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HOOFDSTUK 1.

VISIE OP KWALITEITSBELEID

In 2018 werd ons kwaliteitsbeleid aangestuurd vanuit de uitdagingen om de missie, visie en
doelstellingen van vzw Huize Sint-Vincentius kwaliteitsvol vorm te blijven geven. Deze uitdagingen
dienden zich aan zowel op cliëntniveau als op personeelsniveau. We werden geconfronteerd met de
complexiteit van de zorgnoden in een setting welke niet steeds het meest geschikt is om aan deze
noden een integraal antwoord te bieden. Op medewerkersniveau zagen we de draagkracht van
individuele medewerkers als ook van voltallige teams, onder druk komen te staan.
We troffen enkele maatregelen om de kwaliteit van leven in de groepsafdelingen alsook de kwaliteit
van werken voor de medewerkers in deze afdelingen op te waarderen.
In het kwaliteitsverslag van 2018 hebben we het kwaliteitsbeleid van vzw Huize Sint-Vincentius met
betrekking tot de toenmalige zorgen uitvoerig toegelicht.
In 2019 werden we vanuit verschillende domeinen binnen het kwaliteitsbeleid geappelleerd om een
kwaliteitsvol antwoord te bieden. Vooreerst is het nu eenmaal een beleidskeuze dat Huize SintVincentius zich blijft open stellen voor jongeren die samen met hun leefcontext complexe zorgnoden
hebben. Als organisatie voelen we dat we waakzaam dienen te blijven om vanuit de metapositie de
goede zorg op de werkvloer te blijven geven. Het kwaliteitsbeleid van 2018 is een goede uitgangsbasis
hierbij. De borging van de reeds genomen maatregelen om een kwaliteitsvolle hulpverlening en
kwaliteitsvol werken aan te bieden en de versterking ervan door inzet van bijkomende acties, waren
één van de uitgangspunten van het kwaliteitsbeleid van 2019. Daarnaast ondernamen we ook acties
om de maatschappelijke meerwaarde van onze organisatie te verwezenlijken. Verder ging de aandacht
uit naar het optimaliseren van het kwaliteitssysteem.

