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Voorstelling
Huize Sint-Vincentius biedt ondersteuning en
begeleiding aan kinderen, jongeren en hun
context die zich in een kwetsbare levenssituatie
bevinden. Ons aanbod bestaat altijd uit de
begeleiding aan huis van het gezin en de
context van de jongere, wat gecombineerd
kan worden met dagbegeleiding in groep,
verblijf in een leefgroep, kamertraining,
crisisverblijf of autonoom wonen (al dan niet
in gemeenschap). Verder kan er vanuit de
ondersteunende module gewerkt worden
rond dagactivering van jongeren.
We werken op maat en aanklampend en zijn
gericht op het versterken van de aanwezige
talenten en mogelijkheden. De jongere, diens
context en mogelijke andere (hulpverlenings)
partners zijn maximaal betrokken bij het
hulpverleningstraject.
Ons hulpaanbod is ingedeeld in regionale
clusters met telkens een complementair pakket
van bovenstaande hulpverleningsmodules, nl.
de regio’s Oost-Brabant, West-Limburg, ZuidLimburg. In het najaar 2018 besloten we tot
verdere reorganisatie en troffen we de nodige
voorbereidingen voor een nieuwe regionale
cluster, genaamd Libra, die per 1 januari 2019
operationeel is. Hierover verder wat meer.

V E R M A AT S C H A P P E L I J K I N G
VAN DE ZORG
Ook in 2018 zetten we de deuren open
tijdens de Dag van de Zorg op 18 maart.
Dit jaar kregen verblijfsafdeling Karakt en
dagcentrum ’t Spant te Sint-Truiden heel wat
enthousiaste bezoekers over de vloer
alsook een delegatie zorg-VIPS, waaronder
Vlaams minister Jo Vandeurzen.
De getuigenissen van jongeren en ouders
waren sprekend, de reacties van bezoekers
unaniem lovend.
Dat we onze organisatie als goed doel
naar voren schuiven tijdens de Warmste
Week van Studio Brussel, is intussen
traditie en dus niet anders in 2018. De vele
hartverwarmende acties brachten in totaal
€14601.72 op, t.v.v. onze vzw. Dit bedrag
gaat integraal naar de vrije tijdsinvulling
en ontspanningsmogelijkheden van de
jongeren in de diverse afdelingen. Via deze
weg nogmaals dank aan allen die hiertoe een
steentje hebben bij gedragen!
En we laten het niet bij één dank jullie wel… Ook
onze vrijwillig helpende handen die
iets betekenen als steungezin voor jongeren,
als vrijwilliger in de atelierwerking van het
dagbestedingsaanbod of als ondersteuner
van de dagdagelijkse werking verdienen een

dikke pluim en dito merci!

Brug naar volwassenheid
Vzw Huize Sint-Vincentius biedt vanuit
historische oorsprong een relatief groot
aandeel verblijfsmodules aan. We zien dat
vele (jong)volwassenen uit verblijf
een vraag hebben naar voortgezette
hulpverlening
wanneer
er
geen
onmiddellijk perspectief in de eigen context/
netwerk kan geboden worden, mede omdat ze
groot vertrouwen hebben in hun individuele of
contextbegeleider(s),
Daarnaast blijkt ook instroomleefijd in
sommige afdelingen +17jaar, waardoor
deze jongeren bijna altijd een verlenging van
de hulpverleningsmaatregel vragen.
We hebben binnen onze organisatie een
uitgewerkt aanbod om jongeren
te ondersteunen in deze overgang naar
volwassenheid.
Zowel
inhoudelijk
als
infrastructureel wordt dit vorm gegeven
aan de hand van kamertraining,
studiobegeleiding, CBAW en, sinds
medio 2018 een aanbod kleine wooneenheden
in ons gemeenschapshuis “Toekomst
18”. We zetten sterk in op continuïteit in
begeleidingstrajecten en proberen maximaal
te borgen dat ofwel de individuele begeleider
ofwel de contextbegeleider het traject van
de jongere en diens context binnen onze
organisatie vasthoudt.

Het aanbod zuivere thuisbegeleiding
vanuit Huize Sint-Vincentius is laatste
jaren aldus sterk afgenomen ten
voordele van de kwaliteit en
continuïteit bij uitstroom.

“Toekomst 18”
(kleine wooneenheden)

We stelden het vast; een toenemende vraag
naar CBAW-begeleiding vanuit jongvolwassenen
enerzijds en anderzijds hun ‘struggle’ in het
zoeken naar een betaalbare woning op de
markt... het deed ons dromen dat er iemand met
een aanbod zou komen.

als je ergens hard in gelooft, dan
komen dromen uit. In 2017 vonden we via

En

Het aanbod van (slechts) 8 CBAW-modules
kan al langer de groeiende vraag naar
voortgezette hulp niet meer volgen. In
2018 waren deze modules voor 172%
bezet. Vandaar kozen we ervoor om ons
ambulant aanbod (vanuit de vroegere
thuisbegeleidingsdienst) flexibeler in te
zetten als uitstroom voor jongvolwassenen
na een periode in verblijf of kamertraining.
Modules uit het ambulante aanbod werden
verschoven naar de regionale werkingen
met een nood aan uitstroommodules, zijnde
CANO-afdeling Raat en regio Zuid-Limburg.
Dit heeft voor gevolg dat in onze regio OostBrabant het ambulante aanbod werd beperkt
tot 12 modules. Deze 12 modules worden in
de praktijk in deze regio eveneens grotendeels
ingezet in functie van uitstroom.

een sociaal geëngageerde burger een geschikt
pand in Sint-Truiden, goed voor 6 studio’s.

Akkoorden werden getroffen, plannen werden
gemaakt, werken werden uitgevoerd zodat
we tegen de zomer van 2018 van start zouden
kunnen gaan.
En cours de route mochten we de oproep
werf 3, actieplan jongvolwassenen, ontvangen
en na overleg met partners in het werkveld
dienden we een uitbreidingsaanvraag in. Onze
aanvraag werd weerhouden voor 4 modules
kleinschalige wooneenheden vanaf
1 januari 2019, alsook voor 2 modules
burgerinitiatieven waardoor we onze
vrijwilligerswerking i.f.v. netwerkondersteuning
verder kunnen uitbouwen.
De nieuwe afdeling kreeg de toepasselijke naam
Toekomst 18 en is ook nog eens (we verzinnen
het niet) gelegen in de Toekomststraat nummer
18. De eerste bewoners huisden in tijdens de
zomervakantie 2018. We profileren deze afdeling
expliciet intersectoraal, toegankelijk voor
jongvolwasseren uit alle sectoren jeugdhulp.

Voor jongeren uit de eigen organisatie kunnen
we met dit nieuwe aanbod maximaal inzetten
op continuïteit in hun begeleidingstraject op
weg naar zelfstandigheid.
Een nieuwe werkvorm vraagt en biedt
mogelijkheden om te experimenteren, ook
op vlak van omkadering. We werken met
verenigingswerkers die vanuit nietprofessionele insteek het gemeenschapsleven
mee vorm geven en de jongvolwassenen
individueel ondersteunen, naast professionele
begeleiding
die
de
inhoudelijke
begeleidingstrajecten vorm geven. Bestaande
expertise van de Houvast-werking
(JAC Limburg) werd via outsourcing
eveneens gekoppeld aan deze nieuwe
werking, om zo bruggen te bouwen naar
volwassenhulpverlening.
Gekoppeld aan deze werking steken we extra
in op netwerkontwikkeling en –versterking o.a.
door de inzet van vrijwilligers als maatjes van
de jongvolwassenen.
Een polyvalente ruimte op het gelijkvloers
van Toekomst 18 biedt mogelijkheden om
contacten met de buurt te versterken. Vorm
geven aan de samenleving vertrekt vanuit
hier letterlijk vanuit het eigen huis. We mogen
inmiddels terug blikken op enkele zeer mooie
initiatieven, waarbij het buurtcomité samen
met de bewoners kerstbomen in de straat
ging plaatsen, de buren jongeren op de koffie
ontvangen enzovoort…

Raat breidt uit!
Nadat afdeling
CANO-label
volgde
een
erkennning van
veel later een

5 modules

Raat eind 2016 het
mocht
ontvangen,
aanpassing
van
de
deze afdeling en niet

uitbreiding met

intensief kortdurende
contextbegeleiding i.f.v. uitstroom uit de
gemeenschapsinstelling voor Limburgse
meisjes.
Om de werking van Raat nog beter
af te stemmen op de doelgroep van
meisjes met een mentale beperking en
gedragsmoeilijkheden, gingen we een

outsourcingsovereenkomst
aan met MFC Sint-Ferdinand,
waarbij 2 deeltijdse medewerkers hun
expertise betreffende de doelgroep
binnen brachten.

Dat de werking en het aanbod van Raat
aanslaat bij de doelgroep van adolescente
meisjes met een complexe problematiek,
blijkt o.a. uit de bezettingscijfers die de
afgelopen jaren de 100% overstijgen.

Werf 1
O.w.v. een toenemende vraag van jongeren voor CBAW-begeleiding en
de permanent hoge bezettingscijfers van
Raat de afgelopen jaren, verschoven we
binnen de organisatie ambulante modules
naar Raat, i.f.v. uitstroom. Deze beweging
komt het flexibel schakelen tussen
modules ten goede en biedt antwoord
op de vraag naar hulpcontinuïteit van de
jongeren.
Naast Raat, richt ook afdeling Jonathan
van vzw Huize Sint-Vincentius zich naar
de doelgroep van adolescente meisjes.
Nadat Raat het CANO-label ontving, ging
ook Jonathan in CANO-proces.
Hun werking richt zich op meisjes vanaf
12 jaar, waarvoor kamertraining nog een
stap te ver is en vormt dus een perfecte
aanvulling bij het aanbod van Raat.
Geleidelijk aan werd de doelgroep van
afdeling Jonathan dan ook gekenmerkt
door een hogere complexiteit, omdat ze
meer en meer als partner met verblijfsoptie
voor uitstroom uit de GI ingeschakeld
werden.
Een logisch volgende stap is dan ook de
toevoeging van Jonathan aan CANOafdeling Raat vanaf 1 januari 2019,
met eenzelfde pedagogische aanpak

en aansturing in ons aanbod naar
adolescente meisjes gestoeld op de
CANO-visie.
Maar daar hield het niet op. Binnen
vzw Huize Sint-Vincentius is er namelijk
nog een projectafdeling voor
een complexe doelgroep, genaamd
Alfabet, een verblijfsafdeling voor nietbegeleide minderjarige vreemdelingen.
Netwerkontwikkeling
is
bij
deze
doelgroep een sleutelwoord.
We brachten Raat, Jonathan en
Alfabet dan ook onder in een ‘nieuwe’
werkingsregio, Libra. Libra, verwijzend

naar het werkterrein Limburg en VlaamsBrabant maar ook (en nog meer) naar
‘weegschaal’, symbool voor het zoeken
naar gepast evenwicht, een balans in
begeleidingstrajecten.
Regio
Libra
heeft
een
begeleidingscapaciteit van 44 jongeren
en hun context en omvat tevens
een ondersteunende module... een
aanzienlijke groei wetende dat Raat het
CANO-label mocht ontvangen met een
capaciteit van 12.

In voorliggend jaarverslag kon
je al lezen over werf 3, maar ook
werf 1 passeerde onze organisatie in 2018.
Vanuit het behoorlijk hulpverleningsaanbod dat we hebben binnen de regio Hageland, waren
van bij de start betrokken op het
project in het kader van werf 1,
dat voorzien in meer capaciteit en samenwerking in
het rechtstreeks toegankelijke aanbod in deze regio.
Het netwerk, Jeugdhulp Hageland, werd door de overheid
weerhouden en werd in het najaar 2018 operationeel.

één medewerker deeltijds tewerk in
Als vzw stellen we

het Team Jeugdhulp Hageland,
waar ze mee bouwt aan deze
nieuwe vorm van intersectorale
samenwerking en aan deze nieuwe werkvorm binnen jeugdhulp,
alsook de verbinding naar en implementatie van wrap around
care in de organisatie borgt.

DAGBESTEDING
Waar we in 2017 in eigen beheer
van start gingen rond het thema
dagbesteding, kenden we begin
2018 een aanpassing in modulering,
waardoor we kunnen beschikken over
1 ondersteunende module.
We zetten deze module in i.f.v.
dagbesteding voor jongeren die
(tijdelijk) niet aansluiten binnen school,
werk of vervangende alternatieven.
Vanuit
efficiëntie-overwegingen
enerzijds, maar vooral om kennis
en ervaring te delen anderzijds,
werkten we samen met vzw Huize
Levensruimte
een
alternatief
dagbestedingsaanbod uit dat
bestaat uit diverse atelierwerkingen.
BACK TO BASICS
Het project «back to basics», met
focus op de herwaardering van
leefklimaat in verblijfsafdelingen,
kende afronding met een studiedag
begin 2018. Ook onze organisatie
leverde hieraan bijdrage door het
intern gelopen traject te delen
met alle aanwezigen. Hoewel het
overkoepelende
project
werd
afgerond, houden we dit thema binnen
de commissie positief leefklimaat in de
eigen organisatie warm.

Wat we nog deden
in 2018

PROFILERING IN HULPAANBOD
VOOR COMPLEXE HULPVRAGEN
De uitbreiding van Raat getuigt hier
reeds van maar ook onze engagementen
in het Intersectoraal Zognetwerk
Limburg – Vlaams-Brabant – Brussel
getuigen van een expliciete keuze om
in samenwerking met anderen ten volle
te gaan voor complexe dossiers van
jongeren met meervoudige hulpvragen,
waarvoor het klassieke hulpaanbod
vaak ontoereikend is.
Daarnaast namen we actief deel aan
de onderhandelingen over de invulling
van de GES+-plaatsen in Limburg.
We blijven geloven in principes van
samenwerking over sectoren en
organisaties heen om een passend
hulpaanbod te creëren voor deze
jongeren.

Nog enkele belangrijke cijfergegevens

Doorheen 2018 werden in
totaal 310 jongeren en
hun context begeleid vanuit
vzw Huize Sint-Vincentius. Er
werden 139 dossiers opgestart
en 142 afgerond in 2018.

Meer info
Meer info over ons aanbod en
onze werking is terug te vinden
via de website
www.huizesintvincentius.be

In totaal werd er in 2018
43x geschakeld binnen
het modulaire aanbod van
onze organisatie. Dit cijfer is
indicatief voor het flexibel,
doelgericht en op maat
werken van de organisatie. In
30% van de begeleidingen
in 2018 werd er beroep
gedaan op een bijkomend
ondersteunend hulpaanbod,
vaak gaat het hier over
een
flankerend
aanbod
geestelijke gezondheidszorg.

Ook
een

in

2018

zien

we

toenemende
complexiteit in zorgnoden bij jongeren, wat

zich o.a. uit in een toenemend
aantal
agressie-incidenten
waar vaak begeleiders en
andere jongeren aanwezig
slachtoffer van zijn. Opvallend
is de grote toename

van incidenten bij
jongeren onder de
12 jaar. Hoe hiermee om

gaan in de organisatie van
de zorg die we bieden, is
een uitdaging waar we als
vzw voor staan, samen met
andere partners betrokken
op onze jongeren.

Nog een interessant weetje om
mee te eindigen:
nog voor de officiële erkenning
van
gemeenschapshuis
Toekomst 18 in voege trad,
werden er 26 jongeren
aangemeld.

