. We pogen de jongere sterker te maken, 

zodat hij bij moeilijke situaties over voldoende vaardigheden beschikt om op een 

constructieve manier te reageren.  

Sinds 1 september 2019 is het jeugddelinquentiedecreet in voege, waardoor het Parket of de 

jeugdrechter ook een positief project kan opleggen. Het positief project is een reactie op 

een jeugddelict van en voor de jongere èn zijn context. Kenmerkend is het bevorderen van 

eigen inbreng en actieve participatie. Het is belangrijk dat elke jongere, ongeacht zijn 

mogelijkheden, de kans krijgt om dit uit te werken en uit te voeren.  We hanteren geen 

uitsluitingscriteria.  Het positief project is sterk responsabiliserend. Het is de bedoeling dat de 

jongere zijn verantwoordelijkheid neemt en komt tot een persoonlijk engagement. Hiervoor 

wordt krachtgericht en emancipatorisch gewerkt. De pijlers van de hersteldriehoek vormen 

het vertrekpunt voor het positief project. Het positief project is immers een constructieve 
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reactie, die tot doel heeft om tegemoet te komen aan de belangen van de jongere zelf (en 

diens context), het slachtoffer en de maatschappij. In het positief project kan de jongere zijn 

relatie met de maatschappij (en eventueel met het slachtoffer) herstellen. Een positief 

project is verbindend en is er op gericht om de re-integratie van de jongere te bevorderen. 

Helemaal nieuw sinds september 2019 is de delict gerichte contextbegeleiding. De twee 

modules delict gerichte contextbegeleiding zijn een intensieve, ambulante begeleidingsvorm 

voor jongeren die één of meerdere ernstige jeugddelicten pleegden én hun context. De 

maatregel of sanctie wordt opgelegd door de jeugdrechter, al dan niet in combinatie met 

een verblijf in de gemeenschapsinstelling. Binnen de delict gerichte contextbegeleiding 

wordt gewerkt met de ‘Nieuwe perspectieven bij Terugkeer’ of kortweg NPT-methodiek en 

het herstelgericht werken. De focus ligt op kennismaking en het creëren van een intensieve 

werkrelatie tussen jongere, hun context en de begeleider. Er wordt gewerkt rond motivatie en 

delict geschiedenis om zo zicht te krijgen op de criminogene factoren die het denken en 

doen bij de jongere bepalen. Er is intensieve ondersteuning van de jongere én zijn context. 

De begeleidingsvorm heeft als doel het risico op het plegen van nieuwe jeugddelicten te 

doen afnemen en de delict gerichte denkpatronen, vaardigheden en gedragsproblemen te 

verbeteren.  

3.3 DIVAM in cijfers 

 Aanmeldingen 3.3.1

Figuur 91: Evolutie aantal aanmeldingen per werkvorm 2009 - 2019 

  

Herstel-

bemid- 

deling 

HERGO Leerproject 
Gemeenscha

psdienst 

Leergroepen 

De Zande 

Positief 

Project 
TOTAAL 

2009 114 1 36 17     168 

2010 121   30 19     170 

2011 128   20 12     160 

2012 109 1 27 10     147 

2013 88   21 0     109 

2014 112 1 22 2     137 

2015 93   22 8     123 

2016 87   20 5 10,9   122,9 

2017 100   21 9 11   141 

2018 115 

 

15 11 12 

 

153 

2019 67 

 

19 9 7 1 103 

 

In bovenstaande tabel zien we een overzicht van de laatste tien jaar. De fluctuaties in de 

cijfers zijn vooral te wijten aan het aantal bemiddelingsdossiers.  

De daling in 2013 was toe te wijzen aan de beperkte doorverwijzingen vanuit de afdeling 

Veurne. In 2014 zien we dat het aantal dossiers opnieuw stijgt, door meer doorverwijzingen 

vanuit deze afdeling.  

In 2016 zien we opnieuw een laag aantal bemiddelingsdossiers, vooral te wijten aan een 

daling in de doorverwijzingen vanuit de afdeling Ieper.   

De cijfers voor 2019 zijn zeer laag. Dit ligt aan een sterke daling van het aantal 

bemiddelingsdossiers. Deze daling heeft vooral te maken met de wijziging binnen de 

gerechtelijke arrondissementen waarbij Wervik naar Kortrijk ging en Kortemark naar Brugge.  

Sinds 2014 zijn er geen aanmeldingen HERGO meer geweest. Het is duidelijk dat de 

jeugdrechtbank van Ieper en Veurne voorrang geeft aan andere afhandelingsvormen.  
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Figuur 92: Aantal aangemelde jongeren per arrondissement per afhaling 2019 

 

 

Herstel-

bemiddeling 

Hergo Leerproject 

 

Gemeensch

apsdienst 

Leergroep

en De 

Zande 

Positief 

Project 

 

TOTAAL 

      20u 45u     

Ieper 47   5 1 2   1 56 

Veurne 20     8 7     35 

Kortrijk     1         1 

Leergroep 

De Zande           7   7 

JEZ11     4         4 

TOTAAL 67 

 

10 9 9 7 1 103 

 

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

Veurne. Dit jaar kregen we 1 dossier leerproject uit het arrondissement Kortrijk omdat de 

jongere in de Lovie verblijft.  

De nieuwe werkvorm Positief project werd 1 keer opgelegd door het Parket van Ieper. We 

zullen blijvend inzetten om deze afhandeling meer op de voorgrond te krijgen. We hopen 

meer met deze werkvorm te kunnen werken omdat we de mogelijkheid om vooral in te 

zetten op eigen verantwoordelijkheid en persoonlijk engagement als een meerwaarde 

ervaren. De jeugdrechters geven aan dat ze het opleggen van een positief project enkel 

doen op vraag van de jongere. De advocaat speelt daar bijgevolg een grote rol in. 

Vandaar dat we twee vormings momenten gaven aan advocaten in december 2019, over 

het positief project. We hopen dat dit zijn vruchten afwerpt in 2020.  

We stellen vast dat in 2019 enkel door de jeugdrechter van Veurne leerprojecten van 45 uur 

werden opgelegd. De jeugdrechter van Ieper maakt vooral de keuze om leerprojecten van 

20u op te leggen.  

Figuur 93: Aantal aangemelde unieke jongeren per arrondissement in 2019 
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Arrondissement 

Veurne  20 8 7   4 3 6 3 25 20 8 7   35 

Arrondissement 

Hasselt    1             1   1     1 

Arrondissement 

Gent    2             2   2     2 

Arrondissement 

Brugge    1             1   1     1 

Arrondissement 

Kortrijk    3             3   3     3 
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Arrondissement 

Brussel    1             1   1     1 

Arrondissement 

Ieper  42 9 2   1 1 1 1 51 47 9 2   58 

Arrondissement 

Oudenaarde    1             1   1     1 

Arrondissement 

Dendermonde                              

 

62 26 9 

 

5 4 7 4 85 67 26 9 

 

102 

 

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

afhandeling opgelegd kregen. “Unieke” jongeren is het aantal verschillende jongeren 

aangemeld werden bij DIVAM in 2019.  

In 2019 werden 67 bemiddelingsdossiers aangemeld, daarin waren 62 verschillende jongeren 

verdacht. Dit wil zeggen dat een aantal jongeren het aanbod van bemiddeling kregen voor 

meerdere delicten. Jongere X kreeg bijvoorbeeld een bemiddeling voor een diefstal en een 

bemiddeling voor feiten van agressie.  

De unieke jongeren die we hebben begeleid uit de andere arrondissementen zijn onder 

andere de jongeren die het aanbod Slachtoffer In Zicht kregen vanuit de 

gemeenschapsinstellingen of meisjes uit JEZ11.  

Zeven jongeren kregen de combinatie van gemeenschapsdienst en leerproject.  Vier 

jongeren kregen in 2019 een bemiddeling, leerproject en gemeenschapsdienst.  

 

 Herstelbemiddeling 3.3.2

 Algemeen 3.3.2.1

Figuur 94: Aantal bemiddelingen van de periode 01/01/2019 – 31/12/2019 

Arrondissement Veurne Aantal bemiddelingen 

  

Lopend op 

31/12/2019 

Afgesloten tijdens 

01/01/2019-

31/12/2019 

Totaal 

Aangemeld vóór 01/01/2019 1 9 10 

Aangemeld tijdens 01/01/2019-

31/12/2019 10 10 20 

 

Arrondissement Ieper Aantal bemiddelingen 

  

Lopend op 

31/12/2019 

Afgesloten tijdens 

01/01/2019-

31/12/2019 

Totaal 

Aangemeld vóór 01/01/2019 1 27 28 

Aangemeld tijdens 01/01/2019-

31/12/2019 17 30 47 

 

In 2019 werden 20 dossiers aangemeld voor herstelbemiddeling vanuit Veurne en 47 vanuit 

Ieper. 3 dossiers vanuit Ieper werden gelijktijdig gevorderd. In 2019 werden 76 dossiers 

afgesloten.  
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 Start begeleiding 3.3.2.2

Figuur 95: Aard van de feiten in 2019 

 

Persoonsdelicten zijn voornamelijk opzettelijke slagen en verwondingen.  Als we spreken over 

vermogensdelicten gaat het in de meeste gevallen over diefstal (al dan niet met 

verzwarende omstandigheden).   

In 2019 zien we vooral persoonsdelicten.  

Figuur 96: Evolutie statuut aangemelde slachtoffers 

 

Over de jaren heen kunnen we stellen dat er op vlak van statuut van het slachtoffer ¾ een 

natuurlijk pesoon zijn en ¼ een rechtspersoon. Concreet voor 2019 betekent dit dat 22% van 

de  slachtoffers aangemeld in 2019, rechtspersonen zijn. 
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Figuur 97: Evolutie niet opgestarte bemiddelingen 

Niet opgestart 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Alles geregeld door partijen 5 9 10 11 4 6 

Alles geregeld door politie             

Slachtoffer heeft geen vraag meer 10 10 10 9 23 7 

Slachtoffer reageert niet op het aanbod 1 6 1 4 1 4 

Slachtoffer niet bereikbaar     2 5 10 5 

Slachtoffer wenst geen bemiddeling 23 16 13 25 23 27 

Jongere reageert niet op aanbod 3   1 1 1 10 

Jongere niet bereikbaar 1     2 5   

Jongere wenst geen bemiddeling 5 5 2 3 5 4 

Jongere ontkent de feiten   7   5   3 

Onbekend             

Voldoet niet aan criteria 1       2 1 

 

Figuur 98: Evolutie uitval 

Vroegtijdig gestopt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dader haakt af 1 2 1 3 1   

Slachtoffer haakt af 4 6 2 2 1 1 

Beide partijen haken af       2   1 

Bemiddelaar stopt   1 1     1 

 

Figuur 99: Evolutie volledig doorlopen bemiddelingen 

Volledig doorlopen bemiddeling 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Beëindigd met akkoord 30 38 20 32 35 13 

Beëindigd met gedeeltelijk akkoord         2 3 

Beëindigd zonder akkoord 5 12 3 7 20 8 

 

Er werden in 2019, in totaal 76 dossiers afgesloten (figuur x: aantal bemiddelingen van de 

peirode 01/01/2019 – 31/12/2019). 49 daarvan werden niet opgestart.  

Wanneer een herstelbemiddeling niet opgestart wordt, ligt dit hoofdzakelijk bij het slachtoffer. 

In elk dossier staan we er op dat we de betrokkenen persoonlijk spreken ook al volgt er geen 

opstart. We willen de partijen informeren over de juridische procedure en over het verloop 

van de bemiddeling opdat zij een geïnformeerde keuze kunnen maken om al dan niet in te 

stappen in de herstelbemiddeling. Daarom kiezen we er heel bewust voor om laagdrempelig 

te werk te gaan en systematisch een huisbezoek voor te stellen. 

In 2019 zien we dat er ongeveer 1/3 van de dossiers wordt opgestart. Dit cijfer blijft gelijk in 

vergelijking met voorgaande jaren. Van de 27 dossiers opgestartte dossiers doorliepen 24 

dossiers het volledige traject, 3 werden vroegtijdig afgesloten.  

In 54% van de opgestarte dossiers bereikten de partijen een akkoord, dat dan ook volledig 

werd uitgevoerd. Ook dit cijfer is laag.  

De bemiddelaar werkt aanklampend. Als na herhaaldelijke inspanningen niet tot een 

overeenkomst wordt gekomen, dan wordt de bemiddeling beëindigd. Dit is meestal de 

reden als de bemiddelaar stopt.  
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 Einde begeleiding. 3.3.2.3

Figuur 100: Aard van het herstel in volledig doorlopen en afgesloten dossiers in 2019 (N=24) 

 

In de helft van de dossiers is financieel herstel een deel van de overeenkomst. Excuses komen 

ook vaak voor tijdens het bemiddelingsproces. 

Figuur 101: Evolutie percentage directe/indirect bemiddeling 

 

In de tabel zien we een  fluctuatie in het percentage directe bemiddeling. Als dienst geloven 

we in de meerwaarde van deze directe gesprekken. We kunnen verdachten en slachtoffers  

hiervan de voordelen uitleggen maar het blijft hun eigen vrije keuze. We merken dat het voor 

veel mensen toch een drempel is om een direct gesprek aan te gaan.    
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 Herstelgericht groepsoverleg (HERGO) 3.3.3

In 2019 kregen we geen doorverwijzing HERGO. We geloven nog steeds in de kracht van 

deze methodiek. Tegelijkertijd stellen we de moeilijkheden hieromtrent vast (plaats van het 

aanbod in het gerechtelijk systeem, keuze tussen herstelbemiddeling versus HERGO, …).   

 Leerproject 3.3.4

 Start begeleiding 3.3.4.1

Figuur 102: Aangemelde dossiers in de periode 01/01/2019 – 31/12/2019  

Aanmelder Leerproject 20U Leeproject 45u 

Arrondisement Ieper 5 1 

Arrondisement Veurne 

 

8 

Arrondisement Kortrijk 1 

 Slachtoffer in Zicht 7 

 JEZ11 4 

 TOTAAL 17 9 

 

In 2019 volgden in totaal 26 jongeren leerproject bij DIVAM.  14 jongeren werden aangemeld 

door de jeugdrechter van Ieper of Veurne.  4 jongeren volgden een leerproject van 20u 

vanuit Jez11. 7 jongeren volgden de groep Slachtoffer In Zicht bij ons.  

Als we kijken naar de 14 dossiers, dan zien we dat 11 dossiers nog lopen; één dossier werd 

afgebroken en 3 dossiers werden volledig afgerond.  

Een leerproject neemt gemiddeld 6 tot 7 maanden in beslag. Bij een leerproject van 45u 

duurt dit gauw 1 jaar. 

Alle leerprojecten werden bij vonnis opgelegd. 

Figuur 103: Aard van de feiten aangemelde leerprojecten in 2019 

 

De 26 jongeren pleegden in totaal 31 feiten. Sommige jongeren pleegden dus meerdere 

feiten. Anders dan voorgaande jaren is niet diefstal het vaakst voorkomende feit maar 

opzettelijke slagen en verwondingen.  

 

Beschadi

ging/van

dalisme/

graffiti

Diefstal

Diefstal

met

braak/ge

weld/inkli

mming/b

edreiging

Drugsfeit

en

Opzettelij

ke slagen

en

verwondi

ngen

Afpersing

/bedreigi

ng

Zedenfeit

en
Andere

Onbeken

d

2019 (N=26) 0 3 10 6 14 3 2 1 5

0

2

4

6

8

10

12

14

16



 

Jaarverslag 2019  109 

Figuur 104: Leeftijd bij plegen van feiten 

 

In 2019 waren de jongeren tussen 13 en 17 jaar op het moment van de feiten, waarbij er op 

de leeftijd van 15, 16 en 17 jaar het meest feiten worden gepleegd.  

Figuur 105: Geslacht jongeren 

 

In 2019 werden 4 meisjes aangemeld voor leerprojecten. De meisjes die we begeleid hebben 

verbleven in Jez11.   
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 Het verloop 3.3.4.2

Figuur 106: Verloop van het leerproject (N=15) 

 

Van de 9 leerprojecten 45u aangemeld in 2019, zijn ze allemaal nog lopend.  

Van de 6 van 20u zijn er 2 nog lopend, 3 werden volledig afgerond. 1 werd vroegtijdig 

afgebroken.  

 Leerproject vanuit JEZ11. 3.3.5

Gezien de doelgroep van JEZ11 zijn alle aanmeldingen meisjes. De individuele sociale 

vaardigheidstraining behoort tot het standaardprogramma van JEZ11 en wordt ook zo in het 

vonnis of de beschikking opgenomen. In 2019 kregen we 4 meisjes aangemeld.  

Net als in voorgaande jaren valt op dat bij de meerderheid van de meisjes het traject 

vroegtijdig afbreekt.  

In 2019 voerde slechts één meisje de volledige 20 uur uit. Bij de overige 3 meisjes werd het 

leerproject voortijdig afgebroken. Dit omwille van verandering in hun situatie (bv. terugkeer 

naar huis of fugue uit JEZ11).  

In 2017 en 2018 probeerden we dit aan te pakken door kort na de aanmelding bij JEZ11 met 

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

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

met de bedoeling om vanaf 2020 meer vraaggestuurd te kunnen werken. 
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 Gemeenschapsdienst 3.3.6

 Start begeleiding. 3.3.6.1

Figuur 107: Overzicht gemeenschapsdiensten 2019 (N = 9) 

Arrondissement Veurne Aantal gemeenschapsdiensten 

  

Lopend op 

31/12/2019 

Afgesloten 

tijdens 

01/01/2019-

31/12/2019 

Totaal 

Aangemeld vóór 01/01/2019 

 

4 4 

Aangemeld tijdens 01/01/2019-31/12/2019 6 1 7 

 

Arrondissement Ieper Aantal gemeenschapsdiensten 

  

Lopend op 

31/12/2019 

Afgesloten 

tijdens 

01/01/2019-

31/12/2019 

Totaal 

Aangemeld vóór 01/01/2019 

 

5 5 

Aangemeld tijdens 01/01/2019-31/12/2019 1 1 2 

 

In 2019 sloten we van de 11 dossiers voor gemeenschapsdienst af. Er werden 9 dossiers 

aangemeld.  

Figuur 108: Aard van de feiten bij aanmelding gemeenschapsdienst 

Aard van het feit 2019 (N = 9) 

Beschadiging/vandalisme/graffiti 1 

Diefstal 3 

Diefstal met 

braak/geweld/inklimming/bedreiging   

Drugsfeiten 5 

Opzettelijke slagen en verwondingen 4 

Afpersing/bedreiging   

Zedenfeiten   

Andere   

Onbekend   

 

De feiten waarvoor de jongeren hoofzakelijk werden aangemeld zijn respectievelijk 

drugsfeiten, opzettelijke slagen en verwondingen en diefstal.  
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Figuur 109: Evolutie leeftijd jongeren 

 

De jongeren die aangemeld voor gemeenschapsdienst in 2019 waren hoofdzakelijk tussen 15 

en 17 jaar oud. De meesten zijn 17 jaar. We kunnen op de grafiek zien dat deze leeftijd stijgt. 

Er was 1 jongere van 13 jaar. Het blijkt in de praktijk zeer moeilijk om een werkplaats te vinden 

voor iemand onder de 15 jaar.  

 

Figuur 110: Evolutie geslacht jongeren 

 

Het aantal meisjes is zeer laag.   
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Figuur 111: Verloop van de gemeenschapsdienst in afgesloten dossiers 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Volledig doorlopen   4 4 5 4 7 

Vroegtijdig afgebroken   2 2     4 

Niet gestart   1 1 1 1   

TOTAAL 

 

7 7 6 5 11 

 

Van de 11 afgesloten gemeenschapsdiensten in 2019 werden er 7 volledig afgerond en vier 

vroegtijdig afgebroken. Over de jaren heen bekeken kent dit een positieve evolutie. Dat is 

64%. We zijn tevreden met dit cijfer. 

 

 Positief Project. 3.3.7

Sinds september 2019 kregen we hiervoor 1 aanmelding Positief Project van het Parket van 

Ieper.  

Op heden kunnen we nog geen cijfers of conclusies weergeven, aangezien we deze 

werkvorm in samenwerking met andere HCA-diensten verder uitwerken en optimaliseren. Pas 

vanaf volgend jaar hopen we tot eerste conclusies te komen.  

 

 Samenwerking met de gemeenschapsinstelling De Zande 3.3.8

 Leefgroepen Slachtoffer – in – Zicht 3.3.8.1

Eind 2015 ondertekenden we met Jongerenwelzijn een convenant waarin we samen met 

BAAB (HCA-dienst Brugge), COHEsie (HCA-dienst Kortrijk) en HCA Oost-Vlaanderen een 

permanent aanbod van slachtoffergerichte leergroepen organiseren voor minderjarigen die 

op basis van een MOF-dossier in de gemeenschapsinstelling De Zande werden opgenomen. 

De leergroepen hebben tot doel inzicht en bewustwording te creëren en/of te verhogen in 

de gevolgen van hun eigen handelen, meer bepaald het plegen van strafbare feiten en de 

concrete gevolgen hiervan voor alle slachtoffers en de maatschappij. 

De leergroepen duurden aanvankelijk 14 uur. In 2018 werd een bachelorproef uitgevoerd 

door studenten van Vives. Zij gingen aan de slag met de moeilijkheden die medewerkers 

ervaren bij jongeren in de vorming Slachtoffer In Zicht. De studenten gingen op zoek naar 

een manier om de inhoud creatiever en toegankelijker te maken. De studenten maakten 

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

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

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

is er meer tijd nodig. Vanaf 2019 is het aantal uren van de leergroep uitgebreid naar 20u. 

In 2019 werd 1 leergroep van 20u gegeven door DIVAM.  

De inhoud van de training wordt systematisch bijgestuurd en aangevuld door alle 

medewerkers die de leergroep begeleiden. Tevens komt de werkgroep, bestaande uit de 

begeleiders van de leergroep en een lid van de stuurgroep, op regelmatige basis samen om 

de leergroepen te evalueren en de sessies bij te sturen. Tijdens de leergroep wordt stilgestaan 

bij de kenmerken van een slachtoffer, de gevolgen voor een slachtoffer, verwerking en 

herstel. Er wordt gewerkt met oefeningen, actieve opdrachten, spelvormen, mediamateriaal, 

film, …  



 

Jaarverslag 2019  114 

 Individuele vragen vanuit De Zande 3.3.8.2

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

wordt dan bekeken of één van de HCA-diensten ruimte heeft om de vraag op te nemen. 

Het blijft in eerste instantie wel de bedoeling dat de jongeren kunnen aansluiten op het 

groepsprogramma. 

 Infomomenten herstelgericht aanbod 3.3.8.3

Naast het permanente aanbod van leergroepen, beslisten we in de stuurgroep om ook het 

reguliere herstelgerichte aanbod in de kijker te plaatsen. Hiervoor werd tijdens het 

innovatieve project van 2015 al een eerste aanzet gegeven. Bij onthaal wordt nl. 

systematisch nagegaan of de jongere een herstelgericht aanbod kreeg naar aanleiding van 

zijn delict. Ook hiertoe maakten we een folder op. Indien er nog geen herstelgericht aanbod 

gebeurde, wordt er informatie met de jongere meegegeven. Dit gebeurt bij het onthaal, 

maar kan ook op andere momenten aan bod komen. Als een jongere interesse heeft, kan hij 

aansluiten op een infomoment in GI De Zande, georganiseerd door (één van) de vier HCA-

diensten. Op deze momenten kan hij meer concrete informatie krijgen over het herstelgericht 

aanbod, en kan hij bij interesse, via de HCA-dienst een mandaat aanvragen tot 

herstelbemiddeling of HERGO.  

 Toekomst 3.3.8.4

Voor 2020 werd het convenant niet verder gezet. Het is onduidelijk hoe de leergroepen 

verder zullen gaan. Als HCA zijn we hiervoor afhankelijk van de keuzes die men maakt binnen 

de gemeenschapsinstellingen bij de verdere operationalisering van het decreet. We 

vermoeden dat dit pas duidelijk zal zijn in 2021. 
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4 OSIO 

4.1 Organogram 

  

Directeur 

Verantwoordelijke  
DIVAM & OSiO 

  Pedagogisch advies 
  Ouderbijeenkomsten 
  Oudercursussen 
  Sociale vaardigheidstraining (individueel/groep) 
  Herstelgesprekken 
  Vorming aan professionelen 
  Teambuilding 

 

 - Begeleider 
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4.2 Inleiding 

In 2007 werd de jeugdbeschermingswet aangepast; deze wijziging omvatte onder andere de 

organisatie van ouderstages. Deze werden door DIVAM1, de HCA-dienst2 van de Vereniging 

Ons Tehuis, ontwikkeld en georganiseerd. In 2009 besliste de minister van Justitie echter om 

de subsidiëring van deze ouderstages stop te zetten. Gezien de dienst reeds heel wat 

investeerde in het ontwikkelen van materiaal, concepten, sessies, methodieken, … werd op 

zoek gegaan naar een manier om deze waardevolle elementen te blijven benutten. Er werd 

gestart met een verkenning bij de vijf OCMW’s uit het samenwerkingsverband van de 

Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen, nl. OCMW Ieper, OCMW Kortrijk, OCMW 

Poperinge, OCMW Waregem en OCMW Wervik. Bij deze OCMW’s werd een behoefte-

onderzoek gehouden betreffende opvoedingsondersteuning, dat resulteerde in 2011 in het 

project “Ouders Steunen in Opvoeden”. Dit project organiseert drie elementen binnen 

opvoedingsondersteuning, nl. pedagogisch advies, vormingen aan ouders en vormingen 

aan professionelen. Sinds 2016 hebben we dit aanbod uitgebreid met een aanbod aan 

jongeren, bestaande uit individuele sociale vaardigheidstrainingen, weerbaarheidstrainingen 

in groep (cfr. Rots en Water) en herstelgesprekken. Ook het aanbod vormingen aan 

professionelen werd uitgebreid met de thema’s groepsdynamica, sociale 

vaardigheidstraining en herstelgericht werken. In 2019 werd dit aanbod verder uitgebreid 

met een aanbod aan ouders en kinderen: de Oké!-training en Oké!-workshop. Naast de 

bestaande ouderreeks, werd in 2019 een  ouderreeks ontwikkeld: “Een puber in huis? Een 

andere aanpak! 

In 2019 had OSiO bijgevolg: 

- Een aanbod aan ouders 

Ouders, professionelen, grootouders, plusouders, … kunnen beroep doen op pedagogisch 

advies. Kortom, iedereen die behoefte heeft aan een gesprekspartner die luistert, 

ondersteunt, informeert en adviseert. De ouderfiguur of professioneel bepalen zelf waarin 

men ondersteuning wil. 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  ouderreeks of om een ouderbijeenkomst. Een ouderreeks bestaat uit zes 

bijeenkomsten waarin de vijf ouderlijke vaardigheden (nl. positieve betrokkenheid, positieve 

bekrachtiging, problemen oplossen, monitoring en grenzen stellen) besproken en ingeoefend 

worden. Een ouderbijeenkomst vertrekt steeds van één specifiek thema (bv. mijn kind op het 

internet, zelfvertrouwen, opvoeden na een scheiding). Op deze bijeenkomsten trachten we 

interactief met de ouders aan de slag te gaan omtrent dit thema. Afhankelijk van de input 

van de ouders, wordt de bijeenkomst anders aangepakt. De kracht van de oudergroep zit, 

naast de inhoudelijke input van de begeleider, vooral in het delen van ervaringen en advies.  

In 2019 deden we een aanzet voor een ouderreeks ‘geweldloos verzet en nieuwe autoriteit 

(GVNA). De reeks kreeg volgende titel:  'Een puber in huis? Een andere aanpak.' Deze 

ouderreeks, gebaseerd op geweldloos verzet en nieuwe autoriteit, is een reeks van vier 

bijeenkomsten van anderhalf uur. De groep bestaat uit een tiental ouders met kinderen 

tussen de twaalf en achttien jaar. De thema’s die aan bod komen tijdens de bijeenkomsten 

zijn: Wat is het verschil tussen nieuwe en oude autoriteit? Wat is typisch pubergedrag? Hoe 

kan je liefdevol begrenzen? Hoe houd je controle over je eigen gedrag als ouder? Wie kan je 

hierin als ouder ondersteunen? Hoe zet je verder in op de relatie met je puber? Vanaf 2020 

bieden we deze reeks ook aan  in de gemeenten waarmee we samenwerken.  

Indien een organisatie dit wenst, kunnen we eveneens een voordracht geven voor ouders.  

                                                      

1 DIVAM = Dienst Ieper-Veurne voor Alternatieve Maatregelen 
2 HCA-dienst= dienst voor Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingen 
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- Een aanbod aan ouders en kinderen  

Sinds 2019 hebben we een aanbod aan ouders en kinderen. 

Tijdens de Oké!-training, gebaseerd op 'Rots & Water', volgen ouders en kinderen samen een 

training in groep.  Via actie, spel en korte zelfverdedigingsoefeningen leren ze elkaar, zichzelf 

en hun lichaam beter kennen.  We vertrekken van een stevige basishouding om zo sterk in je 

schoenen te staan.  Ook andere opvoedingsfiguren krijgen de mogelijkheid om zich in te 

schrijven. Dit is een aanbod voor kinderen vanaf het derde tot en met het zesde leerjaar. Het 

zijn vijf sessies van anderhalf uur.  

De Oké!-workshop is een éénmalige sessie 'Rots & Water' ouder/kind.  Tijdens deze sessie 

nodigen we ouders met hun kind uit om in groep stil te staan bij weerbaarheid.  Wat houdt 

weerbaarheid in?  Hoe kunnen ouders en kinderen hiermee aan de slag?  Wat is een stevige 

basishouding?  Waar liggen de grenzen van mijn kind en van mezelf?  Hoe leer ik opkomen 

voor mezelf? 

- Een aanbod aan kinderen en jongeren 

Tijdens een individuele sociale vaardigheidstraining worden een aantal belangrijke 

vaardigheden   aangeleerd, versterkt en toegepast. De thema’s (bv. opkomen voor jezelf, 

omgaan met groepsdruk, zelfvertrouwen, zelfbeeld, …) en methodieken (Goldstein, 

ervaringsgericht werken, …) worden op maat uitgewerkt.  

In de psychofysieke weerbaarheidstraining, gebaseerd op de methodiek Rots & Water, leren 

jongeren krachtiger worden om op een aanvaardbare manier op te komen voor zichzelf. 

Jongeren leren hun grenzen kennen en aangeven. Ze worden bewust van hun lichaam,  

leren hun lichaam te beheersen en onder controle houden.  Deze training wordt in groep 

gegeven en bestaat uit vijf sessies van twee uur. 

Naar aanleiding van een conflict kan een herstelgesprek gehouden worden: de 

betrokkenen worden ondersteund in het zoeken naar een vorm van herstel. Het kan gaan 

om een herstelgesprek tussen twee personen, maar ook groepsgesprekken (bv. n.a.v. 

conflicten in een leefgroep) behoren tot de mogelijkheden.  

 

- Een aanbod aan professionelen 

Tenslotte organiseert Ouders Steunen in Opvoeden ook vormingen aan professionelen. Het 

gaat om vormingen gelinkt aan opvoedingsondersteuning zoals communiceren met ouders, 

opvoedkundige vaardigheden, ... Doelgroep van deze vormingen zijn professionelen die in 

contact komen met ouders, zoals maatschappelijk werkers, jeugdwerkers, leerkrachten, 

vrijwilligers in buurtwerk, … 

In 2019 werkte OSiO samen met volgende lokale besturen: Ieper, Poperinge, Waregem, 

Wervik, Kortrijk, Zonnebeke, Vleteren, Kortemark, Kuurne, Heuvelland, Mesen, Langemark-

Poelkapelle, Lo-Reninge en Nieuwpoort  
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4.3 OSiO in cijfers 

 Pedagogisch advies 4.3.1

 Aantal contacten pedagogisch advies 4.3.1.1

Figuur 112: Aantal contacten pedagogisch advies over de jaren heen 

 

In 2019 verzorgde OSiO 254 pedagogische adviesgesprekken, dit is een lichte terugval.  De 

groei in Wervik en Zonnebeke van 2018 viel weg. Wellicht was er minder nood. Anderzijds 

kozen sommige gemeenten om vooral op ons ander aanbod in te zetten. Poperinge zette 

bijvoorbeeld in op Rots en Water groepen in het zesde leerjaar.  

We merken dat het voor veel gemeenten een meerwaarde is dat een vast gezicht de 

pedagogische adviesgesprekken verzorgt. In Kortrijk blijft het aantal vrij laag in verhouding 

met het aantal inwoners. In 2020 zetten we hier extra op in.    
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Figuur 113: Aantal contacten pedagogisch advies per gemeente over de jaren heen 

 

 

 Gezinssituatie 4.3.1.2

Figuur 114: Gezinssituatie bij start 

 

Met 254 pedagogische adviesgesprekken bedienden we in 2019 88 gezinnen. Dat is een 

gemiddelde van drie gesprekken per gezin. Dit gemiddelde is hetzelfde als in 2018. In de 

dagdagelijkse praktijk merken we op dat sommige gezinnen voldoende hebben aan één tot 

drie gesprekken, andere gezinnen doen langer beroep op onze diensten.  

Vooral kerngezinnen komen bij ons terecht. Tegelijk is één vijfde van de bereikte gezinnen 

ofwel een éénoudergezin ofwel een nieuw samengesteld gezin. Ook merken we dat we bij 

de start niet altijd de gezinssituatie registreren. Hierop zetten we in 2020 in. In 2019 schoolde 
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één van onze medewerkers pedagogisch advies zich bij in de specificiteit van nieuw 

samengestelde gezinnen en de gevolgen van echtscheiding.  

In onderstaande figuur geven we het aantal gezinnen en de gezinssituatie per gemeente 

weer.  

Figuur 115: Aantal gezinnen per gemeente 

 

Eénouder - 

gezin 
kern - gezin 

Nieuw 

samengesteld 

gezin 

onbekend totaal 

Heuvelland    1     1 

Ieper 8 12 8 7 35 

Kortemark      1 1 

Kortrijk  4 1 2 7 

Kuurne  2   1 3 

Langemark - Poelkapelle     2   2 

Lo-Reninge         0 

Mesen         0 

Poperinge 2 5 3   10 

Vleteren   2     2 

Waregem 5 3 2 1 11 

Wervik 3 4 2 3 12 

Zonnebeke   2 1 1 4 

 

 Aanmelder 4.3.1.3

Figuur 116: Aanmelder 

  OCMW 

CLB/ 

school LARGO 

Eigen 

initiatief 

Ouder 

groep CAW K&G OCJ VOT 

Bemidd

eling 

Straf Andere TOTAAL 

Heuvelland       1               1 

Ieper 2 8 2 8 1 1 1 3 2 1 6 35 

Kortemark   1                   1 

Kortrijk   2 1 2             2 7 

Kuurne 2                   1 3 
Langemark-

Poelkapelle       1       1       2 

Lo-Reninge                       

 Mesen                       

 Poperinge 1 2 1 3       1 1 1   10 

Vleteren                 1 1   2 

Waregem 11                     11 

Wervik 5 2   4             1 12 

Zonnebeke   1   2 1             4 

TOTAAL 21 16 4 21 2 1 1 5 4 3 10 88 

 

Het aantal doorverwijzingen verschilt sterk van gemeente tot gemeente. De meeste 

doorverwijzingen komen vanuit OCMW (brugfiguren), scholen / CLB en vanuit eigen initiatief.  

Andere verwijzingen komen bijvoorbeeld uit:  ziekenhuizen, privé-therapeuten, huisartsen, 

thuisbegeleiding binnen VAPH, … Ook zij vinden steeds meer de weg naar ons aanbod.  
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 Vormingen aan ouders 4.3.2

Figuur 117: Vormingen aan ouders 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Een puber in huis 

     

1 

Ouderbijeenkomsten op maat 30 30 44 26 22 26 

Oudercursus 5 5 3 2 1 1 

Voordracht 1 

 

3 

  

1 

TOTAAL 36 35 50 28 23 29 

 

Het aantal ouderbijeenkomsten kende een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar. We 

merken dat het deelnemersaantal van de ouderbijeenkomsten eerder laag is. Ouders kiezen 

moeilijker voor een groepsaanbod. Sinds dit jaar bieden we een nieuw thema aan, namelijk 

“Gamen?!”. Er is veel interesse voor dit thema. We vinden het belangrijk om onze 

ouderbijeenkomsten af te stemmen op thema’s die in de maatschappij leven. Dit vraagt 

voortdurende vernieuwing van ons aanbod. Zou houden we ons aanbod aantrekkelijk.  

Mensen mobiliseren voor de oudercursus, blijft een uitdaging. Tegelijk blijven we sterk 

overtuigd van de meerwaarde. Met de reeks: “Een puber in huis? Een andere aanpak!” 

bereikten we veel ouders, aangezien het thema geweldloos verzet en nieuwe autoriteit zeer 

actueel is.  

 Individuele weerbaarheidstrainingen 4.3.3

Figuur 118: Individuele weerbaarheidstrainingen 

 

Sinds 2017 bieden we ook individuele sociale vaardigheidstrainingen aan. Het aantal 

trajecten is in 2019 zeer hoog, namelijk 36. We merken dat de vraag groot is en de evaluaties 

positief zijn. 

 

 

 

 

 

Ieper Kortrijk Poperinge VOT Waregem Wervik

2017 (N=38) 12 9 4 12 1

2018 (N=22) 7 5 6 4

2019 (N=36) 13 3 6 9 5

0

2

4

6

8

10

12

14

2017 (N=38)

2018 (N=22)

2019 (N=36)



 

Jaarverslag 2019  122 

 Weerbaarheidstrainingen in groep (cfr. Rots & Water). 4.3.4

Figuur 119: Weerbaarheidstrainingen in groep over de jaren heen 

 

 

Als we spreken over bestaande groepen, hebben we het over klasgroepen. Vrij in te stappen 

groepen, zijn groepen waarop kinderen en jongeren vrij kunnen inschrijven en die doorgaan 

buiten de schooluren. De oké-trainingen zijn ouder-kind groepen en bijgevolg steeds vrij in te 

stappen groepen.  

In 2016 zijn we gestart met groepen weerbaarheidstraining waarbij we de methodiek “Rots & 

Water” gebruiken. 

In 2019 hadden we in het totaal 29 groepen, waarvan 21 groepen in klasverband, 6 vrij in te 

stappen en 2 groepen Oké-training. In vergelijking met vorig jaar waren dit tien groepen 

meer. Dit kwam voor een stuk door de projectfinanciering vanuit Rode Neuzen te Ieper.  

Met de klasgroepen bereiken we gemiddeld vijftien kinderen per groep. Dit wil zeggen dat 

ongeveer 315 kinderen Rots en Water kregen via school.  

In totaal namen 61 kinderen en jongeren deel aan de vrij in te stappen groepen. Dit is een 

gemiddelde van tien kinderen per groep. We zien dat de vrij in te stappen groepen voor 

kinderen uit de lagere school heel snel ingevuld geraken. Het blijkt moeilijker om 13-16 jarigen 

te motiveren om deel te nemen aan een groep. We hadden in die leeftijdsgroep een 

groepje van zes en een groepje van zeven. Deze jongeren haken ook gemakkelijker af 

gedurende het proces. Dit heeft onder meer te maken met de ontwikkelingsfase waarin de 

jongeren zich bevinden. Anderzijds willen we hier aandacht voor hebben en nadenken hoe 

we afhaken zoveel mogelijk kunnen vermijden.  

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de weerbaarheidstrainingen in groep per 

gemeente in 2019 weer:  
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Figuur 120: Weerbaarheidstrainingen in groep per gemeente in 2019 

  Vrij In bestaande groep Ouder-kind Totaal 

Ieper 4 3 1 8 

Kortrijk 1 8   9 

Langemark   1   1 

Poperinge   6   6 

VOT     1 1 

Waregem   3   3 

Wervik 1     1 

 

 Herstelgesprekken 4.3.5

OCMW’s doen zelden beroep op ons aanbod van herstelgesprekken. Enkel in vzw O2 

werden we gevraagd om een hersteltraject te lopen binnen een leefgroep. We gingen er 

aan de slag met individuele gesprekken, kringgesprekken en groepsdynamische oefeningen.  

Dit zorgde ervoor dat de sfeer in de leefgroep opnieuw beter werd en zowel begeleiders als 

kinderen genoten van een fijne zomervakantie samen.  

 Vormingen aan professionelen  4.3.6

Figuur 121: Vormingen aan professionelen over de jaren heen  

 

In 2019 boden we 10 vormingen “opvoedkundige vaardigheden” en “herstelgericht werken” 

aan professionelen. Binnen deze eerste groep hebben we een breed aanbod (cfr. Figuur: 

Vorming aan professionelen). Vooral in de vormingen “opvoedkundige vaardigheden” zijn 

we expert. We blijven hier dan ook verder op inzetten. 

Tijdens de vorming “herstelgericht werken” geven we concrete handvaten mee aan 

begeleiders, vrijwilligers, jeugdadviseurs, leerkrachten om herstelgericht om te gaan met 

conflicten. Deze vorming bestond uit drie dagdelen van telkens drie uur. De vorming werd 

georganiseerd op vraag van de scholen uit Wervik. Er kwamen zowel leerlingenbegeleiders, 

kleuterleiders, als directies op af.   

 

 

Opvoedkundige vaardigheden Herstelgericht werken

2014 (N=8) 8

2015 (N=7) 7

2016 (N=17) 12 5

2017 (N=3) 3

2018 (N=2) 2

2019 (N=10) 7 3

0

2

4

6

8

10

12

14

2014 (N=8)

2015 (N=7)

2016 (N=17)

2017 (N=3)

2018 (N=2)

2019 (N=10)



 

Jaarverslag 2019  124 

 

Figuur 122: Aanbod vormingen aan professionals (N=10) 

 

2014 

(N=8) 

2015 

(N=7) 

2016 

(N=17) 

2017 

(N=3) 

2018 

(N=2) 

2019 

(N=10) 

Opvoedkundige vaardigheden 8 7 12 3 2 7 

Basisvorming 

opvoedingsondersteuning 1   2 1     

Communiceren met ouders 2   1     1 

Verdieping communiceren met ouders 1 1 1     1 

Opvoedkundige vaardigheden 4 4 5     1 

Vormingen op maat   2 3 2 2 4 

Herstelgericht werken     5     3 

 

 Groepsdynamica/teambuilding 4.3.7

Figuur 123: Aanbod groepsdynamica/teambuilding (in uren) 

 

2019 

Intern 12,5 

Teamdag De Dreve 3,5 

Teamdag Vijverhuis 4 

Groepsdynamiek De Sneppe 5 

Extern 14 

1 gezin 1 plan teambuilding West-Vlaanderen 3 

1 gezin 1 plan teambuilding Westhoek 1 

Bondgenootje Zonnebeke 3 

VTI Poperinge 7 

Totaal 26,5 

 

In 2019 gaf OSiO 26,5 uren teambuilding. Dit komt overeen met 7 groepen.  