1. Kwaliteitsbeleid m.b.t. de verwezenlijking van de doelstellingen, missie en visie
I.
a

Op niveau van cliëntensysteem

Interne inspanningen

a. Sinds onze deelname aan het project “Back to Basics” in 2015 zetten de groepsafdelingen op
verschillende manieren in op het creëren van een positief leefklimaat. Succeservaringen in de
uitwerking van een bepaald thema moedigden aan om het positief leefklimaat rond een ander
thema uit te voeren. Dit kon voor elke afdeling anders zijn, naargelang wat de thema’s zijn die
er binnen de afdeling leven. Eén van deze thema’s die er voor afdelingen van de organisatie in
2019 evenwel op de voorgrond kwam, was het thema “initiatieven voor het creëren van rust”.
Dit thema vloeide voort uit de vaststelling van toenemende agressie op in alle afdelingen van
de organisatie.
In 2019 ging elke afdeling actief op zoek naar goede antwoorden om rust te brengen in de
groep. Vaak werd hiertoe Inspiratie gevonden in de gedachtewisselingen van de diverse
commissies binnen de organisatie waar een vertegenwoordiger van elke afdeling aanwezig is.
We noemen hier de commissie leefklimaat, de commissie gebruikersparticipatie, de commissie
agressiecoaches. De in de afdeling meegebrachte ideetjes werden dan op maat van de eigen
werking en groepssamenstelling aangepast, met inspraak van de jongeren zelf.
Eén van deze antwoorden is het structureel organiseren en regisseren van de ontspanningstijd.
Vele leefgroepen en dagcentra hebben de lokalen ingericht met vrijetijdshoekjes. In elke
hoekje wordt een andere activiteit aangeboden. Begeleiders bepalen welke jongeren in het
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ene of andere hoekje kunnen bezig zijn. In sommige afdelingen is dit per leeftijd. In andere
wordt rekening gehouden met de verstandhouding tussen de jongeren op dat moment. De
activiteit kan al dan niet beperkt zijn in tijd met al dan niet een doorschuifsysteem.
Doordat jongeren in een klein groepje zitten worden ze tijdelijk gevrijwaard van de drukte van
een groep van 10 tot 12 jongeren, en van een veelheid van prikkels die hiermee gepaard gaat.
Dit aanbod sluit beter aan bij de prikkelsensitieve jongeren met een complexe zorgnood.
Daarnaast geeft het in leefgroepen met jongeren variërend van de leeftijd van 3 jaar tot 18
jaar, de pubers en adolescenten de ruimte om hun groeiproces in de zoektocht van een
passende tijdinvulling optimaal te kunnen waarmaken.
b. Huize Sint-Vincentius organiseerde voor het eerst een interne demonstratiedag van goede
praktijken in het werken rond positief leefklimaat. De afdelingen wilden graag tonen aan de
andere afdelingen wat zij hierrond doen, wat hen typeert, wat ze willen delen met de andere
afdelingen. Tegelijkertijd wilden ze over het muurtje gluren en zien hoe de buren is en wat zij
van hen nog meer kunnen leren. Deze dag werd “Blinkdag” genoemd. Deze “Blinkdag” was
een succesverhaal voor het uitwisselen van tools. Daarnaast betekende deze dag een grote
erkenning voor de dagdagelijkse inzet van de medewerkers t.a.v. de jongeren, hun creativiteit
hierbij en het aanhoudend zoeken naar wat kan helpen om het groeiproces van een jongere
te optimaliseren. Het opzet van dit initiatief was geslaagd. De teams gingen terug naar de
afdeling met de bevestiging “wij zijn goed bezig” en “die afdeling heeft een interessante tool
die we bij ons ook wel willen toepassen”.
c. Soms is het inlassen van een time-out de beste oplossing om de intrapsychische rust bij een
individuele jongere te helpen terug keren. Het kan zijn dat een team hier een nood aanvoelt
voor de nabije toekomst en daarom reeds op zoek gaat naar mogelijk aanbod. Dit mogelijk
aanbod kan extern of intern gezocht worden. Het gebeurt vaker dat een acute situatie een
urgente time-out vergt. In dit geval worden de mogelijkheden binnen de eigen organisatie
geëxploreerd. In Huize Sint-Vincentius ontstaat er dan spontaan een oprecht engagement van
elke afdeling – horizontaal, verticaal, kamertraining, NBMV – om de reële mogelijkheden
binnen de eigen afdeling te bespreken. Voor 2019 werden een elftal interne time-outs
geregistreerd. Ook al gaat het over een time-out met urgentiedruk, de sturende afdeling
neemt de nodige tijd om met de jongere hiermee in proces te gaan.
d. In functie van de kwaliteitsvolle zorg voor de individuele jongeren en de groep, maakten we in
2018 afspraken over de aanpak van het instroombeleid. Deze afspraken hadden betrekking op
een zorgvuldige voorbereiding van een mogelijke instroom. Vooreerst werd de nodige tijd
besteed aan het vergaren van actuele en accurate informatie betreffende de zorgnoden en
krachten van het cliëntsysteem. Daarnaast wilden we vooraleer een begeleiding zou
opstarten, alle aanwezige of gewenste professionele en niet-professionele partners in het
begeleidingstraject, in kaart brengen en rond de tafel krijgen. De instroomprocedure gebeurt
met inspraak van de afdeling. We stellen vast dat dit instroombeleid resulteert in een
effectievere match tussen vraag en aanbod. Het team dat de jongere en zijn context onthaalt
ervaart een grotere handelingsbekwaamheid indien de medewerkers vooraf de mogelijke
kansen alsook de mogelijke knelpunten in het begeleidingstraject van het cliëntsysteem
kunnen in kaart brengen en indien ze kunnen reflecteren over een potentieel interventieplan.
Dit geldt evenzeer voor de participatie van het cliëntsysteem aan het voorafgaandelijk overleg.
Indien de perspectieven en de samenwerkingsafspraken maximaal duidelijk zijn, is de kans op
een begripvolle samenwerking groter dan indien deze inspraak er vooraf niet geweest is. Dit
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alles is bevorderlijk voor een rustige interactie tussen begeleiders en jongere op de afdeling.
In de praktijk blijkt dat een ronde tafel overleg vooraf niet steeds realistisch is, bijvoorbeeld
omdat de context niet beschikbaar is of omdat een dragend netwerk nog moet geëxploreerd
worden, of gezien de urgentie van de opnamevraag. Het eerste onderdeel van het
instroombeleid – tijd uittrekken voor het vergaren van relevante informatie – is dan des
belangrijker om de slaagkansen van een begeleidingstraject binnen onze organisatie te kunnen
inschatten. Het tweede onderdeel, nl. netwerkontwikkeling van bij de instroom, zal onderdeel
uitmaken van het begeleidingstraject, zoals onderschreven is in onze basisvisie op
hulpverlening.
Niettegenstaande we in 2018 ons instroombeleid op een transparantie manier met de
contactpersonen van de Afdeling Continuïteit en Toegang besproken hebben, merken we dit
jaar vanwege ACT een druk op opname in verblijf. Gezien het instroombeleid het gewenste
effect heeft, wensen we dit beleid aan te houden.
e. Huize Sint-Vincentius organiseerde in oktober 2019 een “denkdag” waaraan alle
geïnteresseerde medewerkers, over alle functies heen, konden deelnemen. Zoals de vorige
denkdagen werd gekozen voor een inspirerende externe, rustgevende locatie. Men kon zich
inschrijven voor één van vier thema’s die leefden in de organisatie. Alle geïnteresseerde
medewerkers waren welkom.
Drie van deze thema’s hadden te maken met de kernprocessen van onze missie. Deze thema’s
waren: inzetten op netwerking bij begeleidingstrajecten, actieplan jongvolwassenen, hoe
kijken we naar verblijf (in de toekomst). Een klein woordje uitleg bij elk thema:
- inzetten op netwerking bij begeleidingstrajecten: dit thema kreeg een aanzet in de
vorige denkdag van mei 2018, waarbij ook medewerkers uit diverse functies konden
aansluiten. De bedoeling van de denkdag in 2019 was van gedachten te wisselen over
de diverse ervaringen in de organisatie bij het toepassen van netwerking, en het
komen tot verbeteracties.
- het actieplan jongvolwassenen: in deze groep beoogde men een uitwisseling van
ideeën en ervaringen om “groeiplannen” en “ondersteuningsplannen” in de praktijk
vorm te geven.
- hoe kijken we naar verblijf: Het thema «verblijf in een leefgroep» staat hoog op de
agenda, ook binnen het Agentschap Opgroeien. Er werd een resolutie ondertekend
waardoor de nieuwe Vlaamse Regering verplicht is dit thema, samen met de sector
jeugdhulp, verder uit te werken. Een tweetal thema’s dienen zich hierin alvast al aan:
het meer specifiek inzetten op de leeftijdsgroep van 10 tot 14-jarigen vanuit de
redenering dat dit een cruciale leeftijd is waarin de persoonlijkheid gevormd wordt.
Daarnaast komen er ook vragen vanuit de sector om de link tussen verblijf en
intensieve begeleiding in de thuiscontext te versterken, bijvoorbeeld door
leermomenten in te lassen in het gezin (o.a. regelmatig avondmomenten thuis mee
begeleiden) waardoor kinderen en jongeren korter of minder intensief in een
leefgroep verblijven. Hoe kijken we naar deze thema’s? Wat kan dit betekenen voor
Huize Sint-Vincentius?
Een vierde thema van de denkdag was een thema met mogelijke verbeteracties op het
inputdomein “personeelsbeleid”. Concreet werd er in deze denkgroep stilgestaan bij
maatregelen die het welzijn van medewerkers kunnen bevorderen. Dit komt verder in dit
verslag nog concreter aan bod. We willen dit hier vermelden omdat de inspanningen die we

Kwaliteitsverslag2019-vzwHuizeSint-Vincentius

8

als organisatie zullen ondernemen om de zorg voor onze medewerkers te bevorderen ook een
gunstige impact zullen hebben op de goede zorg voor onze cliënten.
Deze denkdag werd door alle deelnemers en bij uitbreiding bij de bespreking in de teams,
positief onthaald. Als terugkomende feedback werd benoemd dat het kunnen mee nadenken
over de afdelingen heen en het uitwisselen van ervaringen een transferproces naar de
werkvloer in werking stelt. Men bevestigde dat door deze kruisbestuiving te laten doorgaan
op een neutrale locatie, het “out of the box” denken gestimuleerd werd. De dag werd besloten
met vraag voor verdere opvolging door aan de resultaten van het denkwerk concrete acties te
koppelen.
- Het inhoudelijke thema “netwerking” is reeds een verbeteractie binnen de
kwaliteitsplanning. De specifieke doelgroep van een afdeling maar ook de input en
betrokkenheid bij externe overlegorganen waar netwerking een van de
uitgangspunten is bepalen mee de fase waarin de diverse afdeling in de uitwerking
ervan zitten. Zo is de regio Oost-Brabant, waar men vanuit de samenwerking met het
Team Jeugdhulp Hageland (Werf 1) vertrouwd is met het Wraparound Care-model,
een trekker binnen de organisatie. De horizontale leefgroepen zullen vanuit de
eigenheid van het werken met trajecten naar volwassenheid toe, hierin ook verder
staan dan de verticale leefgroepen. Daarom kiezen we voor 2020 concrete DO-acties
met respect voor het tempo en de eigenheid van de afdelingen. Deze worden verder
in dit verslag beschreven bij de verbeteracties.
- De denkgroep “verblijf” erkende de leeftijdsfase van 10 tot 14 jaar als een belangrijke
fase voor verschillende ontwikkelingsdomeinen, maar twijfelde eraan of een aparte
leefgroep dit ontwikkelingsproces een extra boost zou geven.
Men stelde voor een bevraging te doen bij de jongeren zelf. Als organisatie staan we
achter deze volgende stap na de denkoefening. In 2020 gaan we jongeren in de
leefgroepen via groepsgesprek(ken) hun mening laten geven over de algemene vraag
“Hoe kijken jