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Voorwoord 

In navolging van een eerder uitgevoerd leertraject, werd vanuit de Academische Werkplaats 

Positief Leefklimaat verder betekenis gegeven aan de term ‘positief leefklimaat’. Op basis 

van het uitgevoerde leertraject en voorliggend onderzoeksrapport wordt verder inzicht 

geboden in de manier waarop het leefklimaat in (tijdelijk) gesloten residentiële jeugdzorg 

vorm kan krijgen. Meer specifiek werden inzichten gebundeld vanuit voorzieningen erkend 

als Veilig Verblijf en de gemeenschapsinstellingen. 

Dit leertraject werd mogelijk gemaakt met financiële steun van de Vlaamse Overheid, 

vertegenwoordigd door het Agentschap Opgroeien. Naast financiële ondersteuning werd 

vanuit het Agentschap Opgroeien ook voorzien in procesbegeleiding gezien de nauwe 

betrokkenheid van beleidsmedewerkers Delphine Levrouw en Sharon Van Audenhove op het 

leer- en onderzoekstraject. Dank u wel hiervoor. Ook de gemeenschapsinstellingen, 

vertegenwoordigd door afdelingshoofd Magda Massoels, wensen wij hartelijk te bedanken 

voor het geloof in en de steun richting de Academische Werkplaats Positief Leefklimaat. 

Verder werd het leertraject ook ondersteund door een adviesgroep, bestaande uit: Jo Voets, 

Annelien Coppieters, Ingrid Crabbe, Delphine Levrouw, Eddy Vandenhove, Roel Reubens, 

Franky D’Oosterlink, Stijn Vandevelde, Rudi Roose, Peer van der Helm en Filip De Baets. 

Onze oprechte dank gaat uit naar alle adviesleden.  

Verder gaat onze dank ook uit naar de deelnemende organisaties. Met behulp van hun 

input, kritische blik en suggesties kon voorliggend rapport gerealiseerd worden.   

Met dit rapport hopen wij zowel praktijk, onderzoek als beleid opnieuw te inspireren om 

(verder) in te zetten op succeservaringen en groeikansen aan te grijpen met het oog op het 

optimaliseren van het leefklimaat in (gesloten) residentiële (jeugd)zorg. Een samenvatting 

van voorliggend rapport, samen met de geformuleerde aanbevelingen, kunnen op het einde 

van het rapport (zie 5. ‘Samenvatting en aanbevelingen’) teruggevonden worden.   

Lisa Cardoen, Filip De Baets, Stijn Vandevelde en Rudi Roose. 
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Inleiding 

Opbouw eindrapport 

Dit eindrapport bouwt verder op het voorgaande onderzoeksrapport 1  dat door de 

Academische Werkplaats Positief Leefklimaat werd uitgewerkt. Gezien het 

onderzoeksonderwerp en de onderzoeksvragen sterk gelijklopend zijn met het eerste leer- 

en onderzoekstraject, maar met een specifieke focus op gesloten jeugdzorg, is de opbouw 

van voorliggend rapport gelijkaardig. 

Het onderzoeksrapport licht in eerste instantie de wetenschappelijke literatuur toe met 

betrekking tot het thema positief leefklimaat. Vervolgens wordt ingezoomd op de 

onderzoeksvragen  gericht  op het leefklimaat in voorzieningen Veilig Verblijf en de 

gemeenschapsinstellingen. Via verschillende reflectie- en dialoogmomenten, toegelicht in 

het luikje ‘procesverloop’, werd getracht om deze onderzoeksvragen te beantwoorden. Dit 

was geen evidentie gezien de werking bij de meerderheid van deze diensten in vele gevallen 

nog niet lang operationeel is (of nog niet is gestart). De resultaten van de reflectiemomenten 

werden gebundeld en samengevat in het onderdeel ‘discussie en conclusie’. De 

(beleids)aanbevelingen vormen het sluitstuk van dit onderzoeksrapport.  

COVID-19 – verklaring 

Zoals ook het geval was in het eerste leer- en onderzoekstraject, werden ook de activiteiten 

behorend tot dit tweede traject sterk beïnvloed door de COVID-19-maatregelen. De 

wijzigingen aan het procesverloop kwamen er niet alleen om tegemoet te komen aan de 

veiligheidsmaatregelen, maar ook om een antwoord te bieden op de vragen en opmerkingen 

van de deelnemers van het traject. Zo werd de agenda van de deelnemers soms opgeëist 

door de prioritaire aanpak van de pandemie. We waren er ons ook van bewust dat het geen 

evidente periode is (geweest) om de dienstverlening te blijven garanderen, net omwille van 

het groot aantal besmettingen waar quasi iedere voorziening mee geconfronteerd werd 

en/of wordt. Via deze weg: respect voor jullie kracht en doorzetting, om iedere dag opnieuw 

verder mee te schrijven aan het verhaal van de jongere.  

  

                                                           
1
 https://votjeugdhulp.be/sites/default/files/Eindrapport%20Academische%20Werkplaats%20Leefklimaat.pdf 

https://votjeugdhulp.be/sites/default/files/Eindrapport%20Academische%20Werkplaats%20Leefklimaat.pdf
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1. THEORETISCH KADER 

Onderstaand theoretisch kader is, gezien het onderzoeksonderwerp dezelfde is, quasi gelijk 

aan het theoretisch kader zoals weergegeven in een eerder onderzoeksrapport verbonden 

aan de Academische Werkplaats Positief Leefklimaat. Aanvullend wordt nog een korte 

toelichting gegeven rond de voorzieningen Veilig Verblijf en de gemeenschapsinstellingen 

(zie 1.3.), gezien deze voorzieningen de doelgroep van dit leertraject vormen. 

1.1. Conceptueel kader 

1.1.1. Terug naar de bedoeling …  

Hoewel de Vlaamse jeugdhulpverlening een belangrijk en noodzakelijk alternatief biedt voor 

kinderen en jongeren die thuis niet veilig kunnen opgroeien, blijkt dat de jeugdhulp er niet 

altijd in slaagt om kinderen een opvoedingsklimaat te bieden waarin alles aanwezig is om 

hen tot volle ontplooiing te laten komen. (Inter)nationaal onderzoek toonde ook aan dat 

heel wat jongeren zich er onvoldoende ondersteund weten in het ontwikkelen van 

zelfredzaamheid (Jongepier & Struijk, 2008; Van der Helm, Klapwijk, Stams & van der Laan, 

2009; SOS Kinderdorpen & Cachet vzw, 2016; de Valk, Kuiper, van der Helm, Maas & Stams, 

2016). Jongeren in de Bijzondere Jeugdzorg geven aan dat zij gewone jongeren zijn binnen 

een ongewone situatie (SOS Kinderdorpen & Cachet vzw, 2016). De minderjarigen 

omschrijven zichzelf op die manier omdat ze thuis onvoldoende ontwikkelingskansen krijgen 

en in een onveilige situatie opgroeien waardoor ze, al dan niet tijdelijk, op een andere 

woonplek verblijven. Zij geven aan recht te hebben om zo ‘normaal mogelijk’ op te groeien 

als hun leeftijdsgenoten, ook in een bijzondere setting zoals de residentiële zorg. In 2008 

gaven Jongepier en Struijk reeds aan dat jeugdigen in de residentiële jeugdhulp in de eerste 

plaats kinderen en jongeren zijn en dus dezelfde behoeften, vragen en problemen hebben 

als hun leeftijdsgenoten, in plaats van cliënten met een specifieke hulpvraag.  

Gebaseerd op een onderzoek bij 179 jongeren (SOS Kinderdorpen & Cachet vzw, 2016) die 

opgroeien in een jeugdhulpvoorziening kan geconcludeerd worden dat deze jongeren 1) 

verlangen naar een thuisgevoel, 2) naar mensen die hen het gevoel geven dat ze er mogen 

zijn, 3) die in hen geloven om wie ze zijn, 4) naar een jeugd zonder vooroordelen en 5) naar 

menselijke relaties waar ze ook na de jeugdhulp nog op terug kunnen vallen. Een voorziening 

zal een thuis nooit helemaal kunnen vervangen, maar het moet wel proberen een waardig 

alternatief aan te bieden (SOS Kinderdorpen & Cachet vzw, 2016). Hulpverleners dienen in 

eerste instantie in te zetten op het ‘gewone’ opgroeien en opvoeden, om pas daarna in te 

zetten op de extra zorg die de jongere nodig heeft gezien zijn hulpvraag (Jongepier & Struijk, 

2008).  

1.1.2. Kwaliteitsvolle zorg  

Een aantal kinderen en jongeren hebben (tijdelijk) residentiële zorg nodig (Thoburn, 2016). 

Door onder andere de vermaatschappelijking, individualisering en ambulantisering van de 
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zorg na het invoeren van het decreet Integrale Jeugdhulp, daalde de aandacht en appreciatie 

voor residentiële jeugdhulpverlening; een tendens die we ook in het buitenland zien 

(Verstraeten, 2015; Jongepier & Struijck, 2008). Harder, Knorth en Zandberg (2006) 

concludeerden tevens dat de residentiële zorg steeds meer ingezet wordt als laatste 

redmiddel voor jongeren bij wie andere vormen van hulp niet blijken te werken, hoewel dit 

voor sommige kinderen en jongeren mogelijks toch een eerste keuze zou kunnen zijn. Gezien 

het verblijf van kinderen en jongeren in de residentiële jeugdzorg blijft het belangrijk om te 

onderzoeken op welke wijze residentieel verblijf een betekenisvolle interventie kan zijn 

(Whittaker & Maluccio, in Knorth, Harder, Zandberg & Kendrick, 2008). Het residentieel 

verblijf dient namelijk de levenskwaliteit van de betrokken kinderen, jongeren en hun 

context te optimaliseren (Whittaker, Del Valle & Holmes, 2015).  

Zorgethiek 

Om kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning mogelijk te maken, is het nodig om ― naast een 

medisch, pedagogisch, psychologisch, psychiatrisch, … kader ― een zorgethisch perspectief 

voorop te stellen. De zorgethiek is een interdisciplinair praktijk- en onderzoeksveld dat 

gedreven wordt door (ervaren) maatschappelijke en persoonlijke problemen, waarbij ‘het 

goede’ niet eenduidig of abstract te bepalen is (Leget, Van Nistelrooij & Visse, 2017). 

Zorgethiek gaat steeds terug naar de specifieke (zorg)situatie en praktijk, waarbij de cliënt 

met zijn of haar behoeften, kwetsbaarheden, mogelijkheden en ervaringen een bepalende 

rol heeft in het vormgeven en afstemmen van zorg. In deze ethiek gaat het leefklimaat schuil 

(van der Helm, persoonlijke communicatie). 

Het leefklimaat als basisbouwsteen 

Uit internationaal onderzoek kan afgeleid worden dat er heel wat factoren bijdragen tot 

kwaliteitsvolle residentiële zorg. Eén van die elementen is de organisatie van een positief 

leefklimaat, aangevuld met elementen zoals zich veilig voelen, de relatie tussen begeleiders 

en cliënten, samenwerking met de context, het belang van nazorg, … (Anglin, 2004; Daly et 

al., 2018; James, 2011; McLean, 2015; Postle, 2002; Whittaker et al., 2016). Ook het vaak 

gehanteerde model van Kok (1973 in van der Helm, 2017), weergegeven in figuur 1,  kan als 

insteek fungeren om naar de organisatie van residentiële jeugdhulp te kijken (Agentschap 

Opgroeien, 2020). 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Ordening klinisch milieu (Kok, 1973 in van der Helm, 2017) 
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Kok (1991) adviseert om in eerste instantie in te zetten op de 1e graadsstrategie of het 

creëren van een positief en veilig leefklimaat. Indien men wil omgaan met een ongewone 

situatie zoals ‘opgroeien in de residentiële jeugdhulp’, is het belangrijk om in te zetten op 

een constructief, veilig leefklimaat. Onder meer Ter Horst (1999) en Triesschman, Whittaker 

en Brendtro (1969) geven aan dat de inzet op de dagelijkse leefomgeving een belangrijke 

impact heeft op de ontwikkeling van jongeren en er in de dagelijkse omgang met hen reeds 

heel wat vraagstukken opgelost kunnen worden. Triesschman et al. (1969) benoemt het 

leefklimaat als hét therapeutisch middel dat invloed heeft op het kind/de jongere en zou het 

“dat ene uurtje therapie” dat tijdens de dag plaatsvindt overtreffen.  

Naast het neerzetten van een optimaal klimaat, als pijler waarop de hulpverlening rust, is 

het volgens Kok eveneens belangrijk om gebruik te maken van algemene opvoedings- en 

didactische methoden, ofwel 2de graadsstrategieën (van der Helm, 2018).  De inzet op een 

algemene opvoedingsmethodiek kan voor medewerkers, naast het leefklimaat, een hulp zijn 

om hun professionele handelen vorm te geven en niet in de val te trappen van beheersmatig 

werken (van der Helm, 2018). Het gedachtegoed van de ‘nieuwe autoriteit’ en het 

‘geweldloos verzet’, ontwikkeld door Haim Omer, zijn voorbeelden van een dergelijke 

methodiek die nauw aanleunt bij de organisatie van een positief leefklimaat, maar ook 

methodieken aanreikt in het omgaan met destructief gedrag (Agentschap Opgroeien, 2020).   

Daarbovenop kan blijken dat een jongere en/of zijn netwerk specifieke 

ondersteuningsnoden vragen in de vorm van therapie of behandeling, wat Kok (1991) 

categoriseert onder de 3e graadsstrategieën. Welke noden er zijn, dient vastgesteld te 

worden op basis van een duurzame ontmoeting met de jongere en zijn of haar context, 

indien nodig op basis van diagnostiek en vanuit een gedeelde besluitvorming tussen de 

hulpverlener en de jongere en/of zijn/haar context (Agentschap Opgroeien, 2020). Het 

Agentschap Opgroeien (2020) stelt hierbij voorop dat het belangrijk is om op maat en 

rekening houdend met de vraag van de cliënten kritisch te reflecteren over de best 

mogelijke benadering en aanpak. 

Volgens Ter Horst (1999) en Kok (1984) moeten we dus eerst het gewone, alledaagse leven 

vorm geven. Een behandeling kan, volgens hem en anderen, niet effectief zijn als een 

basisvoorwaarde, namelijk een veilig leefklimaat, ontbreekt (Kok, 1984; Jongepier, Struijk, & 

van der Helm, 2010). Meer nog: “het is zinloos”, zoals van der Helm het stelt  (2019, p. 193). 

Volgens Jongepier et al. (2010) is er geen sprake van een kwaliteitsvolle zorg wanneer er 

louter aandacht is voor de behandelmethodiek en niet voor het pedagogisch basisklimaat, 

gezien kinderen in residentiële voorzieningen niet alleen behandeld, maar ook opgevoed en 

verzorgd worden. Echter kan ook vastgesteld worden dat derdegraadsinterventies soms 

nodig zijn om verder te kunnen met de eerste- en tweedegraadsinterventies. Zo wordt door 

van der Helm (2019, p. 193) als voorbeeld gegeven dat de behandeling van een 

posttraumatische stressstoornis het brein ontstrest waardoor relaties met anderen minder 

onder druk staan en beter verlopen (van der Helm, 2019).  
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Zoals eerder aangegeven, vormt kwaliteitsvolle zorg een prioriteit binnen de residentiële 

jeugdhulpverlening. Op basis van onderzoek kan geconcludeerd worden dat de organisatie 

van een positief leefklimaat een kernelement vormt binnen de vormgeving van 

kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning (Levrouw et al., 2020; de Valk, Kuiper, van der Helm, 

Maas & Stams, 2017; Kok, 1984; Leipoldt, Kayed, Harder, Grietens & Rimehaug, 2018; Ter 

Horst, 1999; Trieschman et al., 1969; van der Helm, 2019, 2011; Van der Ploeg, 2005; 

Whittaker et al., 2016; Avby, 2014; Bettelheim, 1967; Ward, 2004; Jongepier & Struijk, 2008). 

1.2. Leefklimaat 

1.2.1. Definitie  

van der Helm, Kuipers en Stams (2018, p. 340) definiëren een positief leefklimaat als volgt:  

“The quality of the social and physical environment in terms of the provision of 

sufficient and necessary conditions for the physical and mental health, well-being and 

personal growth of the residents, with respect for their human dignity and human 

rights as well as (if not restricted by judicial measures) their personal autonomy, 

aimed at participation in society.” 

Een goed pedagogisch klimaat in de residentiële jeugdhulp is in de eerste plaats belangrijk 

met het oog op het garanderen van het recht van kinderen op verzorging, opvoeding, 

veiligheid en ontwikkeling, zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag (1989). Uit 

onderzoek naar de invloed van het pedagogisch leefklimaat op verschillende factoren die 

een rol spelen binnen de residentiële jeugdhulp blijkt dat een ‘open’ klimaat – gekenmerkt 

door groei, evenwicht tussen structuur en flexibiliteit, veiligheid, vertrouwen, onderling 

respect, ondersteuning, groeimogelijkheden, warmte en responsiviteit – bijdraagt tot de 

ontwikkeling en het welbevinden van kinderen (van der Helm, 2011; van der Helm, Stams, 

van Genabeek & Van der Laan, 2012; Strijbosch et al., 2014; Strijbosch, Wissink, van der 

Helm & Stams, 2018). Een positief leefklimaat is daarenboven geassocieerd met minder 

wegloopgedrag (Attar-Schwartz, 2013), minder externaliserende problemen (Gross et al., 

2015), minder agressie-incidenten (Ros, van der Helm, Wissink, Schaftenaar & Stams, 2013; 

Van den Tillaart, Eltink, Stams, van der Helm & Wissink, 2018) en minder 

aanpassingsproblemen (Pinchover & Attar-Swartz, 2014). Bovendien leidt een positief 

leefklimaat tot het hanteren van betere copingstrategieën (van der Helm, Beunk, Stams & 

van der Laan, 2014), een meer empathische persoonlijkheid (Heynen, van der Helm, Cima, 

Stams & Korebrits, 2017), een verbetering van sociale vaardigheden (Eltink, 2020) en is er 

sprake van een positieve invloed op de cognitieve, sociaal-emotionele en 

persoonlijkheidsontwikkeling (van der Helm, 2018). De inzet op het leefklimaat zou ook de 

nadelige gevolgen van stress en secundaire traumatisering in residentiële voorzieningen 

kunnen verminderen (Eltink, 2020). Tot slot is de aanwezigheid van een positief leefklimaat 

een voorwaarde voor de individuele behandelmotivatie (van der Helm, 2011). van der Helm 
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(2011) benadrukt bijgevolg dat de organisatie van een open leefklimaat één van de 

belangrijkste componenten is waar leefgroepbegeleiders bewust moeten bij stilstaan.  

Een ‘gesloten’ klimaat – gekenmerkt door gebrek aan structuur en flexibiliteit, veel controle, 

verveling, onderlinge vijandigheid, repressie, gebrek aan wederzijds respect, afhankelijkheid 

van medewerkers, oneerlijke straffen, vernedering en gebrek aan privacy – is daarentegen 

gerelateerd aan een negatieve ontwikkeling en minimale groeimogelijkheden van cliënten 

(van der Helm, 2011; van der Helm et al., 2012; Strijbosch et al., 2014). Zo kan een gesloten 

leefklimaat stress, angst en agressie tot gevolg hebben (van der Helm, Boekee, Stams & van 

der Laan, 2011). 

1.2.2. Dimensies van het leefklimaat  

Hoewel de kennis rond het thema ‘leefklimaat’ toeneemt, is het moeilijk om te voorzien in 

een pasklaar kader dat aan de residentiële jeugdhulp de mogelijkheid biedt om een positief 

leefklimaat te implementeren (Harder & Knorth, 2014; Jongepier & Struijk, 2008; Knorth, 

2005; Leipoldt, Harder, Kayed, Grietens & Rimehaug, 2019).   

van der Helm (2011) omschrijft in zijn proefschrift ‘First do no harm’ de elementen steun, 

groei, repressie en sfeer als “de belangrijkste klimaatcategorieën”, waarmee verwezen 

wordt naar de dimensies waaruit het leefklimaat is opgebouwd. Aan de hand van deze 

elementen kan eveneens een inschatting worden gemaakt in welke mate het klimaat open 

of gesloten is. Alle factoren van het leefklimaat zijn in principe beïnvloedbaar en kunnen 

aanleiding zijn voor het ontwikkelen van concrete handvatten voor hulpverleners. 

Met het element ondersteuning wordt de steun en responsiviteit van hulpverleners 

bedoeld. Steun houdt in dat er betekenisvolle bindingen tussen jongeren en hulpverleners 

ontstaan. Responsiviteit beschrijft hoe hulpverleners reageren op de behoeften van 

jongeren, dat jongeren aandacht krijgen, dat klachten serieus worden genomen en dat er 

vertrouwen is in de begeleiding. Responsiviteit gaat over de interactie tussen de jongere, de 

hulpverlener en de specifieke pedagogische omgeving (van der Helm et al., 2009; van der 

Helm, Stams & van der Laan, 2011b).  

De relatie tussen de begeleider en de jongere wordt dan ook gezien als een centraal 

bestanddeel in de vormgeving van een positief leefklimaat (Baart, 2001; Harder et al., 2006; 

Jongepier & Struijk, 2008; Jongepier et al., 2010; Schaftenaar, 2018; van der Helm, 2011). 

Een medewerker die steun kan bieden, stimuleert, betrouwbaar en consistent is en respect 

toont (Ackerman & Hilsenroth, 2003), creëert veiligheid wat op zijn beurt een vruchtbare 

voedingsbodem vormt voor het leren en ontwikkelen van kinderen en jongeren (Jongepier et 

al., 2010). Bovendien beïnvloedt een responsieve, professionele relatie het gedrag van de 

jongere en diens mogelijkheid om, om te gaan met depressieve gevoelens (van der Helm & 

Stams, 2012). In het onderzoek van Ros et al. (2013) werd aangetoond dat hoe hoger de 

responsiviteit van begeleiders is, hoe minder agressie-incidenten er zijn.  
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Het tweede element, groei, beschrijft in welke mate de jongeren ervan overtuigd zijn dat 

hun verblijf nut heeft, dat het verblijf hoop geeft op de toekomst en dat ze iets leren. Het 

verwijst naar zingeving, perspectief en de omstandigheden in de voorziening die het voor de 

jongeren gemakkelijker maken om te leren en zich voor te bereiden op een goed leven 

binnen en buiten de voorziening, al dan niet met de steun van het netwerk (van der Helm et 

al., 2009; van der Helm et al., 2011b). Opnieuw ligt hier een belangrijke rol voor de 

hulpverlener weggelegd: het is zijn of haar taak om te helpen bij ontwikkeling en dit als 

zodanig te stimuleren en te benoemen (van der Helm, van Tol & Stams, 2013).  

Als derde element beschrijft repressie het aantal regels en de handhaving ervan, gebrek aan 

flexibiliteit op de leefgroep, de mate en eerlijkheid van controle door de begeleiders, het 

vertrouwen in begeleiding, de aanwezige privacy en verveling op de leefgroep (Harvey, 

2007; van der Helm, 2011; van der Helm et al., 2009; van der Helm et al., 2011b). Repressie 

ontstaat door het onvoorspelbaar handelen van de medewerker (gebrek aan structuur) of 

door een te veel aan structuur waardoor de medewerker niet-proportioneel handelt (van 

der Helm et al., 2013). Dit laatste wordt vaak veroorzaakt door handelingsverlegenheid bij 

de medewerkers (van der Helm et al., 2011a). Structuur bieden en ingrijpen wanneer het mis 

dreigt te gaan, wordt bijgevolg niet onder repressie verstaan (van der Helm et al., 2013). 

Eerlijkheid, transparantie en contact houden zijn de belangrijkste competenties van 

hulpverleners om repressief optreden te voorkomen (Kluft & van de Haterd, 2010).  

Bij sfeer gaat het over de sociale en fysieke omgeving, waarin sprake is van structuur, 

veiligheid en vertrouwen tussen de jongeren (Kok, 1991; Langeveld, 1992 in van der Helm et 

al., 2013; van der Helm et al., 2009; van der Helm, 2011; van der Helm et al., 2011b). Een 

opgeruimde, schone omgeving met voldoende rust, daglicht en frisse lucht (van der Helm, 

2011) is nodig voor het geestelijk welbevinden van jongeren en medewerkers (van der Helm 

et al., 2013). Bij veel incidenten gaan jongeren en medewerkers in ‘overlevingsstand’, net 

doordat de structuur en daarmee de veiligheid en het vertrouwen verdwijnt (van der Helm 

et al., 2013).  

Van bovenstaande vier elementen hebben ondersteuning en groei de meeste invloed op het 

leefklimaat. De invloed van repressie en sfeer is kleiner (van der Helm et al., 2013).  

Een positief, open leefklimaat zorgt voor de vervulling van de psychologische 

basisbehoeften, zoals omschreven in de zelfdeterminatietheorie (Ryan & Deci, 2017; van 

der Helm, 2019). Deze motivatietheorie, stelt dat mensen – naast hun fysieke behoeften 

(bed, bad, brood) – ook drie essentiële psychologische basisbehoeften hebben: de behoefte 

aan autonomie, betrokkenheid en competentie (ABC). De theorie beschrijft het feit dat 

iedere persoon in zich de kracht draagt om aan zijn problemen op een constructieve wijze te 

werken, wanneer er voldoende ondersteuning komt vanuit de omgeving of kortom: de 

begeleider (Van Steenkiste & Verstuyf, 2008). De vervulling van de drie voorgenoemde 

psychologische basisbehoeften in de residentiële jeugdhulpverlening, leidt tot positieve 

gedragsverandering (van der Helm, Kuiper & Stams; 2018) en verhoogt de interne motivatie 
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van jongeren om hun individueel traject aan te vatten (van der Helm, 2018). Het ‘moeten’ 

veranderen, waarbij er sprake is van ofwel een externe ofwel een interne verplichting, geeft 

aanleiding tot het gebrekkig volhouden van de opgedragen gedragsverandering en een 

grotere mate van verzet en agressieve opstelling tegen begeleiding (Vansteenkiste & 

Verstuyf, 2008). Wanneer deze basisbehoeften gefrustreerd worden, ontstaat vaak 

probleemgedrag uit pijn en angst (Anglin, 2014).  Vandaar dat er binnen het gedachtegoed 

van ‘leefklimaat’ gefocust wordt op responsieve relaties met begeleiding, groei 

(competentie), structuur, veiligheid, onderlinge verhoudingen (atmosfeer) en afwezigheid 

van repressie of kortom: de klimaatcategorieën, zoals van der Helm (2011) de dimensies 

beschrijft waaruit het leefklimaat is opgebouwd.  

1.2.3. Samenwerking op verschillende niveaus 

De organisatie van kwaliteitsvolle zorg wordt niet enkel gevormd in de interactie tussen de 

jongere, zijn netwerk en de hulpverleners of in de regels en afspraken van de leefgroep, in 

een organisatie of aan het beleid. Het is belangrijk om de ontwikkeling van een positief 

leefklimaat in de residentiële jeugdhulp binnen een bio-ecologisch model te plaatsen, 

gebaseerd op de theorie van Bronfenbrenner (1979). Bronfenbrenner omschrijft de 

omgeving van een adolescent als een soort ui, bestaande uit 5 lagen of niveaus: 

microsysteem, mesosysteem, exosysteem, marosysteem en chronosysteem en elke laag 

heeft een verschillende invloed (Van der Wal & De Wilde, 2017). Toegepast op de 

organisatie van een positief leefklimaat kan vastgesteld worden dat verschillende actoren op 

verschillende niveaus (zie figuur 2, sterk vereenvoudigd) wederzijds een invloed op elkaar 

hebben (Levrouw, 2018). Om aan de slag te gaan met de complexe problematiek verbonden 

aan de residentiële jeugdzorg, is het nodig om de verschillende perspectieven en hun 

wederzijdse beïnvloeding in acht te nemen. Op die manier wordt de “what you see, is all 

there is” - denkfout vermeden (van der Helm, persoonlijke communicatie). 

Het microniveau beschrijft de directe omgeving en staat het dichtst bij het kind of de 

jongere. Het gaat om directe contacten die een directe invloed hebben zoals interacties met 

familie, vrienden, relaties, klasgenoten, … (Van der Wal & De Wilde, 2017) of de leefgroep 

met zijn bijhorende interacties (van der Helm, 2019). Onder ‘interacties’ kan de directe 

interactie tussen de begeleider en de jongere zelf, tussen de begeleiders en ouders/context, 

maar ook tussen de kinderen en jongeren onderling begrepen worden (Levrouw, 2018). Ook 

de regels en afspraken van de leefgroep en de mate van huiselijkheid in de leefgroep 

behoren tot dit microniveau (Levrouw, 2018).  

Het mesoniveau bespreekt de manier waarop de directe en indirecte contacten van een 

kind of jongere contact hebben met elkaar. Als uitbreiding op het mesosysteem, volgt het 

exosysteem. Deze bestaat uit zaken waar het kind of de jongere geen invloed op heeft, maar 

wel een directe invloed hebben op de ontwikkeling (Van der Wal & De Wilde, 2017), zoals de 

werkplek van de ouders of de plaats/regio waar het kind opgroeit. Het gaat om de link 

tussen de omgeving en een sociale setting waarin de jongere geen rol speelt 
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(Bronfenbrenner, 1977, 1979, 1986). In het licht van de leefgroep hangt het mesoniveau 

samen met de visie van de organisatie, de beschikbare middelen, de organisatiecultuur, de 

werkdruk, de teamdynamieken, de visie op en de manier waarop er leiderschap wordt 

gegeven (Levrouw, 2018; van der Helm, 2019).  

De vierde laag beschrijft het macrosysteem als de maatschappij en de cultuur waarin 

kinderen en jongeren opgroeien (Van der Wal & De Wilde, 2017). De cultuur binnen een 

bepaalde streek wordt bepaald door de economie, sociale welvaart, educatie, 

rechtssystemen en politieke systemen (Bronfenbrenner, 1977, 1979, 1986). Het gaat om de 

buitenwereld, de maatschappij die met haar wetten, regels, normen en waarden een invloed 

heeft op het meso- en microsysteem (van der Helm, 2019). Met betrekking tot de 

residentiële jeugdhulp gaat het over het gevoerde beleid ten aanzien van voorzieningen, de 

beeldvorming over jeugdhulp in de media en het onderwijs, de politieke besluiten en de 

maatschappelijke evoluties (Levrouw, 2018).  

Als laatste systeem beschrijft Bronfenbrenner het chronosysteem of tijdsysteem. De 

tijdsgeest waarin een adolescent leeft bepaalt ontzettend veel over zijn plek in de 

maatschappij en hoe hij opgroeit (Van der Wal & de Wilde, 2017). Binnen dit systeem zijn 

twee types van belang: het normatieve type en het niet-normatieve type die beide hun 

invloed uitoefenen op de verdere ontwikkeling van een individu. Het normatieve type 

betreft de veranderingen die normaal en typerend zijn voor de ontwikkeling (opstart school, 

doormaken puberteit, werken, …). Het niet-normatieve type zijn gebeurtenissen die geen 

deel uitmaken van de normale levensloop (ernstige ziekte, scheiding van ouders, …) 

(Bronfenbrenner, 1977, 1979, 1986).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Samenwerking op verschillende niveaus, vertaald naar de organisatie van een 

positief leefklimaat.  
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1.2.4. Vragenlijsten leefklimaat 

Uit bovenstaand wetenschappelijk onderzoek kan geconcludeerd worden dat een open en 

positief leefklimaat binnen een residentiële voorziening cruciaal is voor de ontwikkeling en 

het welzijn van kinderen en jongeren. Het lectoraat Residentiële Jeugdzorg verbonden aan 

Hogeschool Leiden, doet onderzoek naar het leefklimaat binnen justitiële jeugdinrichtingen, 

residentiële jeugdzorginstellingen en forensisch psychiatrische instellingen (Hogeschool 

Leiden, z.d.). Zij ontwikkelden eveneens wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten om 

het leefklimaat in beeld te brengen: de Group Climate Instrument for Children (GCIC) 4 – 8 

jaar (Strijbosch et al., 2014), de GCIC 8 – 15 jaar (Strijbosch et al., 2014) en de Group Climate 

Instrument 12+ (GCI; van der Helm, Stams & Van der Laan, 2011b).  

Gezien de specifieke doelgroep van de voorzieningen Veilig Verblijf en de 

gemeenschapsinstellingen wordt louter de vragenlijst Group Climate Instrument 12+ 

toegelicht (zie bijlage 1). De Group Climate Instrument 12+ (GCI 12+; van der Helm et al., 

2011b) is oorspronkelijk ontwikkeld voor volwassenen in forensische instellingen, maar 

wordt inmiddels ook in de residentiële jeugdhulp frequent gebruikt (Roest, Dekker, van 

Miert, de Valk & van der Helm, 2016). Elk item (29) behoort tot één van de vier 

leefklimaatschalen: ondersteuning, groei, repressie of sfeer. Naast de schaalscores worden 

de jongeren gevraagd een rapportcijfer (1 = zeer slecht; 10 = zeer goed) te geven op zes 

verschillende aspecten van het leefklimaat, namelijk: ‘de ondersteuning die je krijgt van de 

groepsleiding’, ‘wat je hier leert’, ‘de sfeer op de groep’, ‘hoe de groep eruit ziet’, ‘de regels 

op de groep’ en ‘de veiligheid op de groep’ (Strijbosch & van der Helm, 2016). 

Vanuit wetenschappelijke invalshoek kunnen de resultaten gebruikt worden in kader van 

onderzoek. De vragenlijsten kunnen in het werkveld gehanteerd worden als manier om te 

peilen naar de beleving van het pedagogisch klimaat bij kinderen en jongeren om alert te 

blijven op negatieve signalen, maar ook om te versterken wat goed gaat (Hogeschool Leiden, 

z.d.). De monitoringtool leidt niet tot pasklare oplossingen, maar ze ondersteunt de dialoog 

om samen met de rechtstreeks betrokkenen (jongeren en hulpverleners) stappen te zetten 

in de ontwikkeling van een meer positief leefklimaat (Levrouw et al., 2018). Door samen met 

de jongeren (betrokkenheid) oplossingen te bedenken (competentie en gedeelde 

besluitvorming, autonomie) wordt er tegelijkertijd ook tegemoet gekomen aan de 

psychologische basisbehoeften zoals omschreven in de zelfdeterminatietheorie (van der 

Helm, 2019). 
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1.2. Werkklimaat 

1.3.1. Werk- en leefklimaat als communicerende vaten 

Over de effectiviteit van hulpverlening is bekend dat de relatie tussen hulpverlener en cliënt 

één van de belangrijkste algemeen werkzame factoren is (Jongepier et al., 2010), gezien 

opvoeden in de eerste plaats de taak is van de begeleider (Jongepier & Struijk, 2008). De 

manier waarop hulpverleners het leefklimaat vormgeven is van doorslaggevend belang, daar 

dit grotendeels de kwaliteit en beleving van de zorg bepaalt (Klomp, 2011). Werkklimaat en 

leefklimaat spiegelen zich in elkaar (van der Helm et al., 2013). We kunnen in dit opzicht 

spreken over een ‘transactioneel proces’ (Sameroff, 2009), gezien cliënten en medewerkers 

elkaar wederzijds beïnvloeden (van der Helm, 2019). De werkomgeving van 

leefgroepbegeleiders is namelijk dezelfde als de leefomgeving van de jongere (van Miert & 

Dekker, 2012).  

Om de organisatie van een positief leefklimaat vorm te geven, is dus ook energie in de vorm 

van een goed werkklimaat noodzakelijk, gezien dit van invloed is op hoe medewerkers een 

gezond, open leef- en leerklimaat neerzetten (van der Helm, 2019). Het werkklimaat gaat 

over de visie van een medewerker op zijn/haar werk en de factoren die dit beïnvloeden 

(Dekker, van Miert & van der Helm, 2019). Leiderschap en teamfunctioneren, 

ontwikkelingsmogelijkheden, veiligheid, werkdruk en motivatie zijn belangrijke factoren 

behorend tot dat werkklimaat (van der Helm et al., 2013; van der Helm, 2019), waarbij er, 

met het oog op een positief leefklimaat, sprake is van een open en flexibele arbeidscultuur, 

gedeelde visie, inspirerend leiderschap, positief teamfunctioneren, minder werkdruk, een 

ondersteunende werkomgeving en goede werkmotivatie bij medewerkers (van Miert, 2012; 

van Miert & Dekker, 2012). Bij de afwezigheid van een positief werkklimaat vertonen 

medewerkers zelf disfunctioneel gedrag (van der Helm & Stams, 2012; van der Helm et al., 

2013) en nemen chaos en repressie toe (van der Helm, Boekee, Stams & van der Laan, 

2011a), wat op zijn beurt vaak maakt dat het leefklimaat negatief evolueert (van der Helm et 

al., 2018). Zo zorgt een repressief leefklimaat, waar straf en vernedering de bovenhand 

nemen, voor minder gemotiveerde hulpverleners en leidt mogelijks tot burn-out (Lambert, 

Altheimer, Hogan & Barton-Bellessa, 2011). 

De vervulling van de drie psychologische basisbehoeften (autonomie, betrokkenheid en 

competentie) van de zelfdeterminatietheorie (ZDT; Ryan & Deci, 2017) geldt bijgevolg niet 

alleen voor jongeren, maar ook voor de medewerkers. De inzet op deze behoeften maakt 

dat medewerkers hun werkklimaat als positief omschrijven en ervaren, wat ook de 

vormgeving van een positief leefklimaat ten goede komt. Medewerkers kunnen zich 

autonoom voelen als ze zelf hun taken kunnen kiezen, maar ook wanneer ze achter de 

opgelegde taken kunnen staan en er de waarde van inzien. De behoefte aan betrokkenheid 

gaat over de relaties van de medewerker met anderen op het werk: een toffe sfeer ervaren 

op het werk, het gevoel hebben dat collega’s en leidinggevenden om je geven en – 

omgekeerd – dat jij deze anderen ook belangrijk vindt. Dingen doen waar je goed in bent, je 



15 
 

talenten aanwenden en deze verder doorontwikkelen beschrijft de behoefte aan 

competentie (Deci & Ryan, 2000).  

Gezien de intrinsieke verwevenheid van het werkklimaat met het leefklimaat, wordt ook 

werkklimaat als belangrijke factor meegenomen in het praktijk- en onderzoeksluik. 

1.3.2. Vragenlijst werkklimaat  

De Living Group Work Climate Inventory (LGWCI, bijlage 2) bestaat uit 186 items en geeft 

inzicht in het werkklimaat dat door medewerkers wordt ervaren. Het betreft een 

samengestelde vragenlijst, bestaande uit verschillende gevalideerde vragenlijsten. De items 

hebben betrekking op volgende factoren: werkgeversverplichtingen, werknemers-

verplichtingen, leiderschap, teamfunctioneren, werkmotivatie, werkdruk, commitment en 

gedeelde visie en werkomgeving medewerkers. Bijna alle eigenschappen van het 

werkklimaat (gemeten aan de hand van de LGWCI) hebben een invloed op het leefklimaat. 

Alleen economische contractvervulling en commitment blijken geen invloed te hebben op 

het leefklimaat. Dit kan verklaard worden doordat leefgroepbegeleiders hun job omwille van 

andere redenen uitoefenen dan voor de verloning. Ook kunnen ze zich misschien meer 

verbonden voelen met de jongeren zelf, dan met de organisatie (van Miert & Dekker, 2012). 

Opnieuw, net zoals ook werd vastgesteld met de vragenlijst leefklimaat, is het niet het 

onderzoek op zich, maar wel het gesprek of de informatie-uitwisseling die leidt tot 

verbetering (van der Helm et al., 2018). Zo kunnen de resultaten van de vragenlijst 

werkklimaat gebruikt worden om binnen de organisatie en per team sterktes, maar ook 

aandachtspunten te formuleren (Dekker, van Miert & van der Helm, 2019). Het biedt 

handvatten om aan de slag te gaan met het werkklimaat in een voorziening, hoewel de 

omvang van de vragenlijst bij gebruikers opvalt (De Kezel, 2018).  

Uit de masterproef van De Kezel (2018) blijken de verschillende subschalen een meerwaarde 

te betekenen in het geven van een stem aan de verschillende functies in een voorziening, 

daar allen (rechtstreeks of onrechtstreeks) een invloed hebben op het leef- en werkklimaat 

binnen een organisatie. In eerder onderzoek (Harder, 2011; van der Helm & Stams, 2012) 

werd reeds vastgesteld dat wanneer een leefgroepbegeleider zich gehoord voelt, dit ook een 

effect kan hebben op het leefklimaat van de jongere (Harder, 2011; van der Helm & Stams, 

2012). 

1.3.3. Afname vragenlijsten leef- en werkklimaat 

Om de vragenlijsten leef- en werkklimaat adequaat af te nemen kan gebruik gemaakt 

worden van onderstaande, systematische afnamecyclus bestaande uit zes elementen, 

namelijk: 1) informeren van alle betrokkenen, 2) verzamelen van data, 3) analyse met 

jongeren en begeleiders (+ bepalen van acties), 4) uitvoeren acties + follow-up, 5) discussie 

en reflectie met alle betrokkenen en 6) voorbereiding volgende afname vragenlijsten.  
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Figuur 3. Afnamecyclus vragenlijsten (Levrouw, 2018) 

In wat volgt worden de verschillende elementen van de afnamecyclus, zoals in eerste 

instantie beschreven in het “Back to Basics”-project (Levrouw, 2018), toegelicht. 

Onderstaande elementen bieden een algemene beschrijving. Voor de specifieke aanpak per 

vragenlijst is het nodig dat de handleiding2 van iedere vragenlijst doorgenomen wordt voor 

aanvang van afname. 

 

1. Informeren van alle betrokkenen: voor afname is het belangrijk om zowel jongeren 

als medewerkers ca. één week voor effectieve afname mondeling voor te 

bereiden/te motiveren op de afname en het verdere verloop van de afnamecyclus. 

Zowel de doelstelling van de vragenlijsten, de anonimiteit van gegevensverwerking 

en het verdere verloop van de afnamecyclus dient toegelicht te worden binnen dit 

informatieve luik.  

 

2. Verzamelen van data: de vragenlijsten leef- en werkklimaat worden idealiter 

periodiek, een aantal keer per jaar, afgenomen. De afname van de vragenlijst 

leefklimaat gebeurt bij voorkeur individueel en in aanwezigheid van een medewerker 

die voor de kinderen en jongeren bekend is, maar niet rechtstreeks betrokken is op 

de leefgroep zoals een stagiaire in de leefgroep, de kwaliteitscoördinator, een 

begeleider van een andere leefgroep, … Dit zorgt ervoor dat de kinderen en jongeren 

voldoende veiligheid ervaren in het vrijuit spreken over de manier waarop zij het 

leefklimaat ervaren. Bij het invullen van de vragenlijsten bestaan er namelijk geen 

foute antwoorden; alles wat gezegd wordt, is goed. Een aantal kinderen zal 1-op-1 

begeleiding nodig hebben bij het invullen.  

                                                           
2
 De handleiding van de vragenlijsten leef- en werkklimaat kunnen teruggevonden worden op de website van 

Hogeschool Leiden: https://www.hsleiden.nl/residentiele-jeugdzorg/vragenlijsten-en-handleidingen/index 
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De data worden anoniem verzameld en verwerkt. Het is namelijk niet de bedoeling 

dat de gegevens van de vragenlijst op individueel niveau berekend worden, maar wel 

op instellings- of leefgroepniveau.  

 

3. Analyse met jongeren en begeleiders (+ bepalen acties): van zodra de ruwe data 

verwerkt zijn, kunnen de gegevens geanalyseerd worden. Het is belangrijk dat er 

aandacht wordt besteed aan zowel de successen als groeikansen. De voorbereiding 

kan gebeuren door de verantwoordelijke, kwaliteitscoördinator, werkgroep 

‘leefklimaat’, … maar de acties die uiteindelijk uit de analyse dienen voort te vloeien 

worden vastgelegd in samenspraak met alle betrokkenen (kinderen, jongeren, 

medewerkers, eventueel context, directie,  …) .  

 

4. Uitvoeren acties + follow-up: de acties die werden vastgelegd na analyse van de 

gegevens worden uitgevoerd en opgevolgd.  

 

5. Discussie en reflectie met alle betrokkenen: deze stap in de afnamecyclus zorgt er 

voor dat alle betrokkenen opnieuw samen komen en er nagegaan wordt in welke 

mate de actiepunten moeten worden behouden, bijgestuurd of veranderen. De 

cyclus wordt met andere woorden hernomen en bijgestuurd. Het is belangrijk om op 

te merken dat de 4de en 5de stap sterk in elkaar overvloeien en hand in hand met 

elkaar uitgevoerd dienen te worden.  

 

6. Voorbereiding volgende afname vragenlijsten: idealiter is er in de voorziening sprake 

van een implementatieplan ‘leefklimaat’ wat ervoor zorgt dat de afname van de 

volgende vragenlijst vastligt. Op die manier is er geen sprake van willekeur en wordt 

het leef- en werkklimaat op regelmatige basis (bv. voorjaar en najaar) gemonitord.  
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1.3. Veilig Verblijf en Gemeenschapsinstellingen 

In 2019 ging het ‘Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht’ van start. Een belangrijk 

gegeven hierin is dat het begrip ‘jeugdbescherming’ door de term ‘jeugddelinquentierecht’ 

vervangen wordt. De centrale focus op bescherming van jeugdige delinquenten wordt deels 

opzijgeschoven om plaats te maken voor herstelrechtelijke elementen en een model waarin 

de minderjarige op zijn verantwoordelijkheid wordt aangesproken (Put, 2019). Zo worden 

jongeren, met een leeftijd van 12 jaar als ondergrens, uitdrukkelijker beschouwd en 

benaderd  als verantwoordelijke jonge mensen, eerder dan als handelingsonbekwame, 

onverantwoordelijke en te beschermen kinderen van hun ouders (Vlaams Parlement, 2018). 

Door het gewijzigde decreet jeugddelinquentierecht (1 september 2019), komen er voor 

jongeren die zich in een verontrustende opvoedings- of leefsituatie bevinden en 

minderjarige (vermoedelijke) delictplegers twee gescheiden sporen (Vlaams Parlement, 

2018). Zo komt de begeleiding en opvang van jongeren uit een verontrustende 

opvoedingssituatie, vanaf september 2022, volledig bij de private voorzieningen te liggen. In 

Vlaanderen zijn er aan 21 voorzieningen plaatsen ‘Veilig Verblijf’ toegekend. Een overzicht 

van deze organisaties kan onderstaand in tabel 1 geraadpleegd worden. Concreet houdt dit 

in dat jongeren met complexe problematieken, die fysiek/emotioneel onbereikbaar zijn (al 

dan niet ten gevolge van in de jeugdhulp opgelopen kwetsuren), verwezen worden naar de 

dienst- en hulpverlening in private voorzieningen waar de deur op slot “kan”, en niet meer 

naar de gemeenschapsinstellingen (Jeugdhulp, z.d.). Het blijft wel mogelijk om een jongere 

in een verontrustende situatie voor een time-out te plaatsen in de 

gemeenschapsinstellingen. 

Provincie Organisatie 

West-Vlaanderen Huize Tordale: 6 plaatsen  

Vereniging Ons Tehuis: 12 plaatsen 

Sint-Idesbald: 6 plaatsen 

De Lovie: 6 plaatsen 

Oost-Vlaanderen Ruyskensveld: 6 plaatsen 

Don Bosco: 6 plaatsen 

De Triangel: 6 plaatsen 

Wagenschot: 6 plaatsen 

De Hagewinde: 6 plaatsen 

Limburg Heem vzw: 18 plaatsen 

Antwerpen  De Vijver vzw: 6 plaatsen 

Klavier: 6 plaatsen 

Elegast: 6 plaatsen 

Emmaüs Antwerpen: 6 plaatsen 

MPI Oosterlo : 6 plaatsen 

Wingerdbloei: 6 plaatsen 
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Zorgbedrijf Antwerpen: 6 plaatsen 

Leemwinning: 6 plaatsen 

Vlaams-Brabant/Brussel  De Wissel: 6 plaatsen 

MFC Levenslust: 6 plaatsen 

Minor-Ndako: 6 plaatsen 

Tabel 1. Overzicht voorzieningen met plaatsen ‘Veilig Verblijf’.  

 

Gemeenschapsinstellingen worden, volgens het nieuwe Jeugddelinquentierecht, ingezet 

voor jongeren die een delict hebben gepleegd, of hiervan worden verdacht, waarbij een 

jeugdrechter oordeelt dat geslotenheid nodig is. Concreet betekent dit dat de 

gemeenschapsinstellingen vanaf september 2022 uitsluitend jongeren zullen opvangen die 

een jeugddelict hebben gepleegd. De gemeenschapsinstellingen zijn toegankelijk voor 

jongeren die veertien jaar (in uitzonderlijke situaties kan het al tussen twaalf en veertien 

jaar) waren op het ogenblik van de gepleegde feiten. De aard van de feiten moet ook 

aanleiding kunnen geven tot een gesloten plaatsing. De gesloten plaatsing kent een 

maximale duur van drie, zes of negen maanden, éénmaal verlengbaar met de opgelegde 

duur (Vlaams Parlement, 2018). Onderstaand (tabel 2) worden de gemeenschapsinstellingen 

in Vlaanderen weergegeven.  

Provincie Organisatie 

West-Vlaanderen Gemeenschapsinstelling De Zande 

- Campus Ruiselede 

- Campus Beernem 

- Campus Wingene 

Antwerpen  Gemeenschapsinstelling De Kempen (Mol) 

- Campus De Markt 

- Campus De Hutten 

Vlaams-Brabant/Brussel  Gemeenschapsinstelling De Grubbe (Everberg) 

Tabel 2. Overzicht gemeenschapsinstellingen in Vlaanderen 
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2. PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN 

2.1. Situering   

Na het innovatieve project “Back to basics” (2016), op initiatief van de Vereniging Ons 

Tehuis (Delphine Levrouw en Filip De Baets), in samenwerking met Prof. Dr. van der Helm, 

lectoraat Residentiële Jeugdzorg hogeschool Leiden; Prof. Dr. Stijn Vandevelde, vakgroep 

orthopedagogiek (UGent) en Prof. Dr. Rudi Roose, vakgroep sociaal werk en sociale 

pedagogiek universiteit (UGent), werd in januari 2019, met goedkeuring van de Vlaamse 

regering, de Academische Werkplaats Positief Leefklimaat (AWL) in het leven geroepen. De 

academische werkplaats, een samenwerking tussen Universiteit Gent (Vakgroep Sociaal 

Werk en Sociale Pedagogiek, vertegenwoordigd door Prof. Dr. Rudi Roose en Vakgroep 

Orthopedagogiek, vertegenwoordigd door Prof. Dr. Stijn Vandevelde) en Vereniging Ons 

Tehuis (Delphine Levrouw, Lisa Cardoen, Filip De Baets), verbindt praktijk, wetenschap en 

beleid om informatie over het thema ‘leefklimaat’ te verzamelen, door te ontwikkelen, te 

verbreden en te verankeren op alle betrokken niveaus (leefgroep, organisatie, beleid, 

onderzoek). Bijkomend werd de AWL wetenschappelijk mee ondersteund door Prof. Dr. Peer 

van der Helm als internationale wetenschappelijke expert.  

Om aandacht te schenken aan de organisatie van een positief en veilig leefklimaat in de 

residentiële jeugdzorg werd er, voor een looptijd van ongeveer 2 jaar (januari 2019 – 

september 2021), in de schoot van de AWL aandacht besteed aan zowel een leer- als 

onderzoekstraject. In samenwerking met 51 Vlaamse voorzieningen, over sectoren heen, 

werden praktijk, wetenschap en beleid met elkaar verbonden om informatie over het thema 

‘leefklimaat’ te verzamelen, door te ontwikkelen, te verbreden en te verankeren op alle 

betrokken niveaus (leefgroep, organisatie, beleid en onderzoek). Dit eerste leertraject werd 

afgerond en resulteerde in een eindrapport (Cardoen, De Baets, Vandevelde, & Roose, 

2021). 

Aanvullend op dit leertraject, voorzag de Vlaamse Overheid in een financiële injectie die het 

mogelijk maakte om ook een leertraject vorm te geven, specifiek gericht op de 

voorzieningen Veilig Verblijf en de gemeenschapsinstellingen. Dit leertraject kende een 

looptijd van 11 maanden (mei 2021 – maart 2022), wat betekent dat er sprake was van een 

overlap tussen beide trajecten.  

In dit tweede leertraject poogde de academische werkplaats via een ontwikkelings- en 

onderzoekstraject (zie verder) tegemoet te komen aan volgende drie doelstellingen: 

1. Het uitbouwen van werkveldgerichte activiteiten;  

2. Het theoretisch en onderzoeksmatig onderbouwen van deze praktijkgerichte 

activiteiten, vermeld in punt 1;  



21 
 

3. De disseminatie van de bevindingen en de ontwikkeling van beleidsaanbevelingen op 

basis van de activiteiten, vermeld in punt 1 en 2, om het brede jeugdhulpveld te 

ondersteunen in het installeren van een positief leefklimaat in voorzieningen.  

Bovenstaande doelstellingen vormen één geheel, waarin actie, theorie, onderzoek en beleid 

elkaar synergetisch beïnvloeden.  

2.2. Onderzoeksvragen 

Om tegemoet te komen aan deze drieledige finaliteit werd zowel een leer- en 

ontwikkelingstraject, als een onderzoekstraject opgezet. Het leertraject is gebaseerd op de 

idee van learning communities, gezien deze een ruimte creëren voor mensen om te werken 

aan een gezamenlijk doel, in dit geval de organisatie van een positief leefklimaat. Het 

leertraject is niet gericht op het opleggen van kennis of procedures. De aandacht moet 

uitgaan naar het samen opzetten van een traject waarbij verschillende praktijken van 

verschillende organisaties elkaar voeden en waarbij denkpatronen en culturen verrijkt en 

bijgestuurd worden.  

Samen met vertegenwoordigers van de voorzieningen Veilig Verblijf en de 

gemeenschapsinstellingen werd aandacht geschonken aan volgende specifieke zaken: 

- De vormgeving van regels, afspraken, sfeer, huiselijkheid en structuur met oog voor 

de ontwikkeling en de zingeving van de jongeren; 

- De mate en interpretatie van de fysieke, relationele en procedurele beveiliging; 

- De vormgeving van de infrastructuur; 

- De structurele en systematisch participatie van jongeren in de organisatie van het 

leefklimaat. 

Voorzieningen werden in het leertraject ook aangemoedigd om verder intern in te zetten op 

een traject waarbij de focus op de verankering van dit thema in de voorziening.  

Parallel met het ontwikkelingstraject is er sprake van een onderzoekstraject met volgende 

onderzoeksvragen: 

- In hoeverre zijn de werkzame en hinderen factoren, die geïdentificeerd werden in 

leertraject 1, ook van toepassing in leertraject 2? 

- Vanuit welke opvattingen/overtuigen denken participanten in het traject mee over 

het leefklimaat in Veilig Verblijf/gemeenschapsinstelling en wat leren we daaruit?  

Wat zegt het over de heersende visie over opvoeden in een beveiligend kader, en 

hoe relateert dit aan bevindingen uit de literatuur ?  
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3.  METHODOLOGIE  

3.1. Actieonderzoek  

Zoals eerder aangegeven wordt er binnen de academische werkplaats een ontwikkelings- en 

onderzoekstraject vormgegeven. Om tegemoet te komen aan beide sporen, alsook om 

voldoende flexibel om te gaan met de complexe sociale context van een gesloten 

residentiële jeugdhulpverleningsvorm, wordt gebruik gemaakt van actieonderzoek. 

Actieonderzoek is een wetenschappelijke methodologie om op een praktische manier zowel 

onderzoek te doen als de praktijk te veranderen (Coghlan & Brannick, 2005). Altrichter, 

Kemmis, McTaggart, & Zuber-Skerritt (2002, p. 130) beschrijven de kern van actieonderzoek 

als: “Action research is enquiry with people, rather than research on people”.  

Actieonderzoek betreft een participatieve onderzoeksvorm, waarbij de onderzoeker er 

bewust voor kiest om de situatie niet enkel te bestuderen, maar ook te herformuleren en 

reconstrueren (Denzin & Lincoln, 2005; Rowell, Bruce, Shosh, & Riel, 2017). Dit doet de 

onderzoeker door zich te begeven in de wereld van de deelnemers en vice versa (Van 

Lieshout, Jacobs, & Cardiff, 2017). Actieonderzoek kan dan ook omschreven worden als een 

vorm van handelen, naar aanleiding van een problematische situatie, teneinde deze situatie 

te veranderen, in samenwerking met de betrokkenen en met het oog op theorievorming 

(Bouverne-De Bie, 1989). Gezien verandering van de praktijk gecombineerd wordt met 

theorievorming kan er gesproken worden van co-creatie (Van Lieshout, Jacobs, & Cardiff, 

2017). 

Naar de idee van Kurt Lewin (1946) is het volgen van cycli de meest geschikte manier om tot 

kennis te komen. Actieonderzoek kent bijgevolg een specifiek, cyclisch verloop in de vorm 

van een spiraal van planning, actie, observatie en reflectie (Denzin & Lincoln, 2005), wat 

geïllustreerd wordt in figuur 3 aan de hand van de onderzoekspiraal volgens Kemmis & 

McTaggert (2000 in Denzin & Lincoln, 2005). Data in actieonderzoek komt dus voort uit 

kennis door actie, waarbij de data specifiek, situationeel en volledig afkomstig is uit de 

praktijk (De Wit, 2019).  

 

 

 

 

 

 

Figuur 4. Onderzoekspiraal volgens Kemmis &  McTaggert (2000 in Denzin 

 & Lincoln, 2005, p.564). 
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De academische werkplaats maakt actief gebruik van de principes van actieonderzoek, daar 

deze de bedoeling heeft om het huidige leefklimaat binnen de gesloten residentiële 

jeugdzorg te bestuderen, maar eveneens actie onderneemt om de praktijkvoering positief te 

beïnvloeden. De academische werkplaats heeft de bedoeling om via het leertraject op een 

constructieve manier evidente zaken kritisch in vraag te stellen en bewust in te zetten op het 

gedachtegoed en de essentiële elementen voor de organisatie van een positief leefklimaat.  

Door het aanbieden van verschillende reflectie- en dialoogmomenten over een looptijd van 

ongeveer één jaar, in plaats van een kortdurende training, wordt de mogelijkheid gecreëerd 

dat participanten tussendoor de tijd krijgen om de nieuwe kennis in te oefenen en krijgen ze 

op die manier de materie beter in de vingers (Baldwin & Ford, 1988; Machin, 2002). 

3.2. Procesverloop leertraject 

Het leertraject gericht op de organisatie en optimalisering van het leefklimaat in de 

voorzieningen Veilig Verblijf en de gemeenschapsinstellingen werd gekenmerkt door een 

aantal activiteiten. In onderstaande schematische voorstelling wordt het procesverloop van 

het leertraject verduidelijkt en vervolgens toegelicht. 