OSiO heeft de afgelopen jaren veel expertise op het vlak van groepsdynamica en 

teambuilding opgebouwd. Dit zetten we sinds 2018 in om teams of groepen op een actieve 

en uitdagende manier te ondersteunen op het vlak van communicatie, samenwerking, 

groepsstructuren en vertrouwen.  

 Sensibilisering 4.3.8

OSiO neemt in verschillende gemeenten ook deel aan werk- en stuurgroepen van Huizen van 

het Kind teneinde mee te ondersteunen. We merken dat voor verschillende gemeenten onze 

kennis en expertise een meerwaarde is.  

Daarnaast blijven we ook investeren in bekendmaking van ons aanbod door bijvoorbeeld 

aanwezig te zijn op gezinsmarkten. Hierbij een greep uit onze engagementen:  

 Huis van het Kind Zorgregio Ieper: aansluiten op perinataal netwerk, netwerkmoment, 

scholenoverleg Zonnebeke, stuurgroep Huis van het Kind.  

 Huis van het kind Kortrijk: voorstelling OSIO Team Konekti, werkgroep strategische 

planning, stuurgroep opvoedingsondersteuning.  

 Huis van het Kind Poperinge: werkgroep kinderarmoede, stuurgroep Huis van het Kind, 

gezinsmarkt.  

 Huis van het kind Waregem voorstelling OSiO op perinataal netwerk, aansluiten op 

WOK-overleg.  

 Huis van het Kind Wervik: werkgroep kleuterparticipatie, sensibilisering onderwijsraad, 

stuurgroep Huis van het Kind, aanwezigheid op het netwerkmoment van De Netterij.   
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 Evolutie OSIO 4.3.9

Figuur 124: Evolutie OSiO (in punten) (N=486) 

 

Over de jaren heen is het aantal realisaties uitgedrukt in punten voor OSiO opnieuw 

gestegen. We merken dat we hiermee op onze limiet zitten. Voor 2020 gaan we dan ook 

bekijken hoe we hier verder mee omgaan.  

4.4 Besluit 

De realisaties binnen OSiO zijn afhankelijk van waarop onze samenwerkende gemeenten 

inzetten. Dit verschilt jaarlijks. Er is meest vraag naar het aanbod van pedagogisch advies, 

Rots en Water groepen en individuele sociale vaardigheidstraining.  

Voor ouderbijeenkomsten is de opkomst laag, ondanks de inspanningen. We zullen in de 

toekomst hier dan ook minder intensief op inzetten. 

Het aantal realisaties voor OSiO was in 2019 zeer hoog. We zitten daarmee aan de limiet van 

wat we met de huidige personeelsbezetting kunnen realiseren. Gedurende 2020 zullen we 

deze tendens bekijken en nagaan hoe we hier verder mee omgaan.   
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1 SPONSORING 

In dit luik geven we een overzicht weer van de sponsoring en giften die we het afgelopen 

jaar ontvingen.  

 De Kouter Kids vzw steunde onze doorgangswoning voor jongvolwassenen. 

 Dankzij de massale steun en inzet van organisaties en handelaren uit Merkem werd 

een mooi bedrag ingezameld voor Music for You(th). Wij waren één van de 

organisaties die vanuit deze pot een duwtje in de rug kregen. Deze gelden werden 

gebruikt voor de inrichting van het contextappartement.  

 Go Connect – Trooper bvba: Als je via Trooper – VOT online aankopen doet, dan 

komt een percentage van je aankoopbedrag op de rekening van de VOT. 

 Vzw Jongeren Welzijnswerk Zuid-West-Vlaanderen: Dankzij deze vzw krijgen CBAW-

jongeren hun startpakket, kunnen kinderen zonder gave of goed noodsteun 

ontvangen. Ook jongeren die een opleiding volgen krijgen een duwtje in de rug. 

 Stad Ieper gaf opnieuw aan elke jongere een vrijkaart voor Bellewaerde en zorgde 

voor een gratis schaatsbeurt tijdens de Kerstperiode.  

 Voogdijraad Ieper zorgde voor een extra centje voor jongeren die niet veel naar huis 

kunnen tijdens de vakantie. Ook met Pasen konden we genieten van een paasei. 

 Libeert maakte terug kwaliteitschocolade voor ons, zodat de jongeren konden 

smullen met Pasen en Sint-Maarten. 

 Rotaract kwam op paasmaandag langs in de leefgroepen en organiseerde een 

leuke spelletjesnamiddag. 

 Het Sint-Maartenscomité zorgde voor een bezoekje van Sint- Maarten en zijn zwarte 

pieten aan de VOT en legde een stevige duit in het schoentje voor de aankoop van 

geschenken. 

 Picanol Group schenkt elk jaar speelgoed aan de leefgroepen voor Sint-Maarten.  

 Colora Ieper steunt jaarlijks onze jongerenkas door een percentage van de 

verfaankoop van ons personeel naar ons door te storten.  

 Marina Deberdt, onze huisfotografe, schenkt jaarlijks een kerstshoot aan onze 

jongeren, kinderen en hun gezinnen. Ook de gezinnen van onze medewerkers 

kunnen hier mee van genieten. 

 Lokale bedrijven en leveranciers van de VOT steunen jaarlijks ons aperitiefconcert. 

 De Koning Boudewijnstichting deed tijdens de warmste week een mooie schenking 

om begeleiding, therapie en coaching met het paard als partner van psychisch 

kwetsbare jongeren vanuit equisense mogelijk te maken. 

 De trimard fv: We toonden onze sportiefste kant tijdens de trimardloop en ontvingen 

een mooi centje voor onze jongeren. 

 Defensie – KBD Competentiecentrum Steunmaterieel en Producten (CCMP) 

organiseert jaarlijks een tweedaags motortreffen. Een deel van de opbrengst wordt 

tijdens een feestelijke receptie aan de VOT geschonken.  

 De Lions Ieper schonken ons een gloednieuwe minibus.   

 Door Kiwanis Ieper Vlakke Land konden onze kinderen terug aansluiten op het Kiwanis 

Omnisportkamp. Ook konden onze jongeren in de zomervakantie deelnemen aan 

‘Sail4children’.   

 CCV schonk een laptop aan één van onze jongeren ter ondersteuning van zijn 

studies.  

 Low C schonk ons vier prachtige picknickbanken.  
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