 

 
Figuur 5. Procesverloop leertraject 

 

  

September 2020: 
inspiratiemoment 

leefklimaat  
beveiligend verblijf 

Mei 2021:  
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leefklimaat 2  

Veilig Verblijf 
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Alternatief aanbod 

Discussienamiddag 
SEO en Leefklimaat 
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September 2020: Inspiratiemoment leefklimaat beveiligend verblijf 

Op initiatief van het Agentschap Opgroeien vond op 28 september 2020 een 

inspiratiemoment rond leefklimaat plaats voor de voorzieningen beveiligend verblijf (later 

kende de term nog een wijziging naar ‘pleisterplekken’, om finaal omgedoopt te worden 

naar ‘Veilig Verblijf’). Gedurende het inspiratiemoment werd in eerste instantie aandacht 

geschonken aan de visie van het Agentschap Opgroeien met betrekking tot beveiligend 

verblijf. Prof. Dr. Peer van der Helm belichtte het belang van een positief leefklimaat in 

gesloten jeugdzorg. Ook de Academische Werkplaats Positief Leefklimaat kreeg binnen dit 

inspiratiemoment een plaats om het verloop van het tweede leertraject toe te lichten en de 

eventuele deelnemers te motiveren tot deelname aan dit leertraject. Gezien de COVID19-

maatregelen werd dit inspiratiemoment online en bijgevolg ingekort vormgegeven.  

 

Gelijkaardig met het eerste leertraject, kregen voorzieningen de vraag om (minimum) twee 

vertegenwoordigers vanuit de voorziening te selecteren: een begeleider en een coördinator 

die zowel de tijd als het mandaat kregen om tijdens het traject actief te participeren. Het is 

niet evident om in grote, complexe organisaties veranderingen door te voeren. Het is 

bijgevolg essentieel om gemotiveerde medewerkers te laten deelnemen aan dergelijk 

coachingstraject (O’connor, Studholm, & Grant, 2017). Daarnaast blijkt ook de 

ondersteuning van een leidinggevende voor, tijdens en na de training cruciaal (Govaerts, 

Kyndt, Vreye, & Dochy, 2017). In functie van borging binnen een team, blijkt het tot slot een 

meerwaarde te zijn dat zowel een teamlid als een lid van het middenkader betrokken wordt 

in het proces en dit in functie van het creëren van een gemeenschappelijk denkkader en 

nieuwe taal (De Meyer, 2019; Morisse, De Belie, Blontrock, Verhasselt, & Claes, 2017). Op 

die manier wordt een train-the-trainer-traject (Orfaly et al., 2015) gecreëerd, gezien een duo 

begeleider-coördinator per voorziening deelneemt en zij als tussenlaag fungeren tussen de 

organisatoren en het voltallige team dat “secundair” wordt opgeleid via de opgeleide duo’s.  

Mei 2021: Actiedag 1 
Gedurende twee actiedagen werden de vertegenwoordigers vanuit de voorzieningen 

meegenomen in het gedachtegoed en gangbare kaders met betrekking tot het belang en de 

vormgeving van een positief leefklimaat in de residentiële jeugdhulp. Er werd hierbij zowel 

aandacht besteed aan het theoretische luik zoals beschreven in het eerste deel van dit 

onderzoeksrapport, als aan de vertaling van de theorie naar het werkveld. Voor de 

praktische vertaling werd het ‘Proces Leefklimaat’, opgesteld in de Vereniging Ons Tehuis én 

bestaande uit 7 kernelementen, aangewend (zie bijlage 3).  

 

Door het aanbieden van zowel theoretische achtergrond als praktische handvatten werd 

getracht om de visie van voorzieningen met betrekking tot het thema te voeden, wat de 

mogelijkheid tot reflectie over het thema creëerde. Na de eerste vormingsdag kregen 

voorzieningen de opdracht om via een sterkte- en zwakteanalyse stil te staan bij de actuele 

en wenselijke situatie binnen de eigen organisatie of leefgroep. Deze analyseoefening 
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beoogde een tweeledige doelstelling: enerzijds stonden organisaties op deze manier stil bij 

de sterktes en uitdagingen van het eigen georganiseerde leefklimaat, anderzijds was het een 

goede methodiek om gedragenheid te creëren bij de interne betrokkenen. Hieruit 

voortvloeiend werden voorzieningen aangemoedigd om acties en verdere stappen gericht 

op het optimaliseren van het leefklimaat vast te leggen.  

Juni  2021: Actiedag 2 
Tijdens deze actiedag werd hoofdzakelijk stilgestaan bij de opgestelde sterkte- en 

zwakteanalyses. De deelnemers kregen de opdracht om hun analyse aan elkaar voor te 

stellen, waarbij ook de mogelijkheid werd gecreëerd om elkaar hierover vragen te stellen. 

Verder werd ook stilgestaan bij de reeds ondernomen acties, de betekenis van deze acties 

op de praktijkvoering, de verworven inzichten uit de eerste actiedag, de opgestelde sterkte-

zwakteanalyse, … Tot slot werd ingezoomd op het belang van het betrekken van jongeren en 

medewerkers in de vormgeving van het leefklimaat, en op welke manier dit gerealiseerd 

wordt/kan worden. Gezien de specifieke doelgroep van de voorzieningen Veilig Verblijf en 

de gemeenschapsinstellingen, werden de vragenlijsten leef- en werkklimaat (GCI 12+ en 

LGWCI) voor jongeren en medewerkers aangereikt als mogelijke monitoringtool van hoe het 

leefklimaat door beide partijen ervaren wordt. De deelnemers werden meegenomen in de 

idee van een Plan-Do-Check-Act (PDCA)- cyclus (Vyt, 2006) om een meting aan te kondigen, 

af te nemen, te verwerken, te bespreken met teams en jongeren, actiepunten te 

verwoorden en uiteindelijk een nieuwe meting voor te bereiden (zie figuur 5). Dergelijke 

PDCA- of kwaliteitscirkel is een goede manier om het proces van continue verbetering 

systematisch op te volgen: je maakt een plan, voert dit uit, checkt of het plan goed is 

uitgevoerd en stelt ofwel de uitvoering bij of borgt de actie. 

 

 

 

 

 

Figuur 6. PDCA – cyclus  (Innovatiesteunpunt, 2018) 

September 2021: Intervisie 1 
Het eerste intervisiemoment werd hoofdzakelijk vormgegeven door datgene wat de 

deelnemers aanreikten. Zo werden de deelnemers gevraagd om op voorhand een aantal 

vraagstukken, uitdagingen, maar ook succesverhalen door te sturen met de bedoeling deze 

te delen met de andere leden van de intervisiegroep. De voorbereidingen werden gebundeld 

per thema en vervolgens op het intervisiemoment besproken. Op die manier werd gestreefd 

naar het leren van én met elkaar, wat de kern beslaat van het leertraject.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.pdcacyclus.nl/pdca-cirkel/&ei=Su7tVLqqPMLrUqf9gsAH&bvm=bv.86956481,d.d24&psig=AFQjCNF2pzP5hXwtT5UYQ-r7vu8Dqur6rA&ust=1424965575248793
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Oktober 2021: Inspiratiemoment leefklimaat 2 ‘Veilig Verblijf’ 
Op 28 oktober vond een tweede inspiratiemoment leefklimaat plaats, opnieuw 

georganiseerd vanuit het Agentschap Opgroeien en gericht op de voorzieningen Veilig 

Verblijf. Als onderdeel van dit inspiratiemoment kreeg de academische werkplaats de vraag 

om het eindrapport van het eerste leertraject toe te lichten.  

November: Intervisie 2  Gewijzigd traject 
Na het eerste intervisiemoment kon vastgesteld worden dat het huidige aanbod 

onvoldoende aansloot bij de verwachtingen van de voorzieningen Veilig Verblijf en de 

gemeenschapsinstellingen. Zo kon een zeer grote differentiatie (tempo) tussen de 

gemeenschapsinstellingen en de organisaties Veilig Verblijf opgemerkt worden. Ook binnen 

de organisaties Veilig Verblijf bleek er sprake van grote onderlinge verschillen: al dan niet 

opgestart, het al dan niet reeds kunnen beschikken over een gebouw, aanwezigheid van een 

personeelsequipe, … en dit in tegenstelling tot de gemeenschapsinstellingen die reeds op 

zeer concreet niveau aan de slag wensten te gaan (praktische handvatten, gebruik van de 

vragenlijsten, ....). De intervisiemomenten verloren op die manier (misschien) aan diepgang 

doordat het voor de ene organisatie nog te vaag was, terwijl het voor de andere organisatie 

net wat te concreet bleek.  

Om meer aan te sluiten bij de noden van alle deelnemers en ervoor te zorgen dat het 

leertraject blijvend als een meerwaarde ervaren werd, werd er, ter vervanging van het 

tweede intervisiemoment, een alternatief aanbod bestaande uit meerdere activiteiten 

uitgewerkt: 

a) Discussienamiddag SEO en Leefklimaat 

Met behulp van de eerste twee actiedagen (zie onderzoeksresultaten) werd opgemerkt dat 

de deelnemers op zoek waren naar een manier waarop het gedachtegoed ‘leefklimaat’ 

toepasbaar kan gemaakt worden voor jongeren met een VAPH-erkenning3, jongeren met 

een lagere SEO-inschaling4, … De probleemstelling luidde concreet als volgt: Hoe ga je om 

met de combinatie verstandelijke beperking, lage(re) sociaal-emotionele ontwikkeling, 

uitdagend gedrag en de inzet op een positief leefklimaat (dat getypeerd wordt door 

inspraak, participatie, huiselijkheid, evenwicht tussen structuur en flexibiliteit, …)?  

Net zoals bij de organisatie van een positief leefklimaat zelf, is het onmogelijk om pasklare 

antwoorden te formuleren op bovenstaande vraagstelling. De discussienamiddag werd 

georganiseerd met de bedoeling om de voorzieningen een aantal handvatten te bieden 

zodoende de praktijk positief te beïnvloeden.  

 

                                                           
3
 De term VAPH-erkenning heeft betrekking op het hebben van een erkenning vanuit het Vlaams Agentschap 

voor Personen met een Handicap, zodat ondersteuning op maat kan verwezenlijkt worden.  
4
 Met behulp van een SEO-inschaling wordt een inschatting gemaakt van de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van een persoon, met de bedoeling deze gepast te ondersteunen.  
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De discussienamiddag bestond uit twee delen: 

- DEEL 1: realiseren van conceptuele verbinding tussen positief leefklimaat en 

(sociaal)-emotionele ontwikkeling. 

Het was in dit eerste deel de bedoeling om de brug tussen beiden te slaan, beide 

kaders aan te bieden als complementair en niet tegenover elkaar staand, … Filip 

Morisse en Peer van der Helm namen de participanten mee in de theorie gerelateerd 

aan hun eigen expertiseveld (SEN-SEO5/leefklimaat) en maakten daarna conceptueel 

de verbinding. Op die manier werd de verwarring/de spanning die een aantal 

voorzieningen ervaren, bekeken vanuit een meer integratief perspectief. 

DEEL 2: Ruimte voor vraagstukken – casuïstiek vanuit het werkveld. 

Ten aanzien van de deelnemers werd de oproep geformuleerd om casussen door te 

sturen die de spanning, zoals deze eerder werd geschetst, concretiseert. Deze 

praktijkvoorbeelden werden aangewend om het reflectief denken te faciliteren, maar 

voorzieningen ook te coachen en te ondersteunen in het vormgeven van een positief 

leefklimaat.  

 

b) Vrijblijvend provincie-overstijgend intervisieaanbod voor zowel VV als GI 

Aanvankelijk werden de intervisiemomenten provinciegebonden georganiseerd, waaruit is 

gebleken dat voorzieningen uit éénzelfde provincie elkaar al vrij goed kennen. Om 

voorzieningen over provincies heen met elkaar in contact te brengen, werd gekozen voor 

een overstijgend aanbod in de hoop dat de kruisbestuiving een nieuwe vorm aannam en er 

opnieuw diepgang gecreëerd werd rond een aantal specifieke en op voorhand vastgelegde 

thema’s, mee bepaald door de deelnemers. Omwille van de toenemende COVID-19-cijfers 

werd het intervisiemoment in eerste instantie naar een later moment verplaatst (januari 

2022). Door een gebrek aan inschrijvingen werd het intervisiemoment uiteindelijk 

geannuleerd.  

c) Specifiek aanbod ten aanzien van GI  

Ook wanneer de campussen, verbonden aan de gemeenschapsinstelling(en), nog verder dan 

het intervisie-aanbod beroep wilden doen op extra, individuele en samen vastgelegde 

ondersteuning vanuit de academische werkplaats was dit mogelijk.  

De gemeenschapsinstellingen zijn reeds zeer concreet en intensief aan de slag rond de 

vragenlijsten leefklimaat. Peer van der Helm en Evelyn Heynen6 werden ingeschakeld als 

externe ondersteuners in het verwerken, analyseren en terugkoppelen van de resultaten uit 

de afgenomen vragenlijsten leefklimaat. De projectcoördinator van de academische 

werkplaats sloot eveneens aan bij een aantal van deze ondersteuningsmomenten.  

                                                           
5
 Expertisenetwerk Emotionele Ontwikkeling 

6
 Evelyn Heynen, momenteel werkzaam als docent bij Zuyd Hogeschool en Maastricht University, is nauw 

betrokken bij het lectoraat Residentiële Jeugdzorg en ondersteunt het lectoraat bij verschillende onderzoeken 
in gesloten jeugdinstellingen (Hogeschool Leiden, z.d.) 
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d) Specifiek aanbod ten aanzien van VV 

Het aanbod was geldig voor alle voorzieningen Veilig Verblijf, maar met specifieke aandacht 

voor de voorzieningen die reeds waren opgestart of dit in de nabije toekomst wensten te 

doen. Indien nood aan extra, individuele ondersteuning (Waar zit je mee? Wat loopt goed? 

Waar bots je op? Wat voel je en wat heb je nodig? …) kon dit opgenomen worden door de 

Academische Werkplaats Positief Leefklimaat.  De ondersteuning kon verschillende vormen 

aannemen en werd steeds in overleg met de betrokken voorziening vastgelegd. Het gaat 

evenwel niet om de vormgeving van een individueel traject, maar wel om bijvoorbeeld  een 

namiddag mee helpen nadenken rond concrete thema’s, medewerkers met behulp van een 

vorming meenemen in het gedachtegoed ‘positief leefklimaat’, …  

3.3. Participanten 

Het tweede ontwikkelingstraject richtte zich op alle voorzieningen Veilig Verblijf en de 

gemeenschapsinstellingen. Concreet was dit traject gericht op de 21 voorzieningen erkend 

als Veilig Verblijf en de drie gemeenschapsinstellingen, opgedeeld in 6 campussen. In totaal 

namen 19 voorzieningen Veilig Verblijf, samen met alle campussen verbonden aan de 

gemeenschapsinstellingen, deel. De keuze werd gemaakt om met duo’s 

(beleidsmedewerker/coördinator/leidinggevende en een begeleider) te werken. Op die 

manier werden de verschillende functieniveaus in het traject betrokken. Sommige 

organisaties maakten de keuze voor een ruimere vertegenwoordiging van medewerkers om 

op die manier de gedragenheid van het thema ‘positief leefklimaat’ nog diepgaander en 

breder te verwezenlijken.  

Voor wat betreft de actiedagen kende het aantal participanten een opdeling in 3 groepen: 

West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Brussel, Limburg en Vlaams-Brabant. Zowel het 

aantal organisaties per groep, als de verdeling tussen Veilig Verblijf (VV) en de 

gemeenschapsinstellingen (GI) kunnen geraadpleegd worden in tabel 3.  

Groep Aantal organisaties  Aanwezige sectoren 

West- en Oost-Vlaanderen 11 o VV (8) 
o GI (3) 

Antwerpen  10 o VV (8) 
o GI (2) 

Vlaams-Brabant, Brussel en 
Limburg 

5 o VV (4) 
o GI (1) 

Tabel 3. Overzicht van het aantal organisaties en de vertegenwoordigde verblijfsmodule per regio. 

Het aantal deelnemers per actiedag (tabel 4) en op het intervisiemoment (tabel 5) 

varieerde omwille van verschillende redenen: interne coronamaatregelen, personeelstekort, 

ziekte-uitval, melding van andere werkprioriteiten of interne vraagstukken/problemen, 

persoonlijke agenda’s, …  
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Actiedag 1 (mei) %  
aanwezigheid 

Actiedag 2 (juni) % 
aanwezigheid  

West- en Oost-

Vlaanderen 

26 100% West- en Oost-

Vlaanderen 

22 85% 

Antwerpen 14 64% Antwerpen  16 68% 

Vlaams-Brabant, 

Brussel en 

Limburg 

15 83%  Vlaams-Brabant, 

Brussel en 

Limburg 

13 76% 

Tabel 4. Overzicht aantal participanten per actiedag.  

Intervisiemoment september % aanwezigheid 

West- en Oost-Vlaanderen: groep 1 7 54% 

West- en Oost-Vlaanderen: groep 2 9 75% 

Antwerpen: groep 1 6 64% 

Antwerpen: groep 2 11 79% 

Vlaams-Brabant, Brussel en Limburg 7 41% 

Totaal 40 59% 

Tabel 5. Overzicht aantal participanten tijdens het intervisiemoment van september.  

Tot slot kan onderstaand (tabel 6) het aantal deelnemers, aanwezig op het discussiemoment 

SEN-SEO, teruggevonden worden.  

Discussiemoment SEN-SEO 

Aanwezige deelnemers 33 

Tabel 6. Overzicht aantal participanten tijdens het discussiemoment SEN-SEO. 

Drie organisaties Veilig Verblijf deden beroep op de individuele ondersteuning vanuit de 

academische werkplaats. Zo werd er gevraagd om: een vorming ‘positief leefklimaat’ aan te 

bieden aan een nieuw samengesteld team, ondersteuning te geven in het interpreteren van 

resultaten uit de vragenlijsten en bijgevolg acties te formuleren, maar ook mee te denken 

rond de verdere implementatie van het concept ‘positief leefklimaat’ in een organisatie. Een 

aantal andere organisaties lieten hun interesse blijken, maar werd er ingeschat dat de 

effectieve opstartdatum nog te ver weg is om hier actief op in te zetten. Deze organisaties 

uitten de verwachting dat dit in de toekomst, bij een eventuele verlenging van de 

academische werkplaats, alsnog gerealiseerd kan worden.  

3.4. Organisatorische structuur  

Om het leer- en onderzoekstraject inhoudelijk aan te sturen, werd beroep gedaan op een 

adviesgroep en kernwerkgroep. Deze vergadergroepen werden aangewend om samen te 

reflecteren over het leertraject en de aangeleverde input van de deelnemers.  

De adviesgroep had als doelstelling om het leertraject, ca. 3 à 4 keer per jaar, inhoudelijk te 

versterken. Om de verrijking van het leertraject te verwezenlijken werd de adviesgroep 
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samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende sectoren, zie tabel 7. Een aantal 

leden die ook aansloten bij de adviesgroep van het eerste leertraject uitten hun 

enthousiasme om ook deel uit te maken van deze tweede adviesgroep. 

De kernwerkgroep betreft het overlegorgaan tussen de leden effectief verbonden aan de 

academische werkplaats, met name Vereniging Ons Tehuis (Lisa Cardoen en Filip De Baets) 

en Universiteit Gent (Prof. Dr. Stijn Vandevelde en Prof. Dr. Rudi Roose). 

Adviesgroep Kernwerkgroep 

o Filip De Baets, Vereniging Ons Tehuis  
o Prof. Dr. Peer van der Helm, Hogeschool 

Leiden Nederland, Lectoraat Residentiële 
Jeugdzorg  

o Prof. Dr. Rudi Roose, vakgroep sociaal 
werk en sociale agogiek, UGent  

o Prof. Dr. Stijn Vandevelde, vakgroep 
orthopedagogiek, UGent  

o Franky D’Oosterlink, OC Nieuwe Vaart 
o Roel Reubens, Cachet vzw 
o Eddy Vandenhove, Vlaams 

Welzijnsverbond  
o Delphine Levrouw, vertegenwoordiger 

vanuit het Agentschap Opgroeien 
o Ingrid Crabbe, Ouderspunt 
o Jo voets 
o Annelien Coppieters, SOS Kinderdorpen 

o Filip De Baets, Vereniging Ons Tehuis 
o Prof. Dr. Rudi Roose, vakgroep sociaal 

werk en sociale agogiek, UGent  
o Prof. Dr. Stijn Vandevelde, vakgroep 

orthopedagogiek, UGent  
o Lisa Cardoen 

 

Tabel 7. Overzicht leden adviesgroep en kernwerkgroep. 

3.5. Data – verzameling 

Gedurende iedere actie- en reflectieactiviteit, zoals beschreven in het procesverloop, werd 

er door de onderzoeker verbonden aan de academische werkplaats (Lisa Cardoen) een 

logboek bijgehouden. Aan de hand van deze notities werd er gereflecteerd door de leden 

van bovenstaande overlegorganen. Voor het intervisiemoment van september werd gekozen 

voor digitale opnames, die uitgeschreven en kwalitatief geanalyseerd werden. 

3.6. Data – analyse 

Voor de verwerking van de input, verzameld tijdens de verschillende dialoog- en 

reflectieactiviteiten, werd gekozen voor een kwalitatieve data-analyse. Hierbij gaat het om 

het verantwoorden en het beheren van en betekenis geven aan de data, het doel, het 

perspectief van de participanten in het onderzoek helder te maken met daarin te 

onderscheiden patronen, thema’s, categorieën, regelmatigheden en bijzonderheden (Cohen, 

Manion, & Morrison, 2007). De data werden geanalyseerd via zowel een inductieve als een 

deductieve benadering. Inductief redeneren betreft een bottom-up methode, waarbij wordt 

nagegaan of er vanuit de specifieke observatie een generalisatie kan vastgesteld worden. De 
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deductieve benadering gaat uit van de theoretische notities zoals die in de literatuur over 

het betreffende onderwerp naar voren worden gebracht (de Lange, Schuman, & Montessori, 

2016).  

Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van de realistische evaluatie, gezien gebruik gemaakt 

werd van de vraag “wat werkt voor wie in welke omstandigheden?” (Pawson & Tilley, 2006). 

Er wordt hierbij gezocht naar waarom een interventie voor bepaalde mensen werkt, en voor 

anderen niet, en de condities waarin de waarschijnlijkheid vergroot dat deze interventie 

meer effectief is en waarom (Carette, 2008).  

3.7. Ethische aspecten 

In het werken met mensen vormt ethiek en deontologie een belangrijk aandachtspunt. De 

participanten werden dan ook grondig geïnformeerd over het onderzoek. Dit houdt in dat ze 

op de hoogte zijn van wat het onderzoek inhoudt, dat zij weten dat ze vrijwillig deelnemen 

en dat alle gegevens anoniem verwerkt zullen worden.  

Voorafgaand aan de actiedagen en het intervisiemoment kregen de participanten een 

informed consent (IC) of toestemmingsformulier, wat hen informatie verleende over de 

inhoud en de werkwijze van het onderzoek (zie bijlage 4). Er werd hen ook toestemming 

gevraagd om het intervisiemoment (zie bijlage 5) op te nemen. Gezien de privacy van 

respondenten gerespecteerd dient te worden, worden de namen van zowel de participanten 

als de organisaties/leefgroepen niet weergegeven in voorliggend onderzoeksrapport en 

werd eventueel herkenbare informatie weggelaten. 
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4. ONDERZOEKSRESULTATEN  

Zoals eerder omschreven werd het leertraject vormgegeven aan de hand van verschillende 

deelactiviteiten (actiedagen, intervisiemoment, individuele ondersteuning op vraag/maat, 

discussienamiddag SEN-SEO, …). De onderzoeksresultaten van iedere activiteit worden 

onderstaand weergegeven. In het onderdeel ‘discussie en conclusie’ worden deze 

bevindingen gebundeld om op die manier een antwoord te formuleren op de 

vooropgestelde onderzoeksvragen.  

Om de onderzoeksresultaten op een correcte manier te lezen, te interpreteren en te 

begrijpen, is het nodig om ze in de ‘juiste’ context te plaatsen. Zo worden/werden een groot 

aantal van de deelnemende voorzieningen geconfronteerd met elementen die de opstart 

van het Veilig Verblijf beïnvloeden, bijvoorbeeld: nog geen opgestarte werking, gewijzigde 

visie, doelgroep, vergelijking met GES+ werking, … Dit maakt dat er in de 

onderzoeksresultaten ook aspecten opgenomen zijn die niet rechtstreeks verbonden zijn 

met het leefklimaat, maar volgens de deelnemers wel een impact hebben op de manier 

waarop er gewerkt kan worden aan het leefklimaat.  

4.1. Actiedag 1 

Nog voor de deelnemers ondergedompeld werden in het gedachtegoed ‘positief 

leefklimaat’, kregen de deelnemende voorzieningen de opdracht om te verwoorden wat zij 

begrijpen onder een positief en veilig leefklimaat. Het gezamenlijk resultaat van deze 

reflectieoefening werd in een woordenwolk voorgesteld (zie bijlage 6). Er kon opgemerkt 

worden dat de afgevaardigde vertegenwoordigers per voorziening reeds een grote kennis 

bezitten met betrekking tot het gedachtegoed ‘positief leefklimaat’, wat ook uit de 

woordenwolk af te leiden valt.  

In het reflecteren rond de organisatie van een positief leefklimaat kwamen een aantal 

impressies, vragen en opmerkingen naar boven, die onderstaand terug te vinden zijn.  

Randvoorwaarden 

Wil er gestreefd worden naar een positief leefklimaat binnen de leefgroep of de organisatie, 

dan is het belangrijk dat ook de randvoorwaarden niet uit het oog verloren worden. 

Onderstaand worden een aantal, door de deelnemers aangegeven, randvoorwaarden 

weergegeven: 

a) Belang van het team en voldoende personeel 

In het streven naar een positief leefklimaat wordt aangekaart dat het geen evidentie 

is om alle personeelsleden in het verhaal mee te krijgen. Zo wordt vastgesteld dat de 

implementatie van het gedachtegoed ‘positief leefklimaat’ een fragiel proces is. De 

valkuil bestaat dat het streven naar een positief leefklimaat door medewerkers 

geïnterpreteerd wordt als het streven naar een leefklimaat dat ten allen tijd vrolijk, 
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liefdevol en positief dient te zijn. Deze interpretatie kan bijkomend gepaard gaan met 

het gevoel dat er geen grenzen meer mogen/kunnen gesteld worden, dat begeleiders 

geen inspraak meer hebben, … hoewel dit uiteraard niet de insteek is. 

Wanneer er nagedacht wordt over de manier waarop de begeleiding vorm kan 

krijgen binnen een beveiligend kader, wordt de opsplitsing van jongeren in twee of 

meerdere deelgroepjes aangehaald als bevorderend. Om deze ondersteuning te 

realiseren wordt nagedacht op welke manier de personeelsbezetting er uit kan zien. 

b) Spanning op vlak van professionaliteit, aantoonbaarheid, … 

Tijdens de eerste actiedag werd er onder meer gereflecteerd over de mate van 

bewegingsvrijheid die een medewerker, leefgroep en/of organisatie ervaart. Van 

begeleiders lijkt er verwacht te worden dat zij specialisten zijn op verschillende 

vlakken (bv. ondersteunen van jongeren met ADHD, ASS, hechtingsproblematiek, …). 

Dit kan volgens hen leiden tot handelingsverlegenheid, waarbij de begeleider niet 

langer weet hoe handelen in bepaalde situaties, wat het leefklimaat uiteindelijk 

negatief kan beïnvloeden.  

Daarnaast wordt het residentieel werken geconfronteerd met administratieve taken 

en registratie(plichten). “Niet genoteerd, is niet gebeurd”, hoort men wel eens vanuit 

kwaliteitsmetingen en inspectiemomenten. Tegelijkertijd worden ook signalen van 

een andere visie opgemerkt. De participanten roepen bijgevolg op om vertrouwen te 

hebben in hun professionaliteit, wat niet gelijkgesteld mag of kan worden met de 

mate van registratie. Verslaggeving dient niet begrepen te worden als een manier om 

verantwoording af te leggen richting professionaliteit. Deze professionaliteit dient 

net aangewend te worden in het hulpverleningstraject van cliënten en hun context. 

Zo wordt vanuit de deelnemers aangekaart dat het belangrijk is dat er gestreefd 

wordt naar een standaard van 90% groepswerk of individueel werk en 10% 

administratie, en dat deze taakverdeling ook op die manier en duidelijk 

gecommuniceerd wordt. Het is daarnaast belangrijk dat er op zoek wordt gegaan 

naar de oorzaak van administratieve verwachtingen. Deze verwachtingen liggen 

namelijk op diverse niveaus: sector, organisatie, leefgroep, begeleider, … Het is 

bijgevolg belangrijk om op alle niveaus actie te ondernemen.  

c) Visie ten aanzien van ‘positief leefklimaat’ 

In deze eerste actiedag leefde de vraag: betekent de aandacht voor een positief 

leefklimaat, dat ‘al het andere’ opzij geschoven wordt? Dit perspectief werd in het 

verdere verloop van het leertraject meegenomen. Deze vraag lijkt namelijk de 

boodschap in zich te dragen dat de organisatie van een positief leefklimaat gezien 

wordt als een extraatje, terwijl het, teruggrijpend naar de literatuur, beschouwd 

dient te worden als de basis, waarop verschillende andere en reeds gekende 

elementen geënt kunnen worden.  
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d) Justitie 

Volgens de deelnemers dient het gedachtegoed ‘positief leefklimaat’ en de visie 

waarbij gestreefd dient te worden naar maximale openheid binnen geslotenheid, 

actiever binnengebracht te worden in justitiële diensten. Participanten formuleren de 

oproep om hier op Vlaams niveau actie rond te ondernemen.  

Inzet op connectie binnen (tijdelijke) geslotenheid  

Ook werd stilgestaan bij de manier waarop er binnen (tijdelijke) geslotenheid ingezet kan 

worden op het maken van een échte verbinding met cliënten. Men is het erover eens dat de 

manier waarop een jongere onthaalt wordt cruciaal is. Zo wordt aangekaart dat jongeren de 

tijd en ruimte dienen te krijgen om te ontladen en een plek in te nemen of te krijgen binnen 

een leefgroep. Medewerkers dienen hierbij na te denken hoe ze een warm onthaal kunnen 

creëren, rekening houdend met de perifere administratieve taken die bij een nieuwe 

opname horen.  

In het nadenken over de manier waarop de verbinding met jongeren tot stand kan komen, 

formuleren de deelnemers een aantal bedenkingen en dilemma’s. Zo wordt er onder andere 

nagedacht over de manier waarop er relatiegericht kan gewerkt worden bij een kortere 

verblijfsduur, op welke manier het individueel en op maat werken vorm kan krijgen en of het 

gedwongen karakter van het verblijf voor een grotere hindernis zorgt in vergelijking met 

geslotenheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld: ‘mevrouw of meneer’ 

Startend vanuit het reflectiethema ‘connectie’ werd ook ingezoomd op de cultuur binnen 

gemeenschapsinstellingen waarin verwacht wordt dat de jongere begeleiding aanspreekt 

met mevrouw of meneer. Meer concreet werd nagedacht of deze manier van aanspreken 

een invloed heeft of kan hebben op de relatie tussen de cliënt en zijn/haar begeleider. De 

meningen, geformuleerd door medewerkers werkzaam binnen de gemeenschaps-

instellingen, zijn verdeeld.  

Belangrijker dan de impact van deze ‘gewoonte’ op de relatie tussen jongeren en hun 

begeleiders, blijkt het gevoel te zijn die het label ‘meneer/mevrouw’ teweeg brengt bij 

begeleiders. Vanuit welke denkwijze en gevoelens hechten medewerkers belang aan deze 

manier van aanspreken? Op het niveau van de gemeenschapsinstellingen wenst men actief 

met deze vraag aan de slag te gaan. Het vormt namelijk een cruciaal element binnen de 

manier waarop medewerkers hun job uitoefenen en op welke manier deze vorm van 

aanspreken hun houding of acties eventueel bewust of onbewust kan voeden/beperken/…  
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Een gezonde, stimulerende en aangename (gesloten) plek 

In het werken aan een positief leefklimaat is het nodig om te streven naar een gezonde, 

stimulerende en aangename plek, rekening houdend met de fysieke drempel zodat jongeren 

zich niet systematisch aan de fysieke omgeving onttrekken. Door de deelnemers wordt 

aangegeven dat het belangrijk is om bewustzijn te creëren rond de kracht van een huis en 

diens muren. Het is hierbij nodig om als medewerker verbinding te creëren met het huis, wil 

je streven naar een positief leefklimaat.  

“Laat ons een setting maken waar ze niet willen weglopen. Laat ons een omgeving creëren waar 

je ook zelf wil zijn.” 

In het nadenken over sfeer komen er in de actiedag een aantal concrete zaken aan bod: 

aanwezigheid van huisdieren, eigen beddengoed, aankleding en eigenheid van iedere 

individuele kamer, meubilairkeuze, aanwezigheid van werkjes van de jongeren, positionering 

van meubels en de begeleidersbureau,…  

In het streven naar een gezonde, stimulerende en aangename plek werd tijdens de actiedag 

ook nagedacht over de ruimte die er voor jongeren en medewerkers is in het vastleggen van 

de dagbesteding. De discussie ging het over de mate waarin een jongere de mogelijkheid 

heeft om zich te onttrekken aan (delen van) het programma, maar ook of de jongere in de 

mogelijkheid wordt gesteld om een alternatief te formuleren. 

Regels en afspraken 

Over het algemeen kan opgemerkt worden dat een groot aantal voorzieningen reeds hun 

regels en afspraken onder de loep hebben genomen en dit vanuit het streven naar een 

positief leefklimaat. Zo werden regels en afspraken kritisch bekeken en eventueel 

gereduceerd. Hoewel geschrapt, worden bepaalde regels en/of afspraken door sommige 

begeleiders alsnog in stand gehouden. Volgens de aanwezige deelnemers tracht men zich op 

die manier minder onzeker te voelen.  

“Laat jongeren u uitdagen om regels en afspraken onder de loep te nemen, ze te schrappen, bij 

te sturen, te herformuleren, … Sommige jongeren dagen tegelijkertijd ook uit om nieuwe regels 

en afspraken op te stellen. Sommige begeleiders hebben het moeilijk met ‘nee’ zeggen. De regels 

en afspraken bieden houvast. Wanneer deze er niet zijn, zorgt dit voor willekeur.” 

Met betrekking tot de regels en afspraken wordt ook kritisch gereflecteerd of het nodig is 

dat iedere jongere van fase 0 dient te starten in een getrapt systeem van vrijheid. Er wordt 

met andere woorden kritisch nagedacht of het gefaseerd programma, als criterium in de 

oorspronkelijke oproep ‘Veilig Verblijf’, bij iedere jongere even zinvol is.   

Sommige deelnemers hebben het gevoel dat wanneer er nood is aan een sterk uitgebouwde 

structuur, gekenmerkt door duidelijke regels en afspraken, er geen sprake kan zijn van een 

open klimaat (hoewel structuur een onontbeerlijk deel uitmaakt van een open of positief 

klimaat). Stilstaan bij de noden en behoeften van je doelgroep en daarop je handelen enten, 

dient begrepen te worden als het streven naar een positief leefklimaat.  
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Afzondering  

Bij het formuleren van de gewijzigde visie vanuit het Agentschap Opgroeien waarin gesteld 

wordt dat men wenst te streven naar 0 afzonderingen, konden heel wat uit uiteenlopende 

gedachten en gevoelens opgemerkt worden. Een aantal voorzieningen schatten dergelijke 

visie in als evident, bij anderen roept de visie weerstand op. Dit thema brengt bij een aantal 

deelnemers ook verwarring en frustratie teweeg, gezien de aanwezigheid van een 

afzonderingsruimte oorspronkelijk tot de oproep ‘beveiligend verblijf’ behoorde. 

Een aantal deelnemers schatten in dat de beschikbaarheid van een afzonderingsruimte 

ervoor zorgt dat afzondering een optie wordt (en dus ook ingezet kan worden op de 

momenten dat een situatie als ‘afzonderingswaardig’ wordt ingeschat). Indien er geen 

afzonderingsruimte ter beschikking is dan behoort dit niet tot je opties als voorziening en 

moet je op zoek gaan naar alternatieven. Verder wordt er ook nagedacht over de impact van 

afzonderen op de jongeren, de leefgroep, de begeleiding en de onderlinge relatie tussen 

jongeren en begeleiding. Allen zijn ze het erover eens dat een afzondering een ingrijpende 

maatregel is die men liever niet uitvoert. Toch maken een aantal deelnemers zich zorgen 

rond de visie ‘streven naar 0 afzonderingen’. De bezorgdheid situeert zich hoofdzakelijk ter 

hoogte van de medewerkers, waarbij men vaststelt dat de veiligheid misschien onvoldoende 

gegarandeerd kan worden ten aanzien van alle betrokken partijen (agressor, andere 

cliënten, begeleiding, gebouw, …) bij de afwezigheid van een afzonderingsruimte.  

“Investeer in de basis, de relatie, door te streven naar meer personeelsbezetting, dan zullen we 

misschien niet meer constant brandjes hoeven te blussen.” 

Uit bovenstaande quote kan (misschien) begrepen worden dat er ingeschat wordt dat er 

door een inzet op het leefklimaat, de relatie, de drijfveren die een aanleiding vormen voor 

incidenten, … een reductie van het aantal incidenten gerealiseerd kan worden. Deelnemers 

geven alvast aan dat in het reduceren van het aantal afzonderingen belangrijk is om stil te 

staan bij de manier waarop agressie tot stand komt, inzicht te creëren in de emotieregulatie 

bij kinderen en jongeren en te reflecteren rond de organisatievisie- en missie en op welke 

manier afzondering binnen dit grotere geheel een plaats kan krijgen. Tot slot is het eveneens 

belangrijk om de stem van begeleiders mee te nemen in de visie rond het streven naar een 

duurzame vermindering van het aantal afzonderingen. Ook mag het werkklimaat hierbij niet 

uit het oog verloren worden. 

Vertaalslag VAPH, lagere SEO-inschaling en positief leefklimaat 

De feedback werd gegeven dat de deelnemers moeilijkheden ondervinden met de 

vertaalslag van het gedachtegoed ‘positief leefklimaat’ voor cliënten met complexe 

ondersteuningsbehoeften (lagere sociaal-emotionele ontwikkeling, lager IQ,… in combinatie 

met een trauma, agressie-incidenten, …). Deze feedback vormde de start in het nadenken 

over een extra discussienamiddag in co-organisatie met Filip Morisse, Peer van der Helm, 
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Janina Hoste, Fien François en Cindy Stevelinck om tegemoet te komen aan de ervaren 

struikelblok(ken).  

4.2. Actiedag 2  

Na de eerste vormingsdag kregen voorzieningen de taak om een sterkte-zwakte analyse of 

SWOT-analyse op te stellen toegepast op hun eigen organisatie en/of leefgroep. SWOT staat 

voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats (sterktes, zwaktes, kansen en 

bedreigingen). Uit de presentatie van iedere aanwezige voorziening kan geconcludeerd 

worden dat deze voorzieningen reflectief aan de slag zijn gegaan met de aangereikte inhoud 

vanuit de actiedag aan de hand van vragen zoals: Wat gebeurt er nu? Waar blinken we in 

uit? Wat betekent dit voor onze werking? Op welk vlak is er nog groeimarge? Waar moeten 

we verder over nadenken? … De tweede actiedag bestond hoofdzakelijk uit het presenteren 

en bediscussiëren van deze voorbereidde SWOT-analyses. In wat volgt worden een aantal 

aangebrachte elementen uit- en toegelicht.  

Ruimte om te werken aan visie 

In het streven naar een positief leefklimaat is het noodzakelijk dat er een visie uitgeschreven 

wordt die aandacht besteedt aan de zaken die als “kleiner” worden ervaren (bv. sfeer) in 

vergelijking met de grote(re) zaken (bv. infrastructuur). Vanuit de deelnemers is men het 

erover eens dat een duidelijke visie en bijhorend beleid een lijn uitzet.  

In de eerste actiedag werd aandacht besteedt aan het gedachtegoed ‘positief leefklimaat’ (= 

het wat). In deze tweede actiedag stellen enkele deelnemers de vraag naar concrete 

handvatten in het omzetten van de theorie naar de praktijk (= het hoe). De afwezigheid van 

dergelijk implementatiekader (want hét leefklimaat bestaat niet) dwingt voorzieningen en 

leefgroepen ertoe om de vertaalslag uit te voeren op maat van de eigen setting. 

Voorzieningen worden in deze tweede actiedag aangemoedigd om optimaal met elkaar in 

gesprek te gaan en te reflecteren, om op die manier (mogelijke) handvatten te ontdekken, 

samen te creëren, uit te proberen … De deelnemers vragen expliciet om ook op langere 

termijn te investeren in intervisiemomenten. Inzetten op netwerkrelaties, wat tot op heden 

te weinig gebeurt, wordt ervaren als een cruciaal element in het welslagen van Veilig 

Verblijf. 

“Laat ons samen op zoek gaan in de vormgeving van een positief leefklimaat, we hoeven niet 

steeds het warm water uit te vinden.”  

“Intervisie en uitwisseling is één van de basiszaken om ook gemotiveerd te blijven en ook te zien: 

je staat niet alleen.” 

Groepsaanbod versus werken op maat 

De deelnemers kaarten in het voorstellen van hun sterkte-zwakte analyse aan dat een 

individueel en groepsaanbod idealiter integratief samengaan. Toch merkt men op dat het 

creëren van een (gezonde) balans tussen beide geen evidentie is. 
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Gemeenschapsinstellingen 

De gemeenschapsinstellingen worden geconfronteerd met een groot verloop bij zowel 

jongeren als medewerkers. Dit wordt ervaren als nefast voor de vormgeving van een positief 

leefklimaat. De grote mate van personeelswissels, (langdurige) afwezigheden, contracten 

van bepaalde/beperkte (3 maand) duur, … zijn nefast in kader van het personeelsbehoud en 

zorgen voor een daling van de werkmotivatie bij medewerkers.  

Het negatieve beeld, label en de heersende beeldvorming ten aanzien van 

gemeenschapsinstelling(en) ervaart men als een bedreiging voor hun werking.  

Over het algemeen is er bij alle campussen van de gemeenschapsinstellingen een actieve 

houding merkbaar met betrekking tot het thema ‘leefklimaat’. Een campus voerde reeds 

aanpassingen door met het oog op een positief leefklimaat, waarbij men, naar eigen zeggen, 

onmiddellijk een effect opmerkte op vlak van agressie(reductie). 

Opstart Veilig Verblijf 

Zoals ook in de inleiding werd aangehaald, gaat de opstart ‘Veilig Verblijf’ gepaard met 

enthousiasme, maar ook met onrust, onzekerheid en spanning.  

Een aantal deelnemers formuleren hun onzekerheid met betrekking tot zowel de gewijzigde 

visie, als de doelgroep die in Veilig Verblijf zal instromen. Zo wordt de huidige visie vanuit 

het Agentschap Opgroeien ervaren als “afgezwakt” ten opzichte van de oorspronkelijke 

oproepbrief. Deze evolutie maakt de verwachtte werking van een Veilig Verblijf voor de 

meerderheid van de deelnemers on(be)grijpbaar. Dit bemoeilijkt de zoektocht naar een 

eigen pedagogisch profiel en eigenheid. 

Met betrekking tot de doelgroep stelt men zich de vraag of er vanaf de aanmelding 

gedifferentieerd zal worden. Zullen jongeren met een laag IQ automatisch doorverwezen 

worden naar een VAPH-setting met een erkenning Veilig Verblijf? Hoe zal de verdeling 

gebeuren? Wat bij de creatie van een restdoelgroep wanneer iedereen hun doelgroep 

afbakent? Daarnaast is niet iedere erkende voorziening vertrouwd in het werken met 

jongeren uit een verontrustende (opvoeding)situatie waar een tijdelijk, beveiligend kader 

nodig is. Dit leidt ertoe dat er niet alleen onzekerheid, maar ook angst voor deze onbekende 

doelgroep gecreëerd wordt.  

“Zullen we de laatste voorziening in de lijn worden?”  

In het uittekenen van hun werking Veilig Verblijf wordt ook nagedacht over de 

(on)wenselijkheid van het samen plaatsen van jongens en meisjes in dezelfde leefgroep, over 

het toelaten van vrienden en lieven in de leefgroep rekening houdend met het beveiligende 

kader voor zowel de jongere zelf als zijn/haar medejongeren, …  
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De zoektocht naar een eigen identiteit krijgt ook in dit rapport een plaats, net omdat de 

deelnemers aangeven dat dit de vormgeving van (visie met betrekking tot) een positief 

leefklimaat beïnvloedt.  

4.3. Intervisiemoment 

In wat volgt worden de bevindingen van het intervisiemoment van september 

gepresenteerd. Het gaat hierbij om de mening en visie zoals verwoord door de deelnemende 

voorzieningen. De aanzet voor het intervisiemoment vormde eigen aangeleverde 

vraagstukken die men wenste te behandelen, aangevuld met reflectievragen vanuit de AWL. 

Opnieuw wordt ook aandacht besteed aan een aantal settingspecifieke voorwaarden, eigen 

aan de opstartfase van de voorzieningen Veilig Verblijf, toegelicht.  

Term ‘positief leefklimaat’ 

De term ‘positief leefklimaat’ werkt, volgens de deelnemers, in bepaalde gevallen 

verhinderend in het vormgeven van een positief leefklimaat.  

“Het is ook moeilijk vast te pakken, de term, zeker als je er niet elke dag mee bezig bent. Dat 

werkt momenteel nog belemmerend: het woord positief leefklimaat.” 

“Dat merk je bij die SWOT-analyse ook, we deden superveel. Om het cru te stellen, dat was een 

groot compliment voor iedereen. Maar plak daar de term positief leefklimaat op en het 

compliment vervalt.” 

De term ‘positief leefklimaat’ wordt nog té vaak begrepen als een concept dat impliceert dat 

een begeleider geen inspraak, bewegingsvrijheid en/of beslissingsrecht meer heeft én louter 

de stem van het kind/de jongere prioritair is, wat kan zorgen voor frustratie en onrust bij 

medewerkers. In bepaalde situaties kan de inzet op een positief leefklimaat bij een gevoel 

van angst bij medewerkers teweeg brengen. Voorzieningen halen bijgevolg aan dat, om het 

thema breed te laten dragen, het belangrijk is om vanuit het leidinggevend kader 

medewerkers mee te nemen in het gedachtegoed ‘positief leefklimaat’, maar ook te 

beklemtonen ‘wat het niet is’.  

“Vanuit (…) krijg ik veel sollicitaties van mensen die miscontent zijn over het feit dat positief 

leefklimaat geponeerd is en niemand nog weet wat ze moeten doen. (…) Iedereen meepakken 

hoor ik hier ook. (…) zowel de begeleiders, de leerkrachten, administratief medewerkers, als de 

mensen die de poets doen, … dat iedereen daar bij betrokken wordt. Anders hebben we weinig 

kans tot slagen, denk ik.” 

“Om het te implementeren geef het onzekerheid, men heeft een antwoord nodig van mensen die 

men als leiding gevende ziet.” 

Ook de periode waarin medewerkers gevraagd worden om te werken aan leefklimaat, zal 

een invloed hebben op de manier waarop het thema ‘ontvangen’ wordt (bv. verschillende 

incidenten, weinig personeel, veel veranderingen, … vs. een fijne groepsdynamiek met een 

goede band tussen begeleiders en jongeren).  



40 
 

 “We komen nu met positief leefklimaat, we willen daarrond werken, we vinden dat belangrijk, 

we willen dat er nagedacht wordt waarop we zullen inzetten, … en dat heel wat opvoeders zoiets 

hebben van: nu? Met die moeilijke dossiers en de angst die er nu heerst?” 

Om hier diepgaand mee aan de slag te gaan, halen de deelnemers aan dat het belangrijk is 

om op zoek te gaan naar de drijfveren en gevoelens van medewerkers, om ze vast te grijpen 

en er bewust mee aan de slag te gaan.  

Huiselijkheid versus/én beveiliging 

Uit de gesprekken met de deelnemers uit Veilig Verblijf en de gemeenschapsinstellingen kan 

begrepen worden dat men binnen de eigen setting, gekenmerkt door hun doelgroep, een, 

voor hun correcte balans, trachten op te maken van zowel huiselijkheid als beveiliging.  

Manier en mate van beveiliging 

De zoektocht en de keuzes die gemaakt worden rond beveiliging is voor iedere voorziening 

anders gezien deze mee vorm gegeven worden door een groot aantal factoren: de historiek 

van de voorziening, de organisatiecultuur, de (mate van beveiliging voor) medewerkers, de 

jongeren (voorgeschiedenis, trauma’s, …), het aantal en de aard van incidenten, de mate van 

geslotenheid, … Uit het intervisiemoment kan afgeleid worden dat, voor zowel Veilig Verblijf 

als de gemeenschapsinstellingen, de tijdelijkheid van het verblijf ingeschat wordt als een 

bepalende factor in de manier waarop beveiliging wordt vormgegeven.  

“Als je eenzelfde leefgroep hebt en de voorspelbaarheid is er over de leefgroep heen, dat je wel 

meer dingen uit veiligheidsredenen kunt lossen.”  

“Wij hebben het gevoel dat onze mate of keuze richting beveiliging vasthangt aan het feit dat we 

kortere trajecten vormgeven. We hebben onvoldoende tijd, waardoor we vaak keuzes richting 

beveiliging maken omdat we onvoldoende tijd krijgen om ze te leren kennen zodat we bepaalde 

keuzes kunnen loslaten.” 

Er kan binnen dit thema ‘beveiliging’ een grote variatie aan meningen en visies opgemerkt 

worden. Zo heb je voorzieningen die aangeven ‘we normaliseren maximaal en grijpen in 

wanneer nodig’, andere voorzieningen kiezen op hun beurt voor een hoge(re) mate van 

beveiliging net door hun ervaring(en) met zware agressie-incidenten. Bij deze voorzieningen 

primeert in sterke mate het veiligheidsaspect. Tussen beide zijden bevinden zich nog een 

resem andere perspectieven en bijhorende werkingen.  

In het spreken over beveiliging kan een zeker automatisme opgemerkt worden, waarbij de 

manier en de mate van beveiliging veelal gelijkgesteld wordt met materiële, fysieke 

beveiliging. Toch wordt ook relationele beveiliging, gekenmerkt door een sterke inzet op het 

creëren van verbinding (individueel en in groep), bij een aantal deelnemers spontaan 

aangehaald als een andere, maar eveneens gelijkwaardige manier om beveiliging te 

realiseren.  

“Wees u ook bewust van het feit dat beveiliging zich niet enkel focust op dat materiële niveau, 

maar ook op niveau van dat relationele. Het kan nog des te sterker zijn als je bijvoorbeeld de 
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keuze maakt om de autorit naar school te begeleiden. Dan zit uw relationele beveiliging heel 

hoog.” 

“Wij hebben er ook meer op ingezet om meer volk op de werkvloer te hebben. Dit zorgt voor 

minder incidenten.” 

Wanneer we alle elementen die men vanuit preventieve insteek wenst te beveiligen, 

samenvatten over alle voorzieningen en intervisiegroepen heen, dan gaat het over: het 

wegnemen van (scherp) bestek (messen, scharen, aardappelmesjes, dunschiller, …), het 

beveiligen van tv en/of pc met behulp van plexischermen, het beveiligen van de toegang tot 

internet, het wegnemen van de waterkoker, geen gebruik maken van glazen, porseleinen 

borden en tassen, … Zowel de mate als de manier van beveiliging verschilt uiteraard sterk 

per voorziening. Verder dachten een aantal voorzieningen Veilig Verblijf ook na over welke 

infrastructurele beslissingen er eventueel nog gemaakt kunnen worden: deur- en 

raamkeuze, omheining, materiaalkeuze op vlak van meubelen, … om de veilige setting te 

garanderen. Een aantal voorzieningen kaarten aan dat het cruciaal is dat het gebouw 

afgestemd kan zijn op de mate van beveiliging die de jongere of de leefgroep op dat moment 

nodig heeft, maar ook op een later moment kan nodig hebben. Dit veronderstelt dat de 

setting aangepast dient te zijn.  

“We gaan geen camera’s hangen, maar we gaan wel de aansluiting steken. We gaan geen 

deuren standaard sluiten, maar we gaan wel zorgen dat het kan indien nodig.” 

“In het vormgeven van een beveiligend verblijf, is het ook nodig om stil te staan bij het feit of uw 

setting een antwoord biedt op alle aspecten die nodig zijn binnen uw Veilig Verblijf. Uiteindelijk 

ga je uw gebouw niet om de 20 jaar op een andere manier vormgeven.” 

Daar waar sprake is van een volledig gesloten setting, wordt opgemerkt dat de incidenten 

frequenter en zwaarder zijn. Algemeen genomen lijkt de mate van openheid/geslotenheid 

bepalend te zijn voor de mate van materiële en infrastructurele beveiliging. 

“Hoe meer je de deur toedoet, hoe harder ze gaan stampen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld: ‘toegang tot internet’ 

Zoals eerder aangegeven zijn de meningen sterk verdeeld en uiteenlopend, zo ook voor 

wat betreft de toegang tot internet. Zo geeft een voorziening aan dat zij door internet 

(Youtube, zaken opzoeken, …), onder begeleiding en gelimiteerd in tijd, toch toe te laten, 

zij meer rust in de leefgroep ervaren. Toegang tot sociale media daarentegen wordt ofwel 

verboden ofwel bevindt dit zich in een gefaseerd systeem van toegang tot internet en 

gsm. Er kan worden opgemerkt dat sociale media door de voorzieningen Veilig Verblijf en 

de gemeenschapsinstellingen ervaren wordt als een bedreiging voor de werking van de 

leefgroep en het hulpverleningstraject van de jongere. Zo vragen de deelnemers zich af op 

welke manier ze jongeren kunnen beveiligen (tov sociale media) rekening houdend met 

het feit dat dit eigen is aan de leefwereld van jongeren, gsm’s soms binnengesmokkeld 

worden, het toezicht niet altijd bewaard/gerealiseerd kan worden, …  

“Dan zit je hier wel in een setting waarin het niet de bedoeling is dat ze op facebook kunnen 

gaan en in contact kunnen komen met de vrienden waar ze de feiten mee gepleegd hebben of 

de vrienden die nog niet zijn gepakt…”  
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Een aantal voorzieningen beklemtonen dat het belangrijk is om geen uniformiteit op vlak van 

beveiliging te hanteren, maar te differentiëren waar nodig. Op die manier wordt beveiliging 

begrepen als een dynamisch gegeven. Het merendeel van de voorzieningen is het erover 

eens dat (de mate van) beveiliging geen vaststaand gegeven kan of mag zijn. Zo kan er 

gedifferentieerd worden per situatie, per periode, per jongere, per groep, …  

“De onderhoudsproducten staat nu in de grote kast en bij een andere groep kan het zijn dat dit 

gewoon ter beschikking is en de jongere die zelf kan nemen.” 

“Wordt er ook op maat gewerkt in de mate van beveiliging? Stel dat iemand in staat blijkt te zijn 

om daar (bijhouden van een plant in een porseleinen potje) correct mee om te gaan, ga je daar 

dan in differentiëren?” 

“We moeten proberen om meer zicht te krijgen op: wie is de jongere? Wat is zijn problematiek? 

80% van de gasten gaan niets doen met dat lampje.” 

“Het kan ook dat jongeren onmiddellijk van dag 1 starten met open deur. We hebben dan ook 

andere jongeren die ieder kamermoment die gesloten deuren nodig hebben. Ik denk dat je 

binnen Veilig Verblijf dat verschil ook moet kunnen maken. Ik heb de indruk dat dit nu nog niet zo 

benadrukt wordt.” 

Ook stellen een aantal deelnemers de vraag hoe ver er moet gegaan worden in het af- of 

wegnemen van zaken, dit gezien het risico op escalatie en het (mogelijke) belemmerende 

effect hiervan op het hulpverleningstraject. Belangrijker dan louter te werken op basis van 

het geobserveerde gedrag, is om op zoek te gaan naar de achterliggende drijfveer. 

“Het feit dat iemand doet wat hij doet, heeft ook een functie.” 

Uit het gesprek kan afgeleid worden dat voor een aantal voorzieningen de veiligheidskwestie 

primeert en dit uit angst voor wat zou kunnen gebeuren op vlak van incidenten (voor 

zichzelf, collega’s, jongeren, …) en de mogelijke gevolgen ervan (bv. vertrek van collega’s). 

Deelnemers geven aan dat het belangrijk is om hier diepgaand bij stil te staan gezien 

ernstige incidenten begrepen kunnen worden als trauma’s, voor zowel individuele 

medewerkers als teams, wat kan leiden tot het aandringen van medewerkers op een 

doorgedreven vorm van (preventieve) veiligheid. Het is bijgevolg belangrijk naar individuele 

medewerkers, teams en het algemene werkklimaat toe dat een gevoel van veiligheid 

gewaarborgd wordt en er hierop bewust ingezet wordt.  

Volgens enkele deelnemers dient het streven naar een positief leefklimaat in een beveiligde 

setting eerder begrepen te worden als een proces van proberen, falen, slagen, …  

“Dat je zo sterk wil inzetten op beveiligen, dat is ook een menselijke reflex. Als u al vanalles is 

overkomen. Ik begrijp dat stuk ook, maar de valkuil is altijd dat je bij elke nieuwe situatie iets 

nieuws uit uw hoed moet toveren omdat je bijna in een onethische situatie terecht zou komen. 

Op zoek blijven gaan naar waar kunnen we in afbouwen… Soms is dat proberen en weten dat dit 

ook fout kan lopen. Soms is dat ook een berekend risico om een stapje terug te zetten in uw 

beveiliging, maar niet iedereen is daar altijd in mee. Je kunt dat in het beleid wel vinden, maar de 

mensen in de praktijk moeten het dan ook maar zien zitten om dat te doen.” 
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Enkele deelnemers roepen hun collega’s ook op om bepaalde zaken steeds te bekijken 

vanuit ontwikkelingspsychologisch kader. Dat een tiener een sterke drang heeft om toegang 

te krijgen tot internet of sociale media, seksueel getinte zaken opzoekt, roept en met deuren 

slaat wanneer een beslissing hem/haar niet zint, … kan beschouwd worden als behorend tot 

de normale ontwikkeling en hoeft niet steeds geproblematiseerd te worden.  

De manier waarop er voorzien wordt in nachtbegeleiding kan eveneens begrepen worden 

als een manier van beveiliging/veiligheid. Zo wordt bij de opstartende voorzieningen Veilig 

Verblijf ingeschat dat zij een doelgroep mogen verwachten met een gebrek aan dag- en 

nachtritme, last van nachtmerries, moeite om alleen te willen en/of kunnen zijn, … Bij het 

bespreken van dit thema wordt nagedacht hoe de nachtbegeleiding ondersteunend en 

respectvol vorm kan krijgen ondanks de minimale bezetting die er op dat moment is. Er 

dient hierbij rekening gehouden te worden met de noden van jongeren, maar eveneens met 

het gegeven dat een medewerker er ’s nachts vaak helemaal alleen voor staat en ook deze 

veiligheid dient te ervaren. Deze toevoeging nuanceert het verhaal rond beveiliging gezien in 

deze de jongere niet ervaren wordt als de onveilige factor, maar de jongere zich eveneens 

onveilig kan voelen in de leefgroep. Een aantal deelnemers formuleren de mening dat het 

onnodig is om dit te bespreken gezien het niet de bedoeling is dat jongeren de nachten 

aanwenden om in interactie te gaan met begeleiding.  

Ook de mate van structuur en de mate waarin regels en afspraken aanwezig zijn, alsook het 

belang die aan beiden wordt gehecht door zowel/ofwel jongeren en/of medewerkers kan 

begrepen worden als een vorm van veiligheid. Een aantal voorzieningen merken op dat er, 

vanuit begeleiding, halsstarrig wordt vastgehouden aan de dagstructuur. Voorziening die 

aangeven sterk schematisch en gestructureerd te werken, zijn veelal dezelfde organisaties 

die ook de veiligheid als prioriteit naar voor schuiven. Zo heerst in sommige organisaties het 

gevoel dat er onvoldoende tijd en ruimte is om met de jongeren in relatie te gaan (bv. na 

een incident), net omwille van het dagschema dat niet in gedrang mag komen. Echter, wordt 

dit in het intervisiemoment door andere deelnemers weerlegd: 

“Je moet terug naar die succeservaringen zoeken en dat zit in hele kleine momenten, 

voornamelijk weer samen dingen doen door bijvoorbeeld ook een handdoek te nemen en samen 

de taak te doen in plaats van als een cipier ernaast staan.” 

“Ik denk dat het ook belangrijk is dat ze de meerwaarde zien van het terug in contact gaan met 

de gasten. Dat levert zo veel op, op lange termijn.” 

Er wordt beklemtoond dat het belangrijk is om dit ‘vasthouden aan’ te begrijpen als een 

vorm van communicatie en er actief mee aan de slag te gaan. Op die manier kan er 

bewustwording gecreëerd worden bij individuele medewerkers en teams, wat de 

begeleidershouding ten goede kan komen.  

“Het zou ook heel normaal zijn als er onrust en angst bij het personeel zit, waardoor er 

krampachtig wordt vastgehouden. De dingen die je onder controle kunt houden, houd je dan ook 

graag onder controle.”  
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Ook de manier waarop er omgegaan wordt met automutilatie wordt aangekaart als een 

mogelijk onderwerp in de zoektocht naar een beveiligend kader.  

Tot slot proberen een aantal deelnemers het thema te nuanceren door aan te geven dat het 

onmogelijk is om het gebouw, de jongeren en de medewerkers volledig en ten allen tijde te 

‘beschermen’. Door het toevoegen van deze nuance wenst men te voorkomen dat er een 

doorgedreven vorm van rigiditeit ontstaat. Dit vanuit het bewustzijn dat het uiteindelijk de 

bedoeling is dat iedere jongere opnieuw een plaatsje krijgt/kan innemen in de maatschappij. 

“Dat zijn niet allemaal gasten waar je schrik van moet hebben.” 

Huiselijkheid 

In quasi iedere setting beoogt men het gebruik van ‘gewoon’ bestek, ‘gewone’ borden, 

tassen en glazen. Tegelijkertijd voelen een aantal organisaties aan dat het maken van deze 

keuzes geen evidentie is, net omwille van het risico op onveiligheid voor allen die deel 

uitmaken van het leefklimaat, jongeren en medewerkers. Het streven naar een huiselijke 

setting is bijgevolg geen evidentie wanneer de veiligheidsbril sterk wordt opgehouden. 

Andere voorzieningen beklemtonen op hun beurt dat veiligheid begrepen dient te worden 

als een middel, geen doel. Idealiter wordt de setting beveiligd, zonder dat er aan 

huiselijkheid ingeboet wordt. Ga met andere woorden op zoek naar alternatieven die ervoor 

zorgen dat het én huiselijk én veilig kan zijn: bv. lampjes uit zachte stof, plantjes in jutten 

‘potjes, planten in de hoogte, …   

“Het doel is ook niet veiligheid. Het doel is groei, kwaliteit van leven, … En veiligheid kan een 

noodzakelijk middel zijn op dat moment. Het hoort er bij, maar is niet prioriteit.” 

 “Je moet ook wel blijven nadenken over die veiligheid, maar doe het op een manier dat het 

huiselijk kan.” 

Willen we streven naar huiselijkheid in een beveiligde setting, dan zijn de deelnemers van 

mening dat het belangrijk is om de jongeren te betrekken in dit proces. Zo kan er samen 

nagedacht worden op welke manier de kamer eigen kan gemaakt worden (posters, foto’s, 

…), hoe de leefgroep (op dat moment) aangekleed wordt, … Het is cruciaal om op zoek te 

gaan naar elementen die ertoe kunnen leiden dat de instrumentele, gerichte agressie tot 

een minimum gereduceerd wordt. Opnieuw wordt de aanwezigheid van een technische 

dienst, maar ook de verantwoordelijkheid van zowel jongeren als medewerkers aangekaart 

als een belangrijke voorwaarde om ervoor te zorgen dat de leefgroep niet ‘afgeleefd’ 

aanvoelt of is.  

“Kapot materiaal nodigt niet uit om daar zorg voor te dragen.” 

De tijdelijkheid van het verblijf wordt in het creëren van een thuisgevoel ervaren als 

belemmerend. Niet alleen voor wat betreft de mate van aankleding, maar ook in 

materiaalkeuze. Het is namelijk belangrijk dat de kamer ook voor een volgende jongere 

netjes (kunnen muren gemakkelijk proper gemaakt worden?) kan ingenomen worden en nog 

steeds aangekleed kan worden naar de eigen wensen, zonder dat de jongere geconfronteerd 
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wordt met elementen (bv. krassen op de muur) van een vorige jongere. Tot slot werd ook 

opgemerkt dat het misschien niet realistisch is om van een jongere te verwachten dat die 

zich onmiddellijk thuis voelt op een nieuwe plek. 

Een aantal deelnemers merken namelijk op dat een sterk doorgedreven inzet op veiligheid, 

ervoor zorgt dat er minder gemakkelijk in verbinding wordt gegaan met jongeren. Echter 

wordt vastgesteld dat wanneer begeleiders erin slagen om dingen los te laten en de 

verbinding met de jongeren aangaan, er dan mooie dingen ontstaan en begeleiders zich ook 

zelf beter voelen. Op die manier wordt gestreefd naar een relationele vorm (zie eerder) van 

beveiliging, wat ervaren wordt als huiselijker. 

Zorg voor personeel 

Er kan opgemerkt worden dat de mate van beveiliging, ook sterk afhankelijk is van de mate 

waarin en de manier waarop medewerkers ondersteund kunnen worden door andere 

collega’s. Zo wordt de aanwezigheid van een alarmsysteem besproken als mogelijkheid. Er 

kan hierbij gebruik gemaakt worden van een alarmsysteem als signaalfunctie zonder dat de 

situatie (al) acuut is, of als manier om collega’s op te roepen om bijstand te verlenen. De 

deelnemers geven namelijk aan dat het bij incidenten niet evident is om collega’s op te 

roepen wanneer er geen alarmsysteem aanwezig is. Op deze manier van werken wordt 

tegelijkertijd ook kritiek geformuleerd wanneer de opgeroepen collega’s, begeleiders uit een 

andere leefgroep zijn. Deze manier van werken gaat, volgens bepaalde deelnemers, ten 

koste van het leefklimaat op de eigen/andere leefgroep. 

In andere voorzieningen wordt er ook gewerkt met bijvoorbeeld veiligheidscirkels of een 

interventieteam, wat begrepen kan worden als preventiemethodieken om zowel zorg te 

dragen voor de jongeren als voor het personeel. De personen behorend tot bijvoorbeeld de 

veiligheidscirkel of het interventieteam, zijn niet verantwoordelijk voor de dagelijkse 

werking, maar kunnen op verschillende manieren ondersteunen met de bedoeling om de 

collega bij te staan, om jongeren op te vangen, spanning bij de jongere te reduceren, 

agressie-incidenten te voorkomen, …  Op die manier wordt ingezet op relationele 

beveiliging, maar ook op de ondersteuning van collega’s.  

“Wij proberen ons echt te richten op die preventieve maatregelen, in plaats van achter slot en 

grendel te zetten.” 

“Het idee dat er iemand komt, doet enorm veel.” 

Rekening houdend met de doelgroep is het daarnaast ook krachtig om een goed beleid uit te 

bouwen rond personeelszorg. Uit het gesprek met de deelnemers kan afgeleid worden dat 

men zich hiervan bewust is en er verschillende zorgstructuren voor medewerkers kunnen 

opgemerkt worden: debriefing na een incident, ondersteuning vanuit leidinggevend niveau, 

het tempo van de begeleider volgen (bv. door het werkrooster aan te passen), inschakelen 

van een vertrouwenspersoon, inzet op algemene teamverbinding, aanwezigheid van een 

opvangteam/zorgteam/…, mogelijkheid om beroep te doen op externe diensten (POBOS, 
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kinderpsychiater, (arbeids)psycholoog, …), … Er wordt opgemerkt dat het belangrijk is dat er 

verschillende vormen van ondersteuning bestaan, maar het aanbod ook gekend moet zijn: 

“op elk potje past een dekseltje en het is goed dat er wat aanbod is.” Daarnaast is het 

eveneens noodzakelijk om via coaching, ondersteuning en intervisie diepgaand aan de slag 

te gaan met iedere individuele medewerker, maar ook met ieder team.  

“Het is normaal dat je als begeleider, moeite hebt met één of meerdere jongere. Het is normaal 

om het op een bepaald moment niet meer te weten en hierdoor gefrustreerd te raken.” 

“Als we voor begeleiders goed zorgen, voor elke medewerkers, dan zal dat goed zijn om ook voor 

de jongeren hetzelfde te gaan doen. Eigenlijk vragen we veel van de mensen.” 

 “Om ervoor te zorgen dat we het allemaal samen kunnen blijven dragen, is het wel belangrijk 

dat we ondersteuning krijgen.” 

Kamercontroles 

Als een specifieke vorm van beveiliging wordt gesproken over het al dan niet uitvoeren van 

kamercontroles. Er kan geconcludeerd worden dat het merendeel van de voorzieningen 

kamercontroles uitvoeren en dit preventief en/of op basis van vermoeden. Afhankelijk van 

de setting gaat het om controle in functie van drugs, aanstekers, sigaretten, gsm, gevaarlijk 

materiaal (bv. scherp materiaal, scheermesjes, deodorant spuitbus,..), … en wordt de 

controle ervaren als noodzakelijk in functie van de veiligheid voor de jongere, de begeleider 

en de leefgroep. Er wordt binnen het intervisiemoment gehamerd op het feit dat de 

kamercontrole dient te gebeuren met medeweten én aanwezigheid van de jongere, waarbij 

er sprake is van respect voor de jongere en zijn/haar spullen. Naast kamercontroles, wordt 

ook gesproken over fouilleren en het controleren van de tas bij binnenkomst. Fouilleren 

dient hierbij begrepen te worden als een vorm van controle, waarbij de jongere, bij opname, 

na school en/of na een verlofmoment, terugkeert naar de leefgroep en daarna door een 

begeleider gecontroleerd wordt op het bij zich hebben van verboden materiaal.  

Diezelfde organisaties nuanceren zichzelf onmiddellijk door aan te geven dat (verboden) 

materiaal veelal niet op de eigen kamer wordt bijgehouden, maar eerder in de leefgroep, op 

het domein van de voorziening, op externe plekjes (bv. stadspark), … Kunnen de controles 

dan eerder begrepen worden als een gevoel van controle, eerder dan dat er echt controle is, 

vraagt men zich af. Een aantal voorzieningen proberen dan ook op zoek te gaan naar de 

meerwaarde van deze verschillende vormen van controlemechanismen. Zo kan de controle 

uitgevoerd worden in functie van de veiligheid, maar evenzeer uit het streven naar een 

gevoel van controle bij begeleiding. Er wordt geopperd tot het nadenken over de manier 

waarop beveiliging begrepen wordt, wat het doel van de beveiliging is en op welke manier 

dit doel bereikt kan worden, zonder controle an sich als doel naar voor te schuiven.  

“Wat wil je daarmee bereiken? Is het dan geen machtsstrijd die je uitvoert?” 

“Wij zullen nooit in strijd gaan om af te nemen of de kamer te doorzoeken.” 
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“In het begin dat ik begon te werken, werden sigaretten en briquets bijgehouden he. Die gasten 

hielden dat bij, dat werd niet afgenomen. Ze hadden dat ook gewoon bij zich. Was er dan geen 

brandveiligheid? Ba ja, toch?”  

“Ik vind dat een andere instreek, vanuit veiligheid voor de jongere. Maar niet omdat je zoiets 

hebt, dat mag je niet hebben op kamer… dan wordt het een strijd.” 

Als een specifieke vorm van controle worden in sommige voorzieningen en bij bepaalde 

jongeren drugtests afgenomen. Dit wordt aanschouwd als een specifieke, trajectgestuurde 

vorm van controle. Ook voor wat betreft deze manier van controle is het nodig om stil te 

staan bij de meerwaarde van plastesten in functie van het hulpverleningstraject van de 

jongere. Het kan daarnaast ook gebruikt worden als een vorm van beveiliging wanneer blijkt 

dat één of meerdere jongeren onder invloed zijn in de leefgroep en deze de leefgroep niet 

kunnen verlaten. Dan zou een positieve plastest kunnen betekenen dat drugs werd 

binnengesmokkeld wat een onveilige omgeving kan creëren voor die of andere jongeren. 

Een aantal jongeren weten een positieve plastest ook te omzeilen, wat de eventuele 

meerwaarde van het testen teniet kan doen.  

Sancties, maatregelen, … 

De manier waarop gereageerd wordt op grensoverschrijdend gedrag wordt door de 

voorzieningen ‘Veilig Verblijf’ en de gemeenschapsinstellingen verschillend gelabeld: sanctie, 

maatregel, gevolg, … Een aantal voorzieningen wensen bewust niet te spreken over een 

sanctie, gezien dit zou uitgaan van de idee: ‘je doet iets fout en je moet de gevolgen dragen’ 

en bijgevolg ook van een zekere machtsverhouding uitgaat. Hierop aansluitend kan 

nagedacht worden over het feit of de plaatsing op zich niet al beschouwd mag worden als dè 

sanctie. Het accepteren van dergelijke denkwijze vereist uiteraard een mindshift. 

“Sanctie heeft een heel negatieve bijklank, je mag iets niet. Als je iets een maatregel noemt, dan 

zeg je eigenlijk: we gaan samen zien hoe we dat gedrag in de toekomst kunnen vermijden.” 

Toch wordt de kritische kijk geformuleerd dat ieder opgelegd iets (maatregel, sanctie, …) 

voor de jongere kan aanvoelen als een straf. Zijn wij als begeleiding te utopisch? Daarnaast 

wordt ook aangegeven dat niet iedere reactie op grensoverschrijdend gedrag een sanctie 

hoeft te zijn. De deelnemers verbonden aan een gesloten afdeling hebben het gevoel dat zij 

zwaardere sancties hebben in vergelijking met een (half)open afdeling. De deelnemers 

merken alvast op dat er sprake is van minder incidenten in de voorzieningen waar jongeren 

bewegingsvrijheid krijgen. Stilstaan bij de manier waarop openheid binnen geslotenheid kan 

aangeboden worden, vormt een essentiële denkoefening, stelt men.  

In het vastleggen van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag wordt gebruik gemaakt 

van verschillende methodieken: mandjesmodel, 4ladenmodel, methodieken verbonden aan 

geweldloos verzet en nieuwe autoriteit, … Ook de meningen rond de manier waarop een 

sanctie kan vastgelegd worden, zijn uiteenlopend. Zo zijn er voorzieningen met een 

sanctioneringsbeleid bestaande uit vaste sancties per gesteld gedrag (spijbelen, weglopen, 
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bezit van verboden middelen, verbale agressie, fysieke agressie en gerichte dreiging), 

anderen opteren liever voor een aanpak op maat. Tussen beide zijden kan opnieuw een 

grote variatie aan reactiewijzen terug gevonden worden.  

“Op zich, denk ik, je kunt daar heel moeilijk een one size fits all… je kunt daarover blijven 

discussiëren, maar uiteindelijk ga je er toch op botsen dat je naast uw universeel niveau, je toch 

altijd op casusniveau zal moeten gaan kijken wat je ermee doet.  

“Individueel als: de jongere kan dit en dit aan, daarmee voorzien we in dit OF individueel als: ‘hoe 

meer impact, hoe zwaarder’, afhankelijk van de begeleider op dienst, …” 

De deelnemers stelden bijkomend kritische vragen met betrekking tot elkaars werkwijze: 

“Is het mogelijk om ieder gedrag op dezelfde manier in te schalen en daar standaardsancties aan 

te koppelen?”   

“Hoe zorg je ervoor dat een aanpak op maat duidelijk is voor alle begeleiders?”  

Cruciaal bij het formuleren van een gevolg naar aanleiding van een bepaald gedrag, is om na 

te gaan of datgene bereikt wordt, wat beoogt wordt te bereiken (bv. zorgt een kamerarrest 

van 3 dagen ervoor dat de jongere niet meer zal weglopen?). Zo wordt de kritische 

opmerking geformuleerd dat het risico bestaat dat een sanctie uitgesproken wordt om 

ervoor te zorgen dat de begeleider zijn frustratie kwijt is, dat er gereageerd werd en de 

jongere op die manier ‘voelt’ dat dit niet kan, maar mogelijks ook vanuit angst of een streven 

naar houvast bij begeleiding. Bepaalde organisaties roepen bijgevolg op om zeer bewust en 

kritisch stil te staan bij hun sanctioneringsbeleid. Zo hoeft niet ieder incident of 

grensoverschrijdend gedrag te leiden tot een sanctie, stelt men. Er kan sprake zijn van een 

bepaalde betekenis of boodschap achter het gedrag, maar soms kan er ook ‘gewoon’ sprake 

zijn van een opeenstapeling van spanning of emoties, wat aanleiding kan geven tot het 

gestelde gedrag. Andere reacties kunnen zijn: zelf de situatie verlaten, negeren, de jongere 

aanspreken, op zoek gaan naar het waarom van bepaald gedrag, … 

“We rijden ons eigenlijk een beetje vast in zoveel controle, dat jongeren niet anders kunnen dan 

zich te misdragen.” 

Een aantal deelnemers roepen met betrekking tot dit thema op om stil te staan wat, ten 

opzichte van een sanctie, bereikt kan worden bij een inzet op relatie en verbinding. De 

valkuil bestaat namelijk dat er strijd tussen de jongere en zijn begeleider blijft bestaan, 

terwijl dit niet de bedoeling is. Dit maakt dat ook het belang van herstel na incidenten onder 

de aandacht wordt gebracht. Volgens het merendeel van de deelnemers is het hierbij niet de 

bedoeling dat er ‘spijt’ verwacht wordt, wel vanuit de intentie: we kunnen terug 

samenwerken. Naast een gesprek, kan er ook een moment samen gecreëerd worden aan de 

hand van een leuke activiteit, een wandeling, iets samen eten, … Op die manier wordt 

tegelijkertijd een succesmoment in de relatie gecreëerd.  

“Als je met getrokken messen tegenover elkaar staat, is het heel moeilijk om iets constructief te 

doen.” 
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Om die inzet op relatie en verbinding hoog te (kunnen) houden, kan het nodig zijn dat er 

gekozen wordt voor structurele en/of alternatieve time-outs (bv. 3 dagen naar zee, 

Ardennen, …). Op die manier wordt geprobeerd om de jongere tot rust te laten komen, maar 

ook terug op te laden, zodat eventuele incidenten minder zijn. Dit kan vormgegeven worden 

door interne, reguliere begeleiders of een externe partner (bv. time-outproject La Strada).   

Streven naar 0 afzonderingen7
 

Niet alleen tijdens het intervisiemoment, maar gedurende het ganse leertraject konden er 

uiteenlopende visies opgemerkt worden rond de vooropgestelde visie vanuit het Agentschap 

Opgroeien, nl.  ‘streven naar 0 afzonderingen’. Deelnemers wensen het thema enerzijds te 

bespreken (‘wanneer doe je het’, ‘hoe doe je het’, ‘hoeveel personen helpen de procedure 

uitvoeren’, ‘waar bevindt de afzonderingskamer zich?’, ‘hoe lang wordt een jongere 

afgezonderd’, …), anderzijds lijkt het thema ook ervaren te worden als ongemakkelijk en te 

vermijden, zeker wanneer er kritische vragen worden gesteld door deelnemers die geen 

gebruik maken van afzondering.  

Over het algemeen is men het erover eens dat afzonderen zoveel als mogelijk vermeden 

dient te worden, waarbij er gestreefd dient te worden naar alternatieven zodat een 

afzondering niet dient plaats te vinden. Fysiek interveniëren wordt met andere woorden 

geïnterpreteerd als een laatste te ondernemen stap. Toch wordt ook gehamerd op de 

realiteit: 

“Je hebt hier ook wel situaties die je niet kunt of heel moeilijk kunt vermijden. Ik neem nu het 

voorbeeld: in de sportzaal, twee jongens lopen tegen elkaar in de match en op dat moment 

beginnen die te duwen en te trekken. Dat is iets wat je op dat moment niet kunt oplossen met 

positief leefklimaat. Dat gebeurt gewoon. Je kunt nadien wel inzetten op positief leefklimaat.” 

“Als er sprake is van fysieke agressie ten aanzien van bijvoorbeeld een collega, dan moet er wel à 

la minute ingegrepen worden, denk ik.” 

Een aantal voorzieningen halen aan dat het streven naar 0 afzonderingen, een begrijpbare 

piste is, maar dat het behalen van dit doel een utopie is, meer nog: het zou volgens een 

aantal deelnemers een miskenning zijn van de verwachtte doelgroep.  

“(…) Maar zeggen: het is er niet, met dat publiek… dat vind ik eigenlijk, en mag ik het cru 

zeggen? Een belachelijke situatie. Het banaliseren en die gasten ook niet au sérieux nemen.”  

“Je kunt niet blijven staan als je niets van back-up kunt aanbieden die de rust kan garanderen” 

“Als dat iets slecht is, en fundamenteel als slecht geïnterpreteerd wordt, dan denk ik dat we altijd 

een spanningsveld zullen hebben.”  

“Ik vraag me ook af of het streven naar 0 afzonderingen niet het gevaar inhoudt, dat is iets heel 

beschrijvend, zichtbaar… afzondering heeft zoveel betekenissen, onderliggend… vraag ik me af of 

                                                           
7

 Afzondering is het verblijf van een zorggebruiker in een daartoe speciaal voorziene individuele 
afzonderingskamer, hetzij in een andere individuele ruimte, welke de zorggebruiker niet zelfstandig kan 
verlaten (Vlaams Welzijnsverbond, 2019). 
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je niet eerder moet streven naar die onderliggende zaken die je niet (wil) zien, dan de 

afzonderingen an sich… want dat zegt in principe niets. Ik snap heel goed dat in een bepaalde 

context met een bepaalde doelgroep afzondering doorgaans, in 90% van de gevallen, een 

onnodig, negatief iets kan zijn. Maar het klopt dat als je met een kwetsbare doelgroep werkt, er 

daar heel andere motieven en verklaringen onder kunnen zitten die effectief ook heel 

ontwikkelingspsychologisch kunnen gefundeerd zijn en niets met macht te zien krijgen. Dan krijg 

je een ander perspectief en dan krijg je een gans ander criterium. Dan denk ik dat je beter gaat 

spreken over macht, over autoriteit… dat dit veel meer to the point is dan afzondering.” 

Hierop aansluitend wordt ook aangekaart dat sommige jongeren, hoewel uitzonderlijk, zelf 

vragende partij zijn naar een afzonderingsruimte.  

“Vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen faciliterend zijn in bepaalde omstandigheden, een 

hulpmiddel zijn tot… op eigen vraag, op eigen initiatief van de jongere … Ik ken er verschillende 

die dat binnen omstandigheden gebruiken, er is geen schade, maar de deur moet wel toe zijn. Dit 

debat hoor je nergens. Dit zou moeten binnen Veilig Verblijf ook van toepassing moeten zijn, ik 

zou niet weten waarom het er niet van toepassing zou zijn.” 

Daarnaast wordt ook aangegeven dat wanneer Veilig Verblijf zijn grenzen aangeeft, er veelal 

naar een gemeenschapsinstelling wordt gekeken als alternatief om de verderzetting van het 

traject te kunnen garanderen. De gemeenschapsinstelling als laatste halte en het feit dat 

men pittige situaties steeds binnen de eigen setting dient aan te pakken, maakt het 

onmogelijk om ‘0 afzonderingen’ te realiseren, stelt men. 

Wanneer afzonderen begrepen wordt als de laatste stap, betekent dit dat afzondering, 

volgens het merendeel van de deelnemers, enkel nog kan wanneer de veiligheid van de 

jongere of de veiligheid van anderen in het gedrang komt, niet als straf.  

“Een jongen is aan het bonken op zijn kamer, “Kom het moet vlug gaan, we gaan hem 

vastpakken” Maar laat hem eens bonken, laat hem rustig worden… Als ik kwaad ben, ben ik ook 

niet in een kwartiertje rustig.” 

 “ (…) Maar moet het niet altijd rond de veiligheid draaien die in het gedrang komt? Anders ga je 

toch niet over tot afzondering? Soms kan het ook een positieve evolutie zijn dat iemand niet 

meer slaat en alleen maar dreigt.” 

Tegelijkertijd halen sommige voorzieningen aan dat afzondering op verschillende momenten 

en manieren (nog) ingezet wordt. Zo wordt er gebruik gemaakt van (afgesloten) 

kamermomenten, veilige kamer, prikkelarme ruimte, afzonderingsafdeling, … al dan niet 

begeleid en/of afgewisseld met een individueel aanbod, wandelingen, … en dit omwille van 

acute onveiligheid (tav de jongere zelf, andere jongeren, medewerkers, gebouw, …), verbale 

agressie, (acute) dreiging, binnen brengen van verboden materiaal (bv. gsm, drugs, 

aanstekers, sigaretten, …),  spijbelen, weglopen, …  

In het streven naar zo weinig mogelijk afzonderingen, wordt ingeschat dat er in hoge mate 

dient ingezet te worden op het realiseren van verbinding met de jongere. Zo is men het er 

allen over eens dat er moet ingezet worden op: het gesprek met de jongere, alertheid met 

betrekking tot de eigen begeleidershouding, kwalitatieve IB-momenten, teamdagen samen 



51 
 

met de jongeren, … met de bedoeling om een escalatie en/of afzondering te vermijden. Ook 

inzicht in de emotieregulatie van jongeren kan preventief werken, bv. signaleringsplannen, 

gevoelsthermometer, …  

“We zetten in op connectie, aanwezigheid, dingen doen met die gasten… In 9/10 kun je die 

vertrouwensband al inzetten voor het conflict zich voordoet en dat doet eigenlijk ook wel heel 

veel.” 

“Er gaat veel tijd verloren doordat er vaak bij aanvang niet ingezet wordt op die connectie en 

verbinding, waardoor het al vlug een wij-zij verhaal wordt.” 

“Ik vind: alles staat of valt met uw begeleidershouding, met uw profilering ten aanzien van de 

jongens…” 

In het intervisiemoment wordt ook aangekaart dat ingeschat wordt dat een afzondering 

‘vlotter’ uitgevoerd wordt wanneer de verbinding met de jongeren afwezig is. 

“Nu zie je ook dat de afzonderingen wat aan het stijgen zijn… Omdat die verbinding met de 

groepen er eventjes niet is. Als dat  terug komt, gaat dat wel weer…” 

Kan een afzondering niet vermeden worden, dan geven medewerkers verbonden aan de 

gemeenschapsinstellingen jongeren in eerste instantie de kans om zelfstandig naar de veilige 

kamer te gaan, nog voor er gebruik gemaakt moet worden van klemtechnieken en 

pijnprikkels. Eenmaal de beslissing tot afzondering is genomen, wordt de procedure in het 

merendeel van de campussen niet afgebroken.  

“1 keer hebben ze hier afgebroken en dat is de situatie die bij iedereen nog in het geheugen 

gegrift staat en wat maakt dat er 10 collega’s vertrokken zijn. Zo’n ernstig incident.” 

“Ik denk dat dat die controle ook is die je wil blijven behouden. Eens de procedure in gang is, is 

de beslissing genomen en dan moet de jongere naar de veilige kamer.” 

Bij een afzondering is het cruciaal dat er tijdens, maar ook achteraf intensief ingezet wordt 

op de verbinding met de jongere, stelt men vast. Door snel opnieuw in contact te gaan met 

de jongere heeft men de bedoeling om de afzondering zo snel als mogelijk af te ronden. 

Naast verbinding, is het ook nodig om op zoek te gaan naar (structurele) alternatieven om 

het aantal afzonderingen/incidenten duurzaam te reduceren, bv. de jongere gaat op 

weekend naar een andere leefgroep zodat de begeleiders uit de oorspronkelijke leefgroep 

zuurstof krijgen, deelgroepwerking, aanbod van leefgroepoverstijgende activiteiten, 

betrekken van de ruimere omgeving (bv. pingpongclub die lessen komt geven), … Het is met 

andere woorden belangrijk om binnen dat bindend, gesloten karakter nog steeds te streven 

naar voldoende keuzemogelijkheden.  

“Als het gaat om vrijheidsbeperkende maatregelen dan zie ik hier een belangrijke sleutel. Die 

gasten moeten bezig blijven. Er is een aanbod, het is er, je kunt het doen.”  

Daarnaast is het ook met betrekking tot dit thema noodzakelijk om stil te staan bij het 

werkklimaat en de noden van individuele medewerkers en teams, de verbinding tussen 

collega’s, het creëren van voldoende gespreksmogelijkheden,…  
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“Het kan intensief zijn, het kan zwaar zijn om te dragen, het helpt dat je altijd iemand bij je hebt 

om af te toetsen, ook in het mini-team samen uitdenken of uitdokteren wanneer het zwaar of 

moeilijk wordt.” 

Uit het intervisiemoment kan afgeleid worden dat de deelnemers op zoek zijn naar 

handvatten om hierrond visie te (her)formuleren: Wanneer is de grens bereikt? Wie bepaalt 

de grens? Is afzondering een optie? Hoe kun je dit op een zo menselijk mogelijke manier 

doen? Een deelnemer probeert het thema afzondering vast te nemen:  

“Maar dat zijn dingen die ik in mijn hoofd probeer te verenigen. Je wil naar die afzondering, dat 

is uw doel en ge gaat er voor, je doet wat nodig is OF ze doen u pijn en ge zorgt er voor dat ze u 

geen pijn meer kunnen doen, door weg te gaan.” 

Politietussenkomst(en)  

Nauw aansluitend bij het thema ‘afzondering’ wordt ook stilgestaan bij de manier en de 

mate van politietussenkomsten. Algemeen genomen kan vastgesteld worden dat de politie 

ingeschakeld wordt op het moment dat de veiligheid niet langer gegarandeerd kan worden 

voor de jongere, het personeel of de leefgroep. Uit de verschillende gesprekken kan afgeleid 

worden dat er geen ‘juiste’ manier bestaat. Het gaat met andere woorden niet over ‘welke 

keuzes maken we’ en deze verdedigen, maar wel ‘waarom maken we de keuzes die we 

maken’ en vanuit welke visie maken we deze, rekening houdend met onze organisatie, 

medewerkers en doelpubliek. Zo wordt de mate van professionaliteit en bekwaamheid niet 

bepaalt door de hoeveelheid politietussenkomsten, hoewel het merendeel van de 

organisaties ernaar streeft om politie zoveel als mogelijk buiten wenst te houden. Het 

reduceren van de politietussenkomsten, mag echter niet leiden tot een toename van het 

aantal afzonderingen. Om ervoor te zorgen dat beide interventies minder nodig zijn, wordt 

de verbinding tussen medewerkers onderling, maar ook tussen begeleiders en jongeren 

aangekaart als essentieel.   

In de gemeenschapsinstellingen worden afzonderingen zelf uitgevoerd, tot op het niveau dat 

het niet meer veilig is voor één van de betrokken partijen. Toch kan ingeschat worden dat 

niet iedere medewerker verbonden aan een gemeenschapsinstelling staat te springen om de 

hulp in te roepen van politie: “Dat voelt niet goed, want je wilt het zelf gaan oplossen, maar je 

moet aan veiligheid denken. Dat is moeilijk.” 

Er kan opgemerkt worden dat de afwezigheid van een afzonderingsruimte tot meer 

politiebetrokkenheid leidt. Ook deze voorzieningen worden geconfronteerd met een grens. 

Sommige van deze voorzieningen proberen het inschakelen van politie als normaliserend te 

benaderen.  

“Wij proberen echt zo te normaliseren. Stel dat dit op straat gebeurt en je doet iemand pijn, dat 

is niet ok. Dus je mag ook geen begeleider pijn doen. Wij proberen hen echt bewust te maken: 

hoe werkt onze maatschappij en hoe ga jij daarin jouw weg vinden?”  

“Vanuit relatie en nabijheid, gaan wij er echt voor kiezen om de jongere niet fysiek… niet 

tegenhouden, aanraken in zo’n momenten. Wij hebben een ander soort interventie nodig.” 
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“Je wil ook niet dat uw boel iedere dag kort en klein wordt geslagen, want dan hebben de 

anderen ook geen warme thuis.” 

“De tussenkomst van politie wordt in deze vrijwel genormaliseerd omdat bij het stellen van 

agressie op school, op bus of op de trein, zullen er ook agenten ingeschakeld worden. Zo werkt 

de maatschappij.”  

Om politie-interventies constructief te laten verlopen, wordt een goede samenwerking met 

de lokale politiezone naar voor geschoven als cruciaal. Zo kunnen er op voorhand 

(structurele) overlegmomenten ingepland worden om de pedagogische visie en bijhorende 

werking voor te stellen, als feedbackorgaan van en naar de voorziening, om de politie uitleg 

te geven (bv. rond sociaal-emotionele ontwikkeling), … Ook kan er voor de effectieve 

interventie een kort overleg plaats vinden: situatieschets, korte voorstelling van de jongere 

en diens functioneren, meedelen van de verwachtingen met betrekking tot de interventie, … 

zodat afstemming tussen begeleider en agent verwezenlijkt wordt. Tot slot wordt ook een 

korte debriefing aangehaald als zinvol in het realiseren van een adequate samenwerking. 

Toch blijft de samenwerking met politie gemengde reacties oproepen. De manier waarop 

een interventie wordt vormgegeven is namelijk sterk afhankelijk van de betrokken 

agent(en). Tot slot is het ook steeds nodig om jongeren (voor- of achteraf) mee te delen 

waarom men het nodig acht(te) om politie in te schakelen.   

Naast de tussenkomsten wordt ook nagedacht over de manier waarop omgegaan wordt met 

het indienen van klachten bij incidenten. Opnieuw kunnen verschillende visies en 

werkwijzen opgemerkt worden. In het bepalen of er een klacht wordt neergelegd, wordt er 

rekening gehouden met de organisatievisie, met de ernst van het incident, de impact van het 

incident op de medewerker(s), de mate van schade aan het gebouw en de impact op de 

andere jongere(n). Het wordt door verschillende voorzieningen aangekaart dat het om 

uitzonderlijke situaties gaat en het indienen van een klacht in principe heel weinig gebeurd. 

Toch kan het ook voor het personeelslid in kwestie helend werken, gezien het een gevoel 

van erkenning met zich teweeg brengt.  

“We proberen het gedrag van de jongere en dus ook zijn verbale/fysieke agressie te kaderen 

tegen de achtergrond van de jongere. Soms voelt een collega zich echter dermate bedreigd en 

wenst die daar een klacht tegen in te dienen. Dit wordt gesteund door de voorziening.”  

Dagbesteding  

Gezien de (tijdelijke) geslotenheid is het nodig dat de voorzieningen Veilig Verblijf stilstaan 

bij de manier waarop dagbesteding intern, maar ook extern vorm kan krijgen. Gezien de 

gemeenschapsinstellingen sterk vertrouwd zijn met het realiseren van een programma 

binnenshuis, vormen zij een belangrijke bron van info voor de voorzieningen Veilig Verblijf.  

Eén van de meest prangende vragen die op tafel kwam te liggen was:  hoe geef je onderwijs 

vorm binnen dergelijk veilig/beveiligend kader? In de gemeenschapsinstellingen wordt er 

voorzien in intern onderwijs. Dit onderwijs is echter niet officieel erkend, wat maakt dat er 
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ook geen behaalde certificaten kunnen aan gekoppeld worden. Dit wordt aangekaart als een 

gemiste kans waarbij het voor de jongere geen evidentie is om gemotiveerd te blijven.  

“De jongere kan hier een maand zitten en dan 6 maand naar (…) gaan en dat heeft 0 effect. Dit 

koppelen aan erkende certificaten (type 5-onderwijs) stond op de agenda, maar wordt blijvend 

uitgesteld.”  

“Wanneer er aan jongeren gevraagd wordt om onderwijs te volgen en dit leidt niet tot zichtbare 

resultaten, dan werkt dit niet motiverend.”  

Voor de voorzieningen Veilig Verblijf is het geen evidentie om hun weg te vinden in de 

wirwar aan keuzes. Toch is men actief op zoek naar mogelijkheden om onderwijs te 

realiseren. Men beschouwt onderwijs namelijk als een cruciaal element in het streven naar 

een ‘normaal’ leven, maar ook als een bron van motivatie en doorzetting richting het 

hulpverleningstraject. Het blijkt echter geen evidente zoektocht te zijn, rekening houdend 

met zowel de beperkte onderwijsaanbieders en –mogelijkheden, als het beperkte budget.  

Zo worden volgende pistes verkend: tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH), samenwerking met 

een ziekenhuisschool, samenwerking met het Zeepreventorium, samenwerking met 

reguliere scholen, zelf intern onderwijs organiseren, …  

“Als er samenwerkingen mogelijk zijn, dan gaat het wel vrij vlot. “ 

Wanneer er extern school kan gelopen worden, kan opgemerkt worden dat de kijk van de 

maatschappij soms heel streng kan zijn, veelal gevoed vanuit onwetendheid, vermoedt men:  

“Jij doet dit, dus jij hoort bij de slechteriken. Dat stigma dat er wel wat zit op onze doelgroep. Als 

je niet gewoon mee kunt in het systeem, dan val je uit.” 

Naast school wordt ook nagedacht over andere vormen van dagbesteding: ervaringsgericht 

leren, sport, groepsgesprekken, huishoudelijke taken (koken, poetsen, …), creatief, 

vrijwilligerswerk, …  In een ideaal scenario wenst men te streven naar een goede mix van 

ontspanning en educatie. Hierbij aansluitend denkt men na of dit dan moet worden 

opgenomen door externe partners, begeleiding die hiertoe specifiek wordt aangeworven 

en/of de reguliere begeleiding.  

“Je moet al over superopvoeders beschikken om dat allemaal schoon geregeld te krijgen, je moet 

ze allemaal kunnen bezig houden, je moet ook een hele rugzak hebben van ‘wat gaan we met die 

gasten doen’, … Dat is wel echt iets waar we nu op botsen.” 

“Het is ook uitdagend om begeleiding te vinden die in al die facetten een bepaald niveau halen.” 

De manier waarop de dagbesteding voor de jongeren vorm krijgt, heeft een impact op de 

personeelspuzzel en de keuze of er geopteerd wordt voor integrale begeleiders, aparte 

contextbegeleiders, logistiek personeel, …  

Samenwerkingsverbanden  

Naast samenwerking(en) met het onderwijs, wordt ook de samenwerking met andere 

partners aangehaald als cruciaal in het streven naar een positief leefklimaat. Zo wordt in het 
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intervisiemoment de samenwerking aangehaald met de kinderpsychiatrie, politie, huisarts, 

…  

“We hebben samenwerkingsverbanden, maar deze liggen zoveel mogelijk buiten de leefgroep. 

Wij willen een gezellige sfeer creëren waar jongeren zich veilig voelen en leerkansen kunnen 

krijgen. Dat is de grootste kans die wij zien in Veilig Verblijf.”  

Grootte en samenstelling van de leefgroep 

Dit thema komt, in vergelijking met het eerste leertraject, minder aan bod, vermoedelijk 

doordat het aantal plaatsen per leefgroep Veilig Verblijf vastligt op 6. In de voorziening 

waarbij er gewerkt wordt met 2 kleine(re) leefgroepen, namelijk één van 4 jongeren en één 

van 3 jongeren, wordt deze keuze aangehaald als een sterkte voor wat betreft hun werking. 

Zij konden reeds vaststellen dat dit ertoe heeft geleid dat er veel nabijheid en toezicht kan 

geboden worden. Beide elementen zijn nodig om het hulpverleningstraject voldoende te 

kunnen afstemmen op de jongere en zijn noden, stelt men.  

De manier waarop de groep is samengesteld, wordt beschreven als een sterk bepalende 

factor voor het (heersende) leefklimaat. Op vlak van groepsdynamiek schat men in dat het 

nodig is om te investeren in de sterktes van de groep, maar ook op het creëren van 

verbinding tussen jongeren en begeleiders, maar ook tussen jongeren onderling. Dit kan 

gerealiseerd worden via groepsdynamische oefeningen, stelt men. Tot slot is het nodig om 

bewust te zijn van de sterk wisselende dynamiek, wat snel kan leiden tot een wij-zij verhaal 

wanneer niet gestreefd wordt naar verbinding tussen alle betrokkenen. 

Gedifferentieerd aanbod 

Ook in het intervisiemoment wordt nagedacht op welke manier een groepsaanbod en een 

individueel aanbod vorm kan krijgen. Zo kan het groepsaanbod het vertrekpunt zijn, waarbij 

er, afhankelijk van de jongere, gedifferentieerd wordt. Er kan hierbij rekening gehouden 

worden met de draagkracht van de jongere, de sociaal-emotionele ontwikkeling, het IQ, …  

De manier waarop het individueel aanbod vorm krijgt, is uiteenlopend: aangepast schema, 

ingebouwde rustmoment, (volledige) 1 op 1-begeleiding, …  

“We hebben jongens die zorg op maat nodig hebben, maar ook jongens waar het gewoon heel 

moeilijk verloopt, die zich niet kunnen redden in het gewone leefgroep functioneren.” 

Omgekeerd kan ook: starten vanuit een individueel aanbod en een groepsaanbod 

formuleren waar mogelijk. Welke formule het vertrekpunt wordt, het blijft, volgens de 

deelnemers, belangrijk om te streven naar zowel een verplicht als een vrijblijvend aanbod. 

Bepaalde voorzieningen roepen hun collega’s ook op om af te stappen van het vast stramien, 

de vaste structuur en dit ten voordeel van de jongere en/of de leefgroep. 

Participatie 

Hoewel het in mindere mate aan bod komt, werden een aantal zaken aangekaart die de 

participatie van jongeren kunnen bevorderen: individueel feedbackrondje, bewoners-
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vergadering, ideeënbus, jongerenraad, … Men is het erover eens dat in het realiseren van 

participatie, het nodig is dat er hiertoe een klimaat geschept wordt. Zo dient participatie 

verwezenlijkt te worden op alle niveaus van de organisatie, mag het geen verplicht karakter 

krijgen en wordt het idealiter meer dan enkel een gezellig (participatie)momentje samen. 

Administratie 

Ook in dit leertraject wordt de mate van administratieve taken aangehaald als een pijnpunt 

in het realiseren van een positief leefklimaat.  

“De prioriteit ligt bij de gasten hé, maar ja… Helaas is dat niet, omdat je zo veel andere dingen 

moet doen.” 

“Ze (de begeleiders) willen heel graag inzetten op positief leefklimaat, het in gesprek gaan met 

jongeren vooral na conflictsituatie, maar ze zeggen ook: we hebben een overload aan werk, 

vooral praktische dingen, wat maakt dat je die tijd en ruimte niet hebt.” 

Een aantal organisaties proberen actief met dit struikelblok aan de slag te gaan: duidelijke 

taakverdeling tussen begeleiders bij aanvang van de dienst, inzet van flexibele uren, meer 

begeleiders op dienst zodat er meer ruimte gecreëerd wordt om én in te zetten op 

registratie én op begeleiderstaken, koppelen van administratie aan de begeleiding (bv. met 

laptop in de zetel zitten terwijl jongeren naar een film kijken),…  

“Wij hebben de afspraak dat we geen administratiewerk doen of zo veel mogelijk als de jongens 

op kamer zijn. Als begeleider moet je in de leefgroep zijn als de jongens er zijn. Omdat we dit 

prioriteit vinden.” 

De manier waarop men aan de slag gaat is anders, maar uiteindelijk streeft men allen naar 

éénzelfde doel: het creëren van een balans tussen administratie en begeleiding, waarbij de 

dagelijkse begeleiding niet overschaduwd wordt door de ervaren administratieve lasten.  

Zoektocht naar personeel  

Eerder in de kantlijn wordt ook de steeds moeilijk wordende zoektocht naar personeel 

aangehaald als een hinderende factor in het welslagen van een positief leefklimaat. 

Organisaties worden geconfronteerd met jobwissels, langdurige afwezigheden en een 

moeilijke invulling van openstaande vacatures. Avonddiensten, wakende/slapende nachten, 

weekenddiensten en het uitdagende karakter (inhoudelijk/tempo) van de job worden 

aangehaald als ervaren drempels in het solliciteren.  

Identiteit van een Veilig Verblijf 

Voorzieningen erkend als Veilig Verblijf zijn duidelijk op zoek naar hun identiteit en naar de 

manier waarop ze zichzelf dienen te positioneren in het ruimere veld aan residentiële 

jeugdzorg. Zo haalt men bijvoorbeeld aan dat de visie aanvankelijk anders werd 

geformuleerd in vergelijking met de huidige: 

“Er is wel wat gewijzigde visie en perspectieven. In hoeverre kun je uw deur wel of niet 

openzetten?” 
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“De vorige oproep was scherper geformuleerd (dan wat die nu is) en dan krijg je frustratie, want 

iedereen probeert het gewoon goed te doen.” 

Om te groeien en te ontwikkelen richting deze identiteit, verwoord men de nood aan 

ondersteuning vanuit het Agentschap Opgroeien, idealiter in combinatie met het Vlaams 

Agentschap voor Personen met een Handicap. Een aantal voorzieningen Veilig Verblijf 

hebben namelijk een VAPH-voorziening als moederorganisatie. Daarnaast wordt ook 

gevraagd om te luisteren naar de expertise en ervaringen op mesoniveau.  

“Als er daar geen communicatie zit en er wordt zuiver vanuit 1 sector gewerkt, net rond die 

operationalisering en het doorhakken van knopen, dan heb je al uw sectoren nodig. Dat moet 

mooi afgestemd worden op elkaar.” 

“Als je uit VAPH komt en je wordt ondergedompeld in Opgroeien, dan is dat een gigantisch 

verschil.”  

Zoals bovenstaand kan opgemerkt worden dient de ondersteuning zich niet enkel te situeren 

op vlak van visie, maar dient ze ook concreet en operationeel te zijn.  

“Het spanningsveld zit hem op implementatie, waarbij mensen op het werkveld het ontzettend 

moeilijk hebben om dit echt te gaan toepassen.” 

“Hoe ga je die implementatie faseren zodat het VAPH en BJZ niet platgeduwd wordt, nog voor ze 

goed en wel vertrokken zijn met de werking?”  

“Ik weet het heel theoretisch, maar in de praktijk weet ik het niet.” 

Een andere concrete vraag die meermaals werd gesteld luidt: wie mogen wij verwachten?  

“Ik begin nu wel een druk te voelen, van ‘volgend jaar moet je draaien’, maar we weten eigenlijk 

nog niet voor wie we er gaan zijn.” 

“Wie is uw doelgroep Veilig Verblijf en daar krijg je niet echt een duidelijk antwoord op. Dan kun 

je ook uw gebouw er niet goed op enten en dat vind ik een grote zorg.” 

“Wat als jij wel een afzonderingskamer hebt en een ander Veilig Verblijf niet? De keuzes die je als 

voorziening maakt, zijn ook zeer bepalend voor de jongeren die in uw leefgroep terecht komen. 

Het is dan ook belangrijk om daar heel bewust mee om te gaan.” 

De richtlijn ‘zo kort als mogelijk en zo lang als nodig’, wordt als te vaag ervaren. Naast de 

afwezigheid van een duidelijke richtlijn, uitgedrukt in maanden, met betrekking tot de 

verblijfsduur van jongeren in Veilig Verblijf, schat men ook de beperkte 

uitstroommogelijkheden in als een hindernis voor wat betreft hun leefklimaat.  

“Er wordt nu ingezet op een instroomoverleg, maar er zal ook een uitstroomoverleg moeten zijn, 

anders zal er geen sprake meer zijn van een instroomoverleg.” 

Gezien men onduidelijkheid ervaart met betrekking tot bovenstaande elementen, vindt men 

het eveneens moeilijk om na te denken over concrete zaken. Men verwoordt hierop 

aansluitend de nood aan uitwisseling met andere voorzieningen Veilig Verblijf, maar ook de 

gemeenschapsinstellingen: “Het is belangrijk dat we eens luisteren naar hun knowhow en 

gaan netwerken per regio.” 
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Zijn Veilig Verblijf en GES+ hetzelfde? 

Eerder onrechtstreeks gelinkt aan het thema leefklimaat kan bij een aantal deelnemers de 

neiging opgemerkt worden om Veilig Verblijf en GES+8 over dezelfde kam te scheren.   

“Als het werkt voor onze GES+’ers dan zou ik niet weten waarom we onze werking moeten 

heruitvinden.” 

“Volgens mij is GES+ en VV net hetzelfde.” 

Bovenstaande overtuiging leidt er in een voorziening toe dat zij de keuze zullen maken om 
jongeren uit Veilig Verblijf en GES+ samen, in dezelfde leefgroep, een plaats te geven. Een 
aantal voorzieningen opperen echter om dit niet te zien als 1 geheel, wel is het belangrijk om 
het gesprek aan te gaan met GES+ voorzieningen, te luisteren naar hun ervaringen en 
luisteren wat (eventueel) werkt en niet werkt.  

“Veilig Verblijf is toch gemaakt voor de VOS-plaatsen die stoppen in de GI? Dat heeft toch niets 

met GES+ te maken?” 

“Maar het is wel jammer om de jongens Veilig Verblijf te gaan vergelijken met iemand met een 

GES+-statuut. Dat vind ik nu wel jammer voor die gasten zelf. Is dat niet kort door de bocht?” 

Dat het niet als 1 geheel mag gezien worden, wordt echter door een voorziening aan de 

hand van een concreet voorbeeld weerlegt. Zo haalde deze voorziening aan dat er in het 

aanmeldingsdocument van een jongere stond genoteerd: Veilig Verblijf OF GES+, wat, door 

hen, ingeschat wordt als een verkeerd signaal en een aanmoediging van de idee dat het 

‘eigenlijk toch hetzelfde is’. Bijkomend wordt hierdoor ook de idee versterkt dat het 

misschien eerder gaat om een extra soort verblijfsmodule om de wachtlijsten meer 

‘meester’ te kunnen, maar dat het uiteindelijk toch zal uitdraaien op ‘de jongere stroomt in 

op de plek waar er op dat moment een plaatsje vrij is’, los van het feit of het GES+, Veilig 

Verblijf of nog een andere setting is. Helaas komt men dan vaak tot de vaststelling dat er 

onvoldoende middelen en expertise zijn om met die jongere/die doelgroep om te gaan. 

Daarnaast staat men ook stil bij het feit dat jongeren uit Veilig Verblijf soms doorstromen 

naar een GES+ setting. Men kaart hierbij aan dat Veilig Verblijf niet naar voor mag geschoven 

worden als alternatief wanneer de noden zich duidelijk op het niveau van GES+ situeren.  

“Moet je niet de stempel hebben van GES+ vooraleer je kan instromen in GES+? Je moet geen 

GES+ hebben om in Veilig Verblijf in te stromen?” 

4.4. Discussiemoment SEN-SEO 

Op basis van de evaluatieformulieren kan begrepen worden dat de deelnemers de 

discussienamiddag als interessant en leerrijk ervaren hebben. Naast de uiteenzetting van 

Peer van der Helm en Filip Morisse, haalde men ook kracht uit de verbinding die gemaakt 

werd met andere voorzieningen. De behandeling van concrete casussen uit het werkveld, 
                                                           
8
 GES+ voorzieningen bieden aangepaste opvang aan kinderen en jongeren met extreme gedrags- en 

emotionele problemen (GES+). Een aanvraag voor GES+ aanbod moet gebeuren door een 
erkend multidisciplinair team en wordt ingediend bij de intersectorale toegangspoort. Het gaat om niet-
rechtstreeks toegankelijke hulp (Jeugdhulp, z.d.) 

https://www.jeugdhulp.be/organisaties/multidisciplinaire-team-mdt
https://www.jeugdhulp.be/organisaties/intersectorale-toegangspoort-itp
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met ondersteuning van een expert die de situatie vanuit een andere bril benaderde, bood 

een meerwaarde in het implementeren van het gedachtegoed in het dagelijkse handelen. 

Hoewel de discussienamiddag 3 uur innam, werd het toch als te kort ervaren. Dit legt de 

nood aan extra input op deze thema’s bloot. Wij hopen vanuit de AWL verder vorm te 

mogen geven aan dergelijke initiatieven.  
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4. DISCUSSIE EN CONCLUSIE 

Ook voor wat betreft dit tweede leertraject is het duidelijk dat er geen kant-en-klare 

antwoorden bestaan rond de manier waarop het leefklimaat kan vorm krijgen. In de eerste 

onderzoeksvraag proberen we de werkzame en hinderende factoren te beschrijven; we 

hebben deze ook naast de conclusies uit het eerste leertraject gelegd. De tweede laatste 

onderzoeksvraag zoomt in op de overtuigingen en opvattingen met betrekking tot het 

vormgeven van een positief leefklimaat in een beveiligde setting.  

4.1. In het eerste leertraject werd de focus gelegd op de werkzame en 

hinderende factoren. Zijn de factoren (procesmatig/inhoudelijk) 

gelijkaardig binnen een tweede traject?  

Op basis van bovenstaande onderzoeksresultaten kan opgemerkt dat de werkzame en 

hinderende factoren grotendeels gelijklopend zijn aan deze van het eerste leertraject (zie 

tabel 8). 

Hinderende factoren 

o Onvoldoende kritische houding ten aanzien van de (evidente) regels en afspraken. 

o Veelheid aan administratieve taken en overlegmomenten. 

o Onvoldoende middelen, kennis en expertise. 

Werkzame factoren  

Macroniveau o Kleinere leefgroepen. 
o Realisatie van een (intersectoraal) communicatiekanaal om 

over ‘positief leefklimaat’ te spreken en kruisbestuiving tussen 
organisaties te verwezenlijken. 

Mesoniveau o Een heldere en uitgedragen organisatievisie- en missie 
o Een stabiel, hecht, goed communicerend en opgeleid team 
o Tijd en ruimte om als begeleider in te zetten op nabijheid en 

relatie 
o Gebruik van de vragenlijsten leef- en werkklimaat 

Microniveau o Inzet op inspraak en participatie van de cliënt 
o Aandacht voor een propere, degelijke en sfeervolle 

woonomgeving 
o Zicht op de groepsdynamiek, gecombineerd met kennis en 

inzet van bevorderende factoren. 

Een gebrek aan inzet op de eerder beschreven bevorderende elementen zorgt voor een 

belemmering in de organisatie van het positief leefklimaat.  

Tabel 8. Overzicht hinderende en werkzame factoren uit leertraject 1.  

Rekening houdend met de gesloten context, worden er wel een aantal elementen nog meer 

op scherp gezet. Deze, maar ook de factoren die verschillend zijn aan het eerste leertraject 

worden in wat volgt toegelicht. 
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4.1.1. Werkzame factoren 

Inzet op relatie en verbinding 

Net door de (tijdelijke) geslotenheid, eigen aan Veilig Verblijf en de 

gemeenschapsinstellingen, wordt er in belangrijke mate aandacht besteed aan de 

manier waarop er écht verbinding kan gemaakt worden met cliënten. De deelnemers 

denken hierbij actief na over de manier waarop er relatiegericht kan gewerkt worden 

bij een kortere verblijfsduur en het gedwongen karakter van het verblijf. Er wordt 

ingeschat dat hierdoor relationele beveiliging, een reductie van het aantal incidenten 

en afzondering, groei en ontwikkeling, … kan gerealiseerd worden.   

Het beveiligde kader zorgt er op sommige momenten voor dat er sprake is van een 

sterk doorgedreven inzet op veiligheid, wat de verbinding met jongeren bemoeilijkt. 

Wanneer begeleiders erin slagen verbinding met de jongeren aan te gaan, ontstaan 

er mooie dingen en voelen ook begeleiders zich beter. Op die manier wordt gestreefd 

naar een relationele vorm van beveiliging. 

Inzet op een gezonde, stimulerende en aangename (gesloten) plek 

Nog meer dan in het eerste leertraject (regulier residentieel verblijf), krijgt de fysieke 

leefomgeving waarin zowel medewerkers als jongeren vertoeven aandacht. Gezien 

de aanwezigheid van een fysieke drempel zodat jongeren zich niet systematisch aan 

de fysieke omgeving onttrekken, wordt het cruciaal om te streven naar een gezonde, 

stimulerende en aangename plek. Het gaat hierbij concreet om infrastructurele 

keuzes, aankleding van leef- en individuele ruimtes, bijhouden van eigen spulletjes, …  

Inzet op een integratief individueel en groepsaanbod 

Uit de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat een individueel en 

groepsaanbod idealiter integratief samengaan. Zo wordt vastgesteld dat de 

begeleiding in een beveiligend kader dient te bestaan uit zowel individuele 

momenten, maar ook (sub)groepswerk. Zo wordt de opsplitsing van jongeren in twee 

of meerdere deelgroepjes aangehaald als bevorderend voor het leefklimaat. Om deze 

ondersteuning te realiseren wordt nagedacht op welke manier de 

personeelsbezetting er uit kan zien. Toch wordt opgemerkt dat het creëren van een 

(gezonde) balans tussen het individuele aanbod en het groepsaanbod geen evidentie 

is. 

Bewustzijn rond de grootte en samenstelling van de leefgroep 

De grootte van de leefgroep komt, in vergelijking met het eerste leertraject, minder 

aan bod, vermoedelijk doordat het aantal plaatsen per leefgroep Veilig Verblijf 

vastligt op 6. Wél wordt de manier waarop die groep is samengesteld, beschreven als 

een sterk bepalende factor voor het (heersende) leefklimaat. Op vlak van 

groepsdynamiek schat men in dat het nodig is om te investeren in de sterktes van de 

groep, maar ook op het creëren van verbinding tussen jongeren en begeleiders, maar 
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ook tussen jongeren onderling. Tot slot is het nodig om bewust te zijn van de sterk 

wisselende dynamiek, gezien de tijdelijkheid van het verblijf, wat snel kan leiden tot 

een wij-zij verhaal wanneer niet gestreefd wordt naar verbinding tussen alle 

betrokkenen. 

Inzet op het werkklimaat/personeelszorg 

In het vormgeven van een positief leefklimaat, wordt er eveneens aandacht besteed 

aan het werkklimaat, vanuit de kennis dat het werkklimaat een belangrijke impact 

heeft op het leefklimaat en omgekeerd. Zowel het Veilig Verblijf als de 

gemeenschapsinstellingen worden, naast de aangename momenten, ook 

geconfronteerd met (agressie)-incidenten, complexe en uitdagende vraagstukken, … 

Net omwille van deze context wordt de nood om stil te staan bij het werkklimaat en 

de noden van individuele medewerkers en teams, de verbinding tussen collega’s, het 

creëren van voldoende gespreksmogelijkheden richting coaching en ondersteuning, 

de inzet op personeelszorg, … beklemtoond. Daarnaast is het eveneens cruciaal dat 

begeleiders, teams, maar ook organisaties op zich, een gevoel van vertrouwen en 

erkenning ervaren in hun handelen en dit zowel vanuit het eigen 

team/collega’s/leidinggevenden, politie, de maatschappij, het kwaliteitsdecreet, …  

Het is met andere woorden belangrijk dat er niet alleen een fijne leefomgeving voor 

jongeren wordt gecreëerd, maar ook een plek waar medewerkers graag wensen te 

vertoeven. Het realiseren van dergelijke woon- en werkplek gebeurt idealiter in co-

creatie met jongeren en medewerkers, en dit op zowel micro-, meso- als 

macroniveau.  

Inzet op samenwerkingsverbanden 

De samenwerking met andere, externe partners is cruciaal in het streven naar een 

positief leefklimaat. Het kan hierbij gaan om de samenwerking met 

(ziekenhuis)scholen, kinderpsychiatrie, politie, huisarts, vrijetijdsbesteding, …  
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4.1.2. Hinderende factoren 

Interpretatie van de term ‘positief leefklimaat’ 

In een aantal voorzieningen wordt het concept ‘positief leefklimaat’ beschouwd als 

een hinderende factor in het werken aan een positief leefklimaat. Zo kon vastgesteld 

worden dat de term in een aantal voorzieningen begrepen wordt als een concept dat 

impliceert dat een begeleider geen inspraak, bewegingsvrijheid en/of beslissingsrecht 

meer heeft én louter de stem van het kind/de jongere prioritair is, wat kan zorgen 

voor frustratie en onrust bij medewerkers. Naast het feit dat taal een werkelijkheid 

creëert, zegt de manier waarop de term geïnterpreteerd en vormgegeven wordt, ook 

iets over het leefklimaat waar men op dat moment werkt. Voorzieningen halen 

bijgevolg aan dat, om het thema breed te laten dragen, het belangrijk is om vanuit 

het leidinggevend kader medewerkers mee te nemen in het gedachtegoed ‘positief 

leefklimaat’, maar ook te beklemtonen ‘wat het niet is’. 

Medewerkers lijken moeite te hebben met het adjectief ‘positief’, net omdat het 

leefklimaat niet altijd als positief, maar soms ook als gelimiteerd en negatief ervaren 

wordt. Echter, het dient beklemtoont te worden dat er ook bij een eerder negatieve 

sfeer, (agressie-)incidenten, interventies, … gewerkt kan worden aan een positief 

leefklimaat, hoewel dat niet steeds gepaard hoeft te gaan met “vreugde en 

vrolijkheid”. Vanuit het werkveld oppert men om te streven naar een andere term 

die bovenstaande nuances omarmt, in plaats van over een ‘positief leefklimaat’.  

Kortom, belangrijker dan term, gaat het om de vraag: hoe gaat men in een  

organisatie bewust om met onveiligheid, complexe situaties, moeilijke vraagstukken, 

incidenten, maar ook met positieve zaken en hoe ent je daar als organisatie, team, 

individuele medewerker, … uw acties op. 

Duurtijd van het verblijf 

Hoewel niet enkel tijd bepalend is voor een vertrouwensrelatie, wordt de tijdelijkheid 

van het verblijf met betrekking tot een aantal thema’s aangekaart als heikel thema. 

Zo wordt ingeschat dat het tijdelijk karakter, waarbij er onvoldoende tijd zou zijn om 

in te zetten op relatie en verbinding, impact heeft op de mate van beveiliging, regels 

en afspraken (en eventuele sancties), … Gezien Veilig Verblijf enkel “zo kort als 

mogelijk, zo lang als nodig” georganiseerd kan/mag worden, is het nodig om op zoek 

te gaan naar mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de gewenste verbinding 

gerealiseerd kan worden en dit in functie van het leefklimaat, maar evenzeer in 

functie van het hulpverleningstraject van iedere jongere. Deze alternatieven kunnen 

bijvoorbeeld schuil gaan in de begeleidershouding, in het leefklimaat, in de mate van 

vertrouwen in begeleiding, in de groepsdynamiek, ..  

Toch wordt de tijdelijkheid van het verblijf ook aangehaald als belemmerend in het 

creëren van een thuisgevoel. Het is namelijk belangrijk dat de kamer ook voor een 
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volgende jongere netjes (kunnen muren gemakkelijk proper gemaakt worden?) kan 

ingenomen worden en nog steeds aangekleed kan worden naar de eigen wensen, 

zonder dat de jongere geconfronteerd wordt met elementen (bv. krassen op de 

muur) van een vorige jongere. Verder is het onrealistisch om van een jongere te 

verwachten dat die zich onmiddellijk thuis voelt op een nieuwe plek, maar het is onze 

plicht om er wel een zo aangenaam mogelijke plek van maken. 

Onvoldoende uitstroommogelijkheden na Veilig Verblijf  

Een gebrek aan perspectief, beknot de motivatie en het doorzettingsvermogen van 

jongeren. Medewerkers vrezen hierbij voor een neerwaartse spiraal, wat het 

leefklimaat uiteindelijk negatief kan beïnvloeden.  

Wisselende personeelsequipe 

De grote mate van personeelswissels en(langdurige) afwezigheden, wordt ervaren als 

nefast voor de vormgeving van een positief leefklimaat. Zoals ook aangekaart in het 

eindrapport van het eerste leertraject, vormt een stabiel, hecht, goed 

communicerend en opgeleid team een bevorderende factor in het realiseren van een 

positief leefklimaat. Dit wordt door de hoge personeelsverloop belemmerd.  Zo is 

niet alleen verbinding tussen begeleiders en jongeren nodig, maar ook tussen 

medewerkers onderling, in het welslagen van een positief leefklimaat.  
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4.2. Vanuit welke opvattingen/overtuigingen denken participanten in 

het traject mee over het leefklimaat in Veilig 

Verblijf/gemeenschapsinstelling en wat leren we daaruit: wat zegt 

het over de heersende visie over opvoeden in een beveiligend kader 

en dat naast literatuur gelegd?  

Impact van randvoorwaarden 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan opgemerkt worden dat er bij de opstart 

van Veilig Verblijf een aantal zaken zijn die vragen oproepen (onduidelijkheid rond 

visie, doelgroep, verblijfsduur, …). Deze kritische houding ten aanzien van een aantal 

randvoorwaarden, mag echter niet herleid worden tot een weerstand tegenover de 

inhoud ‘positief leefklimaat’. Er kan namelijk opgemerkt worden dat de 

voorzieningen Veilig Verblijf nog sterk op zoek zijn naar hun identiteit en hoe men 

zich kan identificeren met de nieuwe visie en bijhorende werking. De zoektocht op 

vlak van entiteit en randvoorwaarden, maakt het voor de voorzieningen Veilig Verblijf 

en de gemeenschapsinstellingen niet eenvoudig om stevig in hun pedagogische 

schoenen te staan. Wanneer deze voorzieningen geconfronteerd worden om, binnen 

hun identiteitsontwikkeling, daarenboven ook na te denken over de realisatie van 

een positief leefklimaat, wekt dit in zekere zin weerstand op.  

Mythes met betrekking tot het leefklimaat 

Uit de verschillende gesprekken met het werkveld kan opgemerkt dat er een aantal 

mythes of verkeerde veronderstellingen bestaan met betrekking tot de term ‘positief 

leefklimaat’ en/of de inhoud van het gedachtegoed. Zo wordt het ‘positief 

leefklimaat’ nog té vaak begrepen als een concept dat impliceert dat een begeleider 

geen inspraak, bewegingsvrijheid en/of beslissingsrecht meer heeft én louter de stem 

van het kind/de jongere prioritair is (zie eerder). Verder wordt ook het gevoel 

beklemtoond dat medewerkers in het werken aan een positief leefklimaat niet langer 

mogen structuren of begrenzen wanneer nodig, maar wél dienen te streven naar een 

conflict-, ruzie- en discussievrije omgeving. Dit perspectief zorgt er in een aantal 

situaties voor dat de term ‘positief leefklimaat’ herleid wordt tot het ‘bepamperen’ of 

‘betuttelen’ van jongeren. Met andere woorden: het streven naar een positief 

leefklimaat wordt op die manier herleid tot de opvatting dat een positief leefklimaat 

ten allen tijde harmonisch en vreugdevol is.  

Ook kon de overtuiging gehoord worden dat er geen sprake kan zijn van een positief 

leefklimaat binnen een sterk gestructureerde omgeving, waar het werken met 

subgroepen, maar ook 1 op 1 eerder regel dan uitzondering is. De vraag die hierbij 

rees luidde: hoe ga je om met de combinatie verstandelijke beperking, lage(re) 

sociaal-emotionele inschaling, uitdagend gedrag en de inzet op een positief 

leefklimaat (dat getypeerd wordt door inspraak, participatie, huiselijkheid, evenwicht 

tussen structuur en flexibiliteit, …)? Aan de hand van een discussienamiddag (zie 
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eerder: procesverloop 3.2.) werden begeleiders en leidinggevenden meegenomen in 

de vaststelling dat er wél sprake kan zijn van een positief leefklimaat, ook wanneer 

verbale participatie onmogelijk is en/of er sprake dient te zijn van een sterk 

gestructureerde omgeving. 

Kortom: stilstaan bij de noden en behoeften van je doelgroep en daarop je handelen 

enten, dient begrepen te worden als het streven naar een positief leefklimaat. 

Snelheid van en hoeveelheid aan veranderingen 

Voorzieningen geven aan momenteel overspoeld te worden door een aantal grote 

veranderingen: wijziging naar het jeugddelinquentierecht met veelal een ombouw in 

de gemeenschapsinstellingen, ontstaan van voorzieningen Veilig Verblijf, gewijzigde 

visie verblijf, … Deze veranderingen beïnvloeden de manier waarop medewerkers 

openstaan voor het reflecteren rond het thema ‘positief leefklimaat’. Daarnaast kon 

in de onderzoeksresultaten opgemerkt worden dat, door het groot aantal 

veranderingen, medewerkers onzeker kunnen worden met als risico dat er 

teruggegrepen wordt naar dwang(handelingen) in een zoektocht naar controle/regie. 

Het kan hierbij gaan om een sterk doorgedreven structuur, het steeds op hebben van 

de “veiligheidsbril”, vasthouden aan regels en afspraken mét eventueel sanctioneren 

als gevolg bij het overschrijden van deze regels en afspraken, …  

Zoektocht naar een balans tussen huiselijkheid én beveiliging 

Uit de gesprekken kan begrepen worden dat men binnen de eigen setting, 

gekenmerkt door hun doelgroep, een, voor hun correcte balans, trachten op te 

maken van zowel huiselijkheid als beveiliging.  De keuzes die gemaakt worden rond 

beveiliging is voor iedere voorziening anders gezien deze mee vorm gegeven door: de 

historiek van de voorziening, de organisatiecultuur, de medewerkers, de jongeren, 

het aantal en de aard van incidenten, de mate van geslotenheid, …  Er kan binnen dit 

thema ‘beveiliging’, veelal vorm gegeven in kader van preventie, een grote variatie 

aan meningen en visies opgemerkt worden. Zo heb je voorzieningen die aangeven 

‘we normaliseren maximaal en grijpen in wanneer nodig’, andere voorzieningen 

kiezen op hun beurt voor een hoge(re) mate van beveiliging net door hun 

ervaring(en) met zware agressie-incidenten. Bij deze voorzieningen primeert in sterke 

mate het veiligheidsaspect, uit angst voor wat zou kunnen gebeuren op vlak van 

incidenten (voor zichzelf, collega’s, jongeren, …) en de mogelijke gevolgen ervan (bv. 

vertrek van collega’s), wat het streven naar een huiselijke omgeving bemoeilijkt.  

Tussen beide zijden bevinden zich nog verschillende andere perspectieven en 

bijhorende werkingen.  

In eerste instantie wordt de manier en de mate van beveiliging gelijkgesteld met 

materiële, fysieke beveiliging. Toch wordt ook relationele beveiliging, gekenmerkt 

door een sterke inzet op het creëren van verbinding (individueel en in groep), 

aangehaald als een andere, maar eveneens gelijkwaardige manier om beveiliging te 
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realiseren. Beveiliging dient hierbij niet benaderd te worden vanuit een uniform 

kader, wel vanuit de intentie om te differentiëren waar nodig (per situatie, per 

periode, per jongere, per groep, …). Op die manier wordt beveiliging begrepen als 

een dynamisch gegeven, als een proces van proberen, falen, slagen, … Hoe dan ook, 

het is onmogelijk om zowel jongeren als medewerkers volledig en ten allen tijde te 

‘beschermen’, vanuit het bewustzijn dat het uiteindelijk de bedoeling is dat iedere 

jongere opnieuw een plaatsje krijgt/kan innemen in de maatschappij. 

Tot slot is de beveiligingsnood ook sterk afhankelijk van de mate waarin en de manier 

waarop medewerkers ondersteund kunnen worden door collega’s. Het is belangrijk 

naar individuele medewerkers, teams en het algemene werkklimaat toe dat een 

gevoel van veiligheid gewaarborgd wordt en er hierop bewust ingezet wordt, zowel 

in functie van het leef- als het werkklimaat.  

Bestaan van controlemechanismen 

In het werken met kinderen en jongeren worden vaak een aantal 

controlemechanismen ingebouwd, zoals cameracontrole, kamercontroles, 

tascontroles, fouilleren, … Deze vormen van controle bestaan, maar blijken niet 

steeds de gewenste mate van veiligheid teweeg te brengen. Ten gevolge van deze 

vaststelling scherpen sommige voorzieningen hun controlemechanismen aan, 

anderen laten eerder ‘los’ en proberen door de inzet op relatie en verbinding met 

elkaar en met de jongere(n) te streven naar controle. Men probeert met andere 

woorden op zoek te gaan naar de meerwaarde van deze verschillende vormen van 

controlemechanismen. Het is nodig om na te denken over de manier waarop 

beveiliging begrepen wordt, wat het doel van de beveiliging is en op welke manier dit 

doel bereikt kan worden, zonder controle als doel naar voor te schuiven.  

Betekenis van een afzonderingsruimte 

Er kan geen eensgezindheid teruggevonden worden ten opzichte van de aan- of 

afwezigheid van een afzonderingsruimte. Een aantal voorzieningen schatten de visie 

van het Agentschap Opgroeien ‘streven naar 0 afzonderingen’, in als evident, bij 

anderen roept ze weerstand op. Sommige voorzieningen beoordelen de 

aanwezigheid van een afzonderingsruimte, in een aantal gevallen, als bevorderend in 

functie van zowel het leefklimaat als in functie van het individueel 

hulpverleningstraject. Andere voorzieningen beschouwen een afzonderingsruimte als 

te vermijden. De keuze tot het al dan niet hebben van een afzonderingsruimte is dan 

ook verbonden aan de cultuur en het unieke karakter van een organisatie. Los van de 

verschillende meningen, kan op basis van dit leertraject de consensus gehoord 

worden dat afzondering niet kan als sanctie, enkel in het geval van onveiligheid. 

Wanneer er sprake is van afzondering dient ze steeds kwaliteitsvol, met de nodige 

aandacht voor (na)zorg en verbinding te gebeuren. Verder is het blijvend nodig om 
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op zoek te gaan naar (structurele) alternatieven om het aantal 

afzonderingen/incidenten duurzaam te reduceren.  

Daarenboven is het ook duidelijk dat niemand cliënten wil afzonderen, ook 

begeleiders niet. Dit maakt dat de manier en mate van afzonderen een plaats dient te 

krijgen in coaching- en ondersteuningsgesprekken met medewerkers, zowel op team- 

als individueel niveau.   

Belangrijker dan de discussie rond de verschillende perspectieven, is het nodig om op 

zoek te gaan naar datgene wat voorzieningen verbind in dit gesprek. Wat is het 

einddoel?  

Inzet op dagbesteding 

Gezien de (tijdelijke) geslotenheid is het nodig dat de voorzieningen Veilig Verblijf 

stilstaan bij de manier waarop dagbesteding intern, maar ook extern vorm kan 

krijgen. Zo wordt actief op zoek gegaan naar mogelijkheden om onderwijs te 

realiseren, gezien dit een cruciaal element vormt in het streven naar een ‘normaal’ 

leven, maar ook als een bron van motivatie en doorzetting in de hulpverlening. 

Rekening houdend met zowel de beperkte onderwijsaanbieders en -mogelijkheden, 

als het beperkte budget, is de zoektocht niet evident. Naast school wordt ook 

nagedacht over andere vormen van dagbesteding: ervaringsgericht leren, sport, 

groepsgesprekken, huishoudelijke taken (koken, poetsen, …), creatief, 

vrijwilligerswerk, …  In een ideaal scenario gaat het om een goede mix van 

ontspanning en educatie.  
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5. SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN  

Inleiding 

Op basis van het eindrapport AWL ‘Veilig Verblijf en de gemeenschapsinstellingen’ wordt het 

opnieuw duidelijk dat er geen kant-en-klare antwoorden bestaan rond de manier waarop 

het leefklimaat vorm kan krijgen. Samen met de leden van de adviesgroep werden de 

resultaten, tijdens een overleg op 3 maart 2022, kritisch besproken op basis waarvan een 

samenvatting en aanbevelingen werden geformuleerd. Op die manier hopen we mee input 

te kunnen geven aan voorzieningen om hun werking richting een kwaliteitsvolle omgeving, 

waarbij het realiseren van een positief leefklimaat onontbeerlijk is, (verder) uit te bouwen.  

Gezien de werking bij de meerderheid van deze diensten in vele gevallen nog niet lang 

operationeel is (of nog niet is gestart), is men nog op zoek naar de eigen identiteit en visie.  

Het leefklimaat: geen afbakening in tijd en ruimte 

Het leefklimaat kan en mag niet begrepen worden als datgene waar aan gewerkt wordt 

wanneer “alles goed loopt”. Ook, en misschien nét,  wanneer er in de leefgroep sprake is van 

uitdagende(re) situaties is het belangrijk om in te zetten op het creëren van een positief 

leefklimaat. Het werken aan een positief leefklimaat omvat immers naast elementen als 

sfeer en verbinding ook begrenzing, structureren en reageren wanneer het mis gaat/dreigt 

te gaan (van der Helm, 2019). Aandacht voor het leefklimaat dient begrepen te worden als 

een basishouding of basisvisie van waaruit vertrokken wordt om er vervolgens concrete 

acties op vast te enten. Telkens opnieuw dient het hierbij te gaan om: wat zien en beleven 

we en hoe kunnen wij hier bewust mee omgaan, rekening houdend met het streven naar 

een positief leef- en werkklimaat. Het is niet omdat er sprake is van een incident, een 

interventie, een discussie, … dat er op dat moment geen sprake kan zijn een positief 

leefklimaat. Aandacht voor het leef- (en werk)klimaat betreft een basishouding die 24/24 

7/7 aandacht behoeft, en dit met het oog op zowel de cliënten als de medewerkers. Het 

leefklimaat is met andere woorden geen vrijblijvend concept, maar wél iets waar we, 

rekening houdend met de rechten van kinderen en jongeren, aan moeten werken.  

Geen toolkit ‘positief leefklimaat’ 

Hoewel er in het eindrapport werkzame en hinderende factoren worden toegelicht in het 

werken aan een positief leefklimaat mag het leefklimaat niet begrepen worden als een 

technisch te implementeren kader. Het realiseren van een positief leefklimaat dient wél 

begrepen te worden als een dynamisch concept gezien het om een constant streven gaat, 

waarbij medewerkers telkens opnieuw bewust stilstaan bij wat zich op de leefgroep 

voordoet en hoe ze hierop hun handelen kunnen afstemmen. Het gaat met andere woorden 

om het streven naar een basishouding waarbij veiligheid de basis vormt om verder te 

groeien, zowel als cliënt en als medewerker. 
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Zonder pedagogische visie, geen positief leefklimaat 

Bij het realiseren van een positief leefklimaat, is het essentieel om te vertrekken van een 

pedagogisch coherent kader. Op basis van het leertraject kan vastgesteld worden dat de 

term ‘positief leefklimaat’ in een aantal voorzieningen begrepen wordt als een concept dat 

impliceert dat een begeleider geen inspraak, bewegingsvrijheid en/of beslissingsrecht meer 

heeft en louter de stem van het kind/de jongere prioritair is. Deze, naar onze mening, 

verkeerde perceptie kan leiden tot frustratie en onrust bij medewerkers. Belangrijker dan de 

term, gaat het met betrekking tot het leefklimaat om de vraag: hoe gaat men in een 

organisatie bewust om met (on)veiligheid, agressie, complexe situaties, moeilijke 

vraagstukken, incidenten, maar ook met positieve zaken en hoe ent je daar als sector, 

organisatie, team, individuele medeweker, … acties op. Dit alles dient een plek te krijgen in 

de voorgenoemde pedagogische organisatievisie.  

Wanneer er bewust en diepgaand gewerkt wordt aan het creëren van een organisatievisie 

dan kunnen discussies rond implementatie (infrastructurele keuzes, personeelsbezetting,…) 

aan de visie worden afgetoetst. Een duidelijk en breed gedragen organisatievisie zal ertoe 

leiden dat keuzes met betrekking tot de werking beargumenteerd worden genomen. Het is 

dan ook essentieel om voldoende tijd en energie te investeren in de uitwerking van dergelijk 

pedagogisch concept. Hierbij kan de visie van het Agentschap Opgroeien, net als de uitbouw 

van kwaliteitsvolle lerende netwerken helpend en inspirerend zijn. 

HET probleem bestaat niet 

Op basis van het leertraject stelden we vast dat er bij de voorzieningen Veilig Verblijf 

onzekerheid en ook wel wat vrees heerst voor de, naar hun aanvoelen, onbekende 

doelgroep. Rekening houdend met de visie van Floortje Schepers (2021) is het niet 

aangewezen om menselijk gedrag te categoriseren in modellen en kaders. Het menselijk 

gedrag is namelijk, zeker wanneer ze afwijkt van een ‘norm’, te ingewikkeld om 

wetenschappelijk volledig te doorgronden. De gedachtegang ‘What you can see, is all there 

is’ is in deze misleidend. Wanneer problemen geclusterd en vervolgens gelabeld worden, 

schept dit de idee dat we ze ook kunnen oplossen. Echter, menselijke eigenschappen zijn 

veranderlijk, waarbij ze in belangrijke mate beïnvloed worden door de context. In bepaalde 

gevallen kunnen deze eigenschappen, in interactie met de omgeving, (heftig) ontregelen. Dit 

maakt deze problemen ‘wicked’ (naar) en niet eenduidig ‘oplosbaar’ (van der Helm, Hofte & 

Wesselius, 2022).  

Rekening houdend met bovenstaande visie en de verscheidenheid en het unieke van iedere 

cliënt en zijn/haar context, zal het misschien onmogelijk blijven om de doelgroep Veilig 

Verblijf afgebakend en concreet te beschrijven. Dit hoeft geen probleem te vormen. Eerder 

dan te focussen op modellen en protocollen, is het belangrijk om samen de dialoog aan te 

gaan, waarbij de subjectieve betekenis van verhalen, van taal, van context, en van complexe 

praktijken centraal staat (van Wijngaarden, 2021). Hieraan tegemoet komen impliceert dat 

er gestreefd wordt naar individueel maatwerk, op niveau van iedere cliënt. Gezien de 
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duidelijke interactie tussen gedrag en omgeving, is het cruciaal dat er een leefklimaat 

gecreëerd wordt waarbij cliënten, samen met medewerkers, kunnen groeien (Neimeijer, 

2021).  

Veiligheid is sterk relationeel  

Het werd reeds meermaals aangehaald: een goede (vertrouwens)band tussen begeleiders 

en jongeren is cruciaal in het welslagen van het leefklimaat, alsook het individueel 

hulpverleningstraject. Dit is echter geen evidente opdracht. Volgens Neimeijer (2021) staan 

begeleiders voor de complexe opdracht om enerzijds, als gevolg van de problematiek van 

cliënten, risico’s in kaart te brengen en deze op te volgen en anderzijds een relatie op te 

bouwen, te onderhouden en recht te doen aan de noden en behoeftes van cliënten. Hoewel 

niet alle cliënten tot verbinding wensen te komen, weten we dat mensen adaptieve, 

complexe wezen zijn die, als zij ontregelen, in verbinding met de ander tot herstel kunnen 

komen (Schepers, 2021). In het werken aan veiligheid, is het nodig om alert te zijn dat er niet 

louter energie gaat naar de manier waarop fysieke en infrastructurele veiligheid gerealiseerd 

wordt, ten koste van een relationele vorm van beveiliging. Het is vooral nodig om een veilige 

leer- en werkplek te creëren waarin de jongere in staat wordt gesteld om vanuit een 

participatief kader, rekening houdend met zijn of haar noden en behoeftes, de regie en 

verantwoordelijkheid (terug) kan nemen over het eigen leven, zijn/haar gedrag en traject. 

Vertrouwen en vrijheid geven verder invulling aan de term veiligheid, zonder het 

(krampachtig) te willen vastzetten.   

Verder dan de relatie tussen begeleider en jongere is het nodig om een netwerk rond 

jongeren te bouwen, wat perspectief biedend kan zijn. Beide elementen dienen ertoe bij te 

dragen dat er een gevoel van belonging ofwel het gevoel dat je als mens ergens deel van 

uitmaakt gerealiseerd wordt. Dit laatste vormt een hoeksteen dat bijdraagt tot de 

ontwikkeling van kinderen en jongeren tot veerkrachtige mensen.  

Door de inzet op bovenstaande elementen wordt geprobeerd om een set van veilige 

personen, plaatsen, handelingen proactief en creatief, in samenspraak met de jongere, te 

creëren. Het wordt hierbij ingeschat dat fysieke en/of infrastructurele veiligheidsaspecten 

tijdelijk wenselijk en noodzakelijk kunnen zijn. Een goede, regelmatig opnieuw uitgevoerde, 

individuele risicoanalyse kan een duidelijk kader bieden waarbinnen jongeren, context en 

begeleiders zich kunnen begeven.  

Streef naar een semipermeabel pedagogisch klimaat  

Gericht op de buitenwereld, is het nodig om een leefgroep, al dan niet na een periode van 

tijdelijke geslotenheid, semipermeabel (of ‘halfdoorlaatbaar’) te organiseren. De valkuil 

bestaat dat de leefgroep als setting te prominent wordt ingezet. Het is echter nodig om 

cliënten te begrijpen als jongeren met een individueel plan en traject in de samenleving, 

vertrekkend vanuit een hybride leefgroep. Dergelijke leefgroep heeft een netwerk rond zich, 

bestaande uit externe, professionele partners, maar ook contextfiguren, vrijetijdsbesteding, 

onderwijs, … Op die manier wordt gestreefd naar een open systeem op maat, waarbij 
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veiligheid vanuit een brede(re) definitie benaderd wordt. Op die manier wordt vermeden dat 

de structuur en de controle in de leefgroep toeneemt en het hierdoor een gesloten, 

repressief systeem wordt.  

Werkklimaat 

Hoewel het een bezorgdheid is bij medewerkers en leidinggevenden, kunnen we er niet van 

onderuit dat er van iedere begeleider verwacht wordt dat ze een “duizendpoot” zijn in het 

bezit van kennis, methodieken, expertise en een basishouding die het mogelijk maakt om 

iedere cliënt individueel te coachen, maar ook de leefgroep als ruimere entiteit te 

begeleiden. Begeleiders nemen op die manier een sleutelpositie in, in de vormgeving van het 

leefklimaat, waarbij het leefklimaat afgestemd dient te worden op én de specifieke 

kenmerken, noden en behoeften van de cliënten én de veiligheid van cliënten en hun 

omgeving (Neimeijer, 2021). Het streven naar deze balans maakt het niet eenvoudig om een 

positief leefklimaat vorm te geven. Het investeren in de kennis en kunde van medewerkers, 

maar ook bewust omgaan met overtuigingen, attitudes en de realisatie van een 

professionele ethiek, gericht op een positief leef- en werkklimaat, is bijgevolg essentieel.  

Om kwaliteitsvolle zorg te (blijven) garanderen, rekening houdend met de cliënt en zijn of 

haar specifieke context, is voortdurende ondersteuning op vlak van de kennis, vaardigheden 

en de attitude van begeleiders ten aanzien van het professioneel handelen in de leefgroep 

nodig (Neimeijer, 2021). Aanvullend op het leefklimaat, hebben begeleiders met andere 

woorden recht op een kwalitatief goed werkklimaat, met optimale ondersteuning vanuit de 

organisatie (Neimeijer, 2021). Het is hierbij noodzakelijk om op niveau van de sector, de 

organisatie, het team, … een cultuur te creëren waarbij niet alleen de cliënten, maar ook 

begeleiders de ruimte krijgen om zaken uit te proberen, te ‘falen’ en opnieuw te proberen.  

Op die manier wordt veiligheid, eerder dan angst en onzekerheid, voor iedere medewerker 

gecreëerd in de manier waarop zijn/haar professioneel handelen vorm krijgt. Op die manier 

zullen zij ook in staat worden gesteld om veiligheid en vertrouwen in te zetten ten aanzien 

van en door te geven aan cliënten.  

Een blik op de toekomst 

- Gezien nog niet alle voorzieningen Veilig Verblijf zijn opgestart is er een duidelijke 

behoefte naar een permanent intervisiemoment/intervisieorgaan om op regelmatige 

basis te reflecteren. Op basis van de onderzoeksresultaten kan opgemerkt worden dat 

dat het leertraject voor een aantal voorzieningen mogelijks wat té vroeg kwam, 

waardoor er meer ingegaan werd op de ervaren knelpunten, veranderingen, 

randvoorwaarden, … behorend tot de (toekomstige) opstart van het Veilig Verblijf zelf als 

nieuwe werkvorm. Deze nood werd reeds in acht genomen, waarbij het Agentschap 

Opgroeien aangaf te willen investeren in dergelijk permanent platform, niet alleen voor 

de voorzieningen Veilig Verblijf, maar voor alle residentiële settings. 
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- Samen met het werkveld, het Agentschap Opgroeien en het Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap als partner dient geëxploreerd te worden op welke manier 

de identiteit van de voorzieningen Veilig Verblijf verder verfijnd en vastgelegd kan 

worden. Het is hierbij noodzakelijk dat de noden van het werkveld beluisterd worden en 

nagegaan wordt of en op welke manier er aan deze noden kan tegemoet gekomen 

worden. Tegelijkertijd kan de fase van groei en ontwikkeling ook omarmd worden. 

Sommige vragen zullen onbeantwoord blijven, zolang er geen sprake is van voldoende 

praktijkervaring.  

 

- Creëer verbinding tussen onderwijsinstanties, verantwoordelijk voor het opleiden van 

toekomstige begeleiders en het werkveld. Zo kan er geopteerd worden voor 

opleidingsinstanties die fungeren als “bijenkorf” waarbij men kan uitzwermen naar het 

werkveld en terugkeren voor coaching en opleiding. 

 

- Sta stil bij en zet bewust in op de grote uitstroom, maar ook de beperkte instroom van 

medewerkers in de (residentiële) jeugdzorg. Het is nodig om, samen met begeleiders, 

stil te staan bij de professionaliteitsdiscussie, waarbij het belangrijk wordt dat 

medewerkers zich niet vastrijden in een gevoel van gebrek aan zingeving, support en/of 

belonging, wat een mogelijke verklaring voor de uitstroom kan zijn. Het is bijgevolg nodig 

om stil te staan bij de vraag: welke drijfveren gaan schuil achter dit gegeven en hoe kan 

er actief op ingespeeld worden? 

 

- Met betrekking tot de vragenlijsten leef- en werkklimaat dient er gestreefd te worden 

naar een digitaal, geautomatiseerd, structureel systeem op Vlaams niveau, voor alle 

verblijven (residentiële) jeugdzorg. De uitrol van dit systeem bestaat uit een afgewerkt 

product, zodat de verwerking niet bij de voorzieningen ligt, maar men volop kan stil te 

staan bij ‘wat betekenen deze resultaten voor ons, voor onze leefgroep en welke acties 

kunnen wij op basis van deze resultaten formuleren’. 

 

- Verder is het op Vlaams niveau cruciaal om het leefklimaat ook te verkennen vanuit het 

perspectief van cliënten en hun context. Het is nodig om (nog) meer inzicht te krijgen 

waarom het leefklimaat voor cliënten als open of gesloten ervaren wordt.  

Graag gaan we, rekening houdend met de input van de adviesgroep, vanuit de AWL samen 

met de betrokken partners, concreet aan de slag met voorgenoemde aanbevelingen. 

Rekening houdend met het concept ‘leefklimaat’, wensen wij te streven naar een 

systemische benadering, waarbij rollen en taken verdeeld worden in het realiseren van een 

onderbouwd leefklimaatverhaal.   
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7. BIJLAGEN 

Bijlage 1: Vragenlijst leefklimaat, Group Climate Instrument 12+ (Vlaams)  
  

 

Beste jongere,  

 

Wij vinden het heel belangrijk om te weten hoe jij het vindt in de groep. Want als je iets niet leuk vindt, moet dit verbeterd kunnen worden. Daarom nemen 

we hierover in alle groepen van … twee keer per jaar een vragenlijst af.  

De antwoorden die jij geeft, worden niet gelezen door de begeleiding. Nadat je de vragenlijst hebt ingevuld, mag je deze in de enveloppe doen en 

dichtplakken. De onderzoeker van … gaat vertrouwelijk met jouw antwoorden om. De groepsleiding krijgt een overzicht van wat jullie als groep samen 

vinden. Dit is dus vertrouwelijk. 

De groepsleiding zal de belangrijkste uitkomsten met de groep bespreken. Je mag ook zelf aan de groepsleiding vragen wat eruit is gekomen; je vult de 

vragenlijst tenslotte niet voor niets in. 

Het is de bedoeling dat je de vragenlijst in je eentje invult. Neem de tijd om de vragen door te lezen. Bij de beantwoording van de vragen is je eerste indruk 

meestal de beste. Er zijn geen foute antwoorden. Kom je ergens niet uit, dan kun je hulp vragen aan degene die je de vragenlijst heeft uitgedeeld. Hij of zij 

zal ook zorgen dat jouw ingevulde vragenlijst naar de onderzoeker wordt opgestuurd. 

 

Heel erg bedankt dat je mee wilt doen! 

 

 

 

Datum van afname:               __ - __ - ____ 

Organisatie:                           ___________ 

m/ groep:                         ___________ 

Code:                                   _____________ 
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Kruis het antwoord aan dat bij jou past.  

Er zijn geen foute antwoorden. 

 Doe het net zoals in dit voorbeeld: Oneens  Beetje oneens 
Neutraal 

(ertussenin) 
Beetje eens Eens 

Geen 

antwoord 

 Ik vind het leuk om deze vragenlijst in te vullen О О О О О О 
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 Jouw mening over de leefgroep Oneens  Beetje oneens 
Neutraal 

(ertussenin) 
Beetje eens Eens 

Geen 

antwoord 

1.  
De sfeer in de leefgroep is goed О О О О О О 

2.  
De begeleiding helpt mij als ik dat vraag О О О О О О 

3.  
De jongeren moeten overal toestemming voor vragen О О О О О О 

4.  
Ik voel mij fijn in de leefgroep О О О О О О 

5.  
Ik vertrouw de begeleiding О О О О О О 

6.  
Ik vind de begeleiding eerlijk О О О О О О 

7.  
Ik krijg aandacht van de begeleiding О О О О О О 

8.  
De begeleiding luistert naar mijn mening О О О О О О 

9.  
Ik word gek van de drukte in de groep О О О О О О 

10.  
In de groep vertrouwen de jongeren elkaar О О О О О О 
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Jouw mening over de leefgroep 

Oneens  Beetje oneens 
Neutraal 

(ertussenin) 
Beetje eens Eens 

Geen 

antwoord 

11.  Ik werk hier aan mijn doelen 
О О О О О О 

12.  
Ik vind het goed dat ik hier ben О О О О О О 

13.  

Ik leer hier hoe ik mij moet gedragen buiten de muren 

van de instelling 
О О О О О О 

14.  
Het is veilig in de leefgroep О О О О О О 

15.  
De begeleiding krijgt altijd zijn zin О О О О О О 

16.  
Ik mag hier zelf dingen beslissen О О О О О О 

17.  
Door de begeleiding probeer ik nieuwe dingen О О О О О О 

18.  
Als ik een klacht heb, wordt er iets mee gedaan О О О О О О 

19.  
Wat ik hier leer, helpt mij О О О О О О 

20.  
Ik verveel mij hier О О О О О О 
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 Jouw mening over de leefgroep Oneens  Beetje oneens 
Neutraal 

(ertussenin) 
Beetje eens Eens 

Geen 

antwoord 

21.  
Ik leer hier goede dingen О О О О О О 

22.  
Er zijn altijd voldoende mensen om mij te helpen О О О О О О 

23.  
Ik voel me begrepen door de begeleiding О О О О О О 

24.  
De begeleiding heeft weinig tijd voor mij О О О О О О 

25.  Ik vind dat de begeleiding goed omgaat met boze jongeren 
О О О О О О 

26.  
De begeleiding overlegt vaak met de jongeren  О О О О О О 

27.  
Er is hier niks te doen О О О О О О 

28.  
Het is hier vies en het stinkt О О О О О О 

29.  
Ik word somber van deze leefgroep О О О О О О 
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Vragen over de leefgroep – cijfers geven 

         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     

        Niet goed         Heel goed 

Geef een cijfer voor: 

 

Cijfer: 

 

Waarom vind je dit? 

 

De ondersteuning die je krijgt van medewerkers 
  

Wat je hier leert 
  

De sfeer op de leefgroep 
  

Hoe de leefgroep eruitziet 
  

De regels op de leefgroep 
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De veiligheid op de leefgroep 
  

Slot 

 

Hartelijk bedankt voor het invullen van de vragenlijst. 
 
Als je nog opmerkingen hebt kan je die hier opschrijven. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Wat is je geslacht? 
 Jongen 

 Meisje 
 

Hoe oud ben je? 

 

……… jaar 
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In te vullen door contactpersoon: 

Datum van vandaag: ________________ 

Organisatie:                  ________________ 

Locatie (i.v.t)  ________________ 

Afdeling / leefgroep:    ________________ 

Code (optioneel): ________________                 

Bijlage 2: Vragenlijst werkklimaat, LGWCI 
Toelichting werkklimaatonderzoek 

In het kader van het leef- en werkklimaatonderzoek 

in uw organisatie wordt u gevraagd om een 

vragenlijst in te vullen. De resultaten kunnen 

worden gebruikt om binnen de organisatie en per 

team sterke – en aandachtspunten te formuleren.  

Aan de hand hiervan kan men tot gezamenlijk opgestelde doelen komen en kan - indien gewenst - 

het leef- en werkklimaatonderzoek na een bepaalde periode worden herhaald. 

De vragenlijst gaat over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op het werken in de 

organisatie. De vragen gaan over:  

1. werknemers- en werkgeversverplichtingen & toekomstperspectief 

2. leiderschap 

3. team functioneren 

4. werkmotivatie 

5. werkdruk en visie op verandering 

6. commitment 

7. werkomgeving 

Per onderdeel vragen wij in welke mate u akkoord bent met stellingen. Geef aan in hoeverre de 

stellingen op uw werksituatie of uw beleving van het werk van toepassing zijn. U kan antwoord geven 

door één van de vijf antwoordmogelijkheden in te vullen. Daarnaast vragen we uw mening over het 

leefklimaat van de jongeren. 

Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 25 minuten in beslag nemen. Deelname is vrijwillig. De 

gegevens worden vertrouwelijk verwerkt en anoniem gerapporteerd. 

Gelieve bij het doorlopen van de vragenlijst met de volgende punten rekening houden: 

 Neem de tijd om de vragen en de antwoordmogelijkheden goed door te lezen. 

 Denk bij het geven van de antwoorden aan de afgelopen maand. 

 Er zijn geen goede of foute antwoorden. De resultaten zullen worden berekend voor alle 

respondenten van uw organisatie en per afdeling of leefgroep.  

 U kan uw antwoorden toelichten. Hiervoor is op de laatste paginaruimte gereserveerd. 

 De ingevulde vragenlijst kunt u meegeven aan de onderzoeker of stagiaire die de vragenlijst 

aan u heeft uitgereikt.  

 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking. 
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1. Werknemers- en 

werkgeversverplichtingen 

& toekomstperspectief 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder 

niet 

akkoord 

Neutraal 

Eerder 

wel 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

1.  
Ik heb de vrijheid om mijn werk goed uit te 

kunnen voeren 
1 2 3 4 5 

2.  

Ik kan mijn werktijden samen met de organisatie 

regelen 
1 2 3 4 5 

3.  
De werkomgeving is veilig 1 2 3 4 5 

4.  
Ik heb een goede balans tussen werk en privé 1 2 3 4 5 

5.  
Ik neem problemen op mijn werk mee naar huis 1 2 3 4 5 

6.  
Ik kan dit werk goed aan 1 2 3 4 5 

7.  
Ik weet wat er van mij verwacht wordt in dit 

werk 
1 2 3 4 5 

8.  
Mijn koopkracht wordt behouden door 

loonsverhoging 
1 2 3 4 5 

9.  
Mijn loon is eerlijk in vergelijking tot collega’s die 

hetzelfde werk doen 
1 2 3 4 5 

10.  
Het loon is eerlijk in verhouding tot de 

verantwoordelijkheden 
1 2 3 4 5 

11.  
Ik heb een goed loon 1 2 3 4 5 

12.  
Ik werk extra als dat nodig is 1 2 3 4 5 

13.  
Ik neem vaak extra tijd voor een jongere die dat 

nodig heeft 
1 2 3 4 5 

14.  

Ik doe extra taken die niet bij mijn vaste taak 

horen 
1 2 3 4 5 

15.  
Ik ben flexibel naar de jongeren  1 2 3 4 5 

16.  
Ik ben flexibel in mijn werktijden 1 2 3 4 5 
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17.  
Ik blijf weleens langer zitten na mijn dienst als 

een jongere dat nodig heeft 
1 2 3 4 5 

18.  
Ik werk soms onbetaald over om iets af te krijgen 1 2 3 4 5 

19.  
Ik val in in een andere leefgroep als dat nodig is 1 2 3 4 5 

20.  
Ik kijk hoe ik mijn werk beter kan doen 1 2 3 4 5 

21.  
Ik kijk hoe ik het voor een cliënt beter kan maken 1 2 3 4 5 

22.  
Ik zoek naar manieren om het werk te 

verbeteren 
1 2 3 4 5 

23.  
Ik denk vaak aan hoe ik de toekomst voor een 

cliënt  kan verbeteren 
1 2 3 4 5 

24.  
Ik heb hier kansen om vooruit te komen 1 2 3 4 5 

25.  
Mijn toekomst hier is gevuld met mogelijkheden 1 2 3 4 5 

26.  

Ik verwacht in de toekomst nieuwe taken te 

kunnen doen 
1 2 3 4 5 

27.  
Ik word begeleid in mijn carrière en ontwikkeling 1 2 3 4 5 

28.  
Ik kan snel en efficiënt werken 1 2 3 4 5 

29.  
Ik werk goed samen met collega’s 1 2 3 4 5 

30.  
Ik help collega’s bij hun werk 1 2 3 4 5 

31.  
Ik lever goed werk af 1 2 3 4 5 

32.  
Ik deel informatie met collega’s 1 2 3 4 5 

33.  
Ik kan goed opschieten met mijn collega’s 1 2 3 4 5 
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2. Leiderschap 

De volgende stellingen gaan over de manier waarop u het leiderschap van de ‘direct leidinggevende’, 

die de teamprocessen binnen de organisatie opvolgt, afdelingshoofd of …. (term binnen de 

organisatie) [deel 1] ervaart.  

En over de ‘inhoudelijk leidinggevende’, die zich verdiept in de trajecten van de jongeren en 

eindverantwoordelijke van het dossier van de jongere, de hoofdbehandelaar of … (term binnen de 

organisatie) [deel 2].  

  
2.1 Leiderschap: afdelingshoofd  

                                    Of …………….. 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder 

niet 

akkoord 

Neutraal 

Eerder 

wel 

akkoord 

Helemaal 

van 

toepassing 

1.  
Hij/zij laat zien hoe je problemen vanuit 

verschillende gezichtspunten kunt bekijken 
1 2 3 4 5 

2.  
Hij/zij houdt bij welke van mijn prestaties 

verbetering behoeven 
1 2 3 4 5 

3.  
Hij/zij spreekt optimistisch over de toekomst 1 2 3 4 5 

4.  
Hij/zij introduceert nieuwe projecten en 

uitdagingen 
1 2 3 4 5 

5.  
Hij/zij is waakzaam ten aanzien van het niet 

behalen van pedagogische doelen 
1 2 3 4 5 

6.  
Hij/zij vermijdt beslissingen te nemen 1 2 3 4 5 

7.  
Hij/zij heeft een duidelijke visie uit op mijn 

mogelijkheden in de toekomst 
1 2 3 4 5 

8.  

Zolang het werk van het team voldoet aan de 

minimale eisen doet hij/zij geen pogingen tot 

verbeteringen 

1 2 3 4 5 

9.  
Hij/zij behandelt me als een individu in plaats 

van zomaar een lid van het team 
1 2 3 4 5 

10.  
Hij/zij komt pas in actie als het fout gaat 1 2 3 4 5 

11.  
Hij/zij luistert naar zaken die voor mij van belang 

zijn 
1 2 3 4 5 

12.  
Hij/zij geeft advies wanneer dit nodig is 1 2 3 4 5 
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13.  
Hij/zij is een voorbeeld voor mij 1 2 3 4 5 

14.  
Hij/zij stimuleert me mijn mening met 

argumenten te onderbouwen 
1 2 3 4 5 

15.  
Hij/zij vermijdt betrokkenheid bij belangrijke 

afspraken 
1 2 3 4 5 

16.  
Pas wanneer problemen een langdurend 

karakter krijgen, komt hij/zij in actie 
1 2 3 4 5 

17.  
Hij/zij creëert een gemeenschappelijk gevoel dat 

we aan een belangrijke opdracht/missie werken 
1 2 3 4 5 

18.  
Hij/zij maakt mij bewust van belangrijke 

gemeenschappelijke waarden en idealen 
1 2 3 4 5 

19.  
Hij/zij toont zich sterk overtuigd van eigen 

opvattingen en waarden 
1 2 3 4 5 

20.  
Hij/zij houdt fouten goed in de gaten 1 2 3 4 5 

21.  
Ik heb volledig vertrouwen in hem/haar 1 2 3 4 5 

 

2.2 Leiderschap: hoofdbehandelaar 

                             Of ………………….. 

Helemaal niet 

akkoord 

Eerder 

niet 

akkoord 

Neutraal 

Eerder 

wel 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

1.  
Hij/zij laat zien hoe je problemen vanuit 

verschillende gezichtspunten kunt bekijken 
1 2 3 4 5 

2.  
Hij/zij houdt bij welke van mijn prestaties 

verbetering behoeven 
1 2 3 4 5 

3.  
Hij/zij spreekt optimistisch over de toekomst 1 2 3 4 5 

4.  
Hij/zij introduceert nieuwe projecten en 

uitdagingen 
1 2 3 4 5 

5.  
Hij/zij is waakzaam ten aanzien van het niet 

behalen van pedagogische doelen 
1 2 3 4 5 

6.  
Hij/zij vermijdt beslissingen te nemen 1 2 3 4 5 

7.  
Hij/zij heeft een duidelijke visie uit op mijn 

mogelijkheden in de toekomst 
1 2 3 4 5 
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8.  

Zolang het werk van het team voldoet aan de 

minimale eisen doet hij/zij geen pogingen tot 

verbeteringen 

1 2 3 4 5 

9.  
Hij/zij behandelt me als een individu in plaats 

van zomaar een lid van het team 
1 2 3 4 5 

10.  
Hij/zij komt pas in actie als het fout gaat 1 2 3 4 5 

11.  
Hij/zij luistert naar zaken die voor mij van belang 

zijn 
1 2 3 4 5 

12.  
Hij/zij geeft advies wanneer dit nodig is 1 2 3 4 5 

13.  
Hij/zij is een voorbeeld voor mij 1 2 3 4 5 

14.  
Hij/zij stimuleert me mijn mening met 

argumenten te onderbouwen 
1 2 3 4 5 

15.  
Hij/zij vermijdt betrokkenheid bij belangrijke 

afspraken 
1 2 3 4 5 

16.  
Pas wanneer problemen een langdurend 

karakter krijgen, komt hij/zij in actie 
1 2 3 4 5 

17.  
Hij/zij creëert een gemeenschappelijk gevoel dat 

we aan een belangrijke opdracht/missie werken 
1 2 3 4 5 

18.  

Hij/zij maakt mij bewust van belangrijke 

gemeenschappelijke waarden en idealen 
1 2 3 4 5 

19.  
Hij/zij toont zich sterk overtuigd van eigen 

opvattingen en waarden 
1 2 3 4 5 

20.  
Hij/zij houdt fouten goed in de gaten 1 2 3 4 5 

21.  
Ik heb volledig vertrouwen in hem/haar 1 2 3 4 5 

 3. Team functioneren 
Helemaal niet 

akkoord 

Eerder 

niet 

akkoord 

Neutraal 

Eerder 

wel 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

1.  
Iedereen doet wat hij/zij zelf belangrijk vindt 1 2 3 4 5 

2.  
Het is onduidelijk welke doelstellingen moeten 

worden behaald 
1 2 3 4 5 

3.  
Er is weinig samenhorigheid tussen de collega’s 1 2 3 4 5 
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4.  
Er is een goede informatie-uitwisseling 1 2 3 4 5 

5.  
Veel teamleden zijn moe, merkbaar gespannen 

en hebben geen zin in het werk (globaal gezien) 
1 2 3 4 5 

6.  
Teamleden kunnen onverwachte situaties goed 

hanteren 
1 2 3 4 5 

7.  
Er zijn ‘goede’ en ‘slechte’ leefgroepbegeleiders 1 2 3 4 5 

8.  
Er wordt slecht geluisterd naar elkaar 1 2 3 4 5 

9.  
Er wordt gezamenlijk naar overeenstemming 

gezocht 
1 2 3 4 5 

10.  
Beslissingen worden gesteund en goed 

uitgevoerd 
1 2 3 4 5 

11.  
Teamleden onderscheiden zich van de cliënten 

door verantwoordelijkheden en gedrag 
1 2 3 4 5 

12.  
De teamleden vertrouwen elkaar 1 2 3 4 5 

13.  
De teamleden voelen zich veilig in elkaars 

gezelschap 
1 2 3 4 5 

14.  
Oplossingen zijn nooit structureel, het team 

loopt steeds achter de feiten aan 
1 2 3 4 5 

15.  
Het team verkeert in een sleur en relaties en 

posities (rollen) zitten vast 
1 2 3 4 5 

16.  
Handhaven van de orde en rust heeft prioriteit 1 2 3 4 5 

17.  
Ik deel informatie met mijn collega’s 1 2 3 4 5 

18.  
Ik ga binnenkort op zoek naar een andere job 1 2 3 4 5 

 4. Werkmotivatie 
Helemaal niet 

akkoord 

Eerder 

wel 

akkoord 

Neutraal 

Eerder 

niet 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

1.  
Ik ben tevreden met mijn werk 1 2 3 4 5 

2.  
Ik voel mij altijd veilig op mijn werk  1 2 3 4 5 

3.  
Ik vind dat ik leuk werk doe 1 2 3 4 5 
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4.  
Ik doe altijd dezelfde taken 1 2 3 4 5 

5.  
Mijn werk is relevant 1 2 3 4 5 

6.  
Ik ga met plezier naar mijn werk 1 2 3 4 5 

7.  
Ik doe dit werk voor de jongeren  1 2 3 4 5 

8.  
Samen met de jongeren werk ik aan hun 

problemen buiten de organisatie 
1 2 3 4 5 

9.  
Ik zorg er voor dat de jongeren een prettig 

verblijf hebben in de organisatie 
1 2 3 4 5 

10.  
Ik geloof dat iedere jongere iets kan leren 1 2 3 4 5 

11.  
Ik ben van mening dat ik niet iedere jongere kan 

helpen 
1 2 3 4 5 

12.  
Als ik merk dat een jongere zich niet goed voelt, 

ga ik na wat er aan de hand is 
1 2 3 4 5 

13.  
Ik haal plezier uit het contact dat ik heb met de 

jongeren  
1 2 3 4 5 

14.  
Door het verblijf in de organisatie gaan de 

jongeren vooruit 
1 2 3 4 5 

15.  
Het kost mij moeite om contact te maken met de 

jongeren 
1 2 3 4 5 

16.  
Ik draag bij aan de ontwikkeling van de jongeren  1 2 3 4 5 

 5. Werkdruk & visie op verandering 
Helemaal niet 

akkoord 

Eerder 

niet 

akkoord 

Neutraal 

Eerder 

wel 

akkoord 

Helemaal niet 

akkoord 

1.  
Er zijn wel eens tijden dat ik extra hard moet 

werken 
1 2 3 4 5 

2.  

Er zijn wel eens momenten dat ik het rustig aan 

kan doen tijdens mijn werk 
1 2 3 4 5 

3.  

Ik heb wel eens te weinig tijd om al mijn werk af 

te krijgen 
1 2 3 4 5 

4.  
Bij mij op de afdeling is er sprake van een 

personeelstekort 
1 2 3 4 5 
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5.  
Ik word te vaak geconfronteerd met agressie op 

het werk 
1 2 3 4 5 

6.  

Ik zou graag wat meer de tijd hebben om even bij 

te praten met mijn collega’s 
1 2 3 4 5 

7.  
Ik maak vaak overuren 1 2 3 4 5 

8.  

Ik ben te veel tijd kwijt aan administratieve 

verplichtingen (waardoor ik minder in de 

leefgroep kan staan) 

1 2 3 4 5 

9.  
Ik heb een hekel aan veranderingen op het werk 1 2 3 4 5 

10.  
Ik doe de dingen graag zoals we dat hebben 

afgesproken 
1 2 3 4 5 

11.  
Wanneer ik hoor van veranderingen op het werk 

raak ik gestresseerd 
1 2 3 4 5 

12.  
Ik pas me gemakkelijk aan aan veranderingen op 

het werk 
1 2 3 4 5 

13.  

Ook al lijken nieuwe afspraken een goed idee, ik 

vind het vaak aangenamer om vast te houden 

aan het oude 

1 2 3 4 5 

 6. Commitment en visie  

 

Helemaal niet 

akkoord 

 

Eerder 

niet 

akkoord 

Neutraal 

Eerder 

wel 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

1.  
De organisatie streeft een pedagogische visie na 1 2 3 4 5 

2.  
Het belang van de cliënten staat voorop  1 2 3 4 5 

3.  
Ik voel mij gesteund door de organisatie 1 2 3 4 5 

4.  
Ik streef een eigen pedagogische visie na 1 2 3 4 5 

5.  
Mijn teamleden en ik delen onze visie op de 

cliënten in de instelling 
1 2 3 4 5 
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6.  

Om mijn werk goed te kunnen uitvoeren is het 

nodig om regelmatig contact te hebben met 

collega’s van andere leefgroepen 

1 2 3 4 5 

7.  
Ik heb onvoldoende contact met collega’s van 

andere leefgroepen 
1 2 3 4 5 

8.  
Ik vind het leuk om over mijn organisatie te 

praten met mensen van buiten de organisatie 
1 2 3 4 5 

9.  
Deze organisatie betekent veel voor mij 1 2 3 4 5 

10.  
Ik voel mij emotioneel gehecht aan deze 

organisatie 
1 2 3 4 5 

11.  

Ik zou graag de rest van mijn loopbaan bij deze 

organisatie blijven werken 
1 2 3 4 5 

12.  

Ik denk dat ik me aan een andere organisatie net 

zo makkelijk zou kunnen hechten als aan deze 

organisatie 

1 2 3 4 5 

13.  
Ik voel mij niet thuis bij deze organisatie 1 2 3 4 5 

14.  
Ik voel mij als 'een deel van de familie' bij deze 

organisatie 
1 2 3 4 5 

15.  
Ik ervaar problemen van deze organisatie als 

mijn eigen problemen 
1 2 3 4 5 

7. Werkomgeving 
Helemaal niet 

akkoord 

Eerder 

wel 

akkoord 

Neutraal 

Eerder 

wel 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 

1. Binnen de organisatie is er voldoende de 
mogelijkheid om alarm te slaan, wanneer dit nodig is 

1 2 3 4 5 

2. Als ik in de leefgroep ben met de jongeren voel ik mij 
soms bang 

1 2 3 4 5 

3. Als ik daar behoefte aan heb, kan ik me even 
terugtrekken op een rustige plek 

1 2 3 4 5 

4. In de ruimte waar de jongeren gezamenlijk 
verblijven, is het voldoende mogelijk de jongeren in 
de gaten te houden 

1 2 3 4 5 

5. Ik kan mij veilig en gemakkelijk verplaatsen binnen 
de organisatie tijdens een crisissituatie 

1 2 3 4 5 

6. Als ik in de leefgroep ben, voel ik mij op mijn gemak 
1 2 3 4 5 
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8. Leefklimaat voor jongeren  

Geef een rapportcijfer voor de onderstaande elementen van het leefklimaat.  

1 is zeer onvoldoende, 10 uitstekend 

 
 

Rapportcijfer 

 

Korte toelichting 

1. De ondersteuning die de cliënten krijgen 

van de medewerkers 

 

  

2. In hoeverre de cliënten voldoende 

vaardigheden leren tijdens hun verblijf 

  

3. De sfeer in de leefgroep 

  

4. De balans tussen geboden structuur aan 

de jongeren en flexibiliteit die nodig is om 

te kunnen leren en oefenen met gedrag  

  

5. Mate van afwezigheid van repressie in 

de leefgroep 

(onder afwezigheid van repressie wordt 

verstaan: machtsvrij communiceren en 

handelen, eerlijkheid en zo spaarzaam 

mogelijk gebruik maken van regels en 

dwangmiddelen, duidelijke communicatie) 

  

6. De veiligheid voor de jongeren 
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9. Tot slot enkele vragen over uzelf 

De antwoorden die u hier geeft worden gebruikt om een algemeen beeld te kunnen schetsen van 

de steekproef (respondentengroep) en kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijke 

doeleinden. De antwoorden worden niet gebruikt om uw mening over het werkklimaat te herleiden 

tot uw persoon.  

 

1. Wat is uw geslacht? 

 

 Man 

 Vrouw 

2. Hoe lang werkt u bij deze organisatie? 

 

 Minder dan een jaar 

 1-2 jaar 

 2-4 jaar 

 4-10 jaar 

 Meer dan 10 jaar 

3. Wat is uw hoogst behaalde diploma? 

 

 Geen  

 Lager onderwijs 

 Secundair onderwijs 

 Hoger onderwijs – niet universitair 

 Hoger onderwijs - universitair  

4. Wat zijn uw hoofdtaken?  

 

       

 

 

 

5. Wat is uw leeftijd? 

 

 

……. jaar 

 

6. Hoeveel uur per week werkt u? 

 Minder dan 20 uur 

 20-32 uur 

 32-40 uur 

 Meer dan 40 uur 

7. Bent u leidinggevende? 
 

 Ja 

 Nee 

8. Gaat u binnenkort (bijvoorbeeld binnen een 
 

 Ja 
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jaar) op zoek naar een andere job?  Nee 

 

9. Zo ja, wat is hiervoor de belangrijkste reden?  Ik heb het niet naar mijn zin in mijn 

huidige job 

 Ik wil weer eens wat anders 

 Ik wil meer verdienen 

 Anders, namelijk:  

 

 

 

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst. 

Als u naar aanleiding van de vragenlijst opmerkingen of toevoegingen heeft, is er hier ruimte deze te 

maken.  
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Bijlage 3: ‘Proces leefklimaat’, praktisch kader VOT jeugdhulp  
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Bijlage 4: Informed consent deelname leertraject  
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Bijlage 5: Informed consent intervisiemoment september 
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Bijlage 6: Woordenwolk ‘positief leefklimaat’ 
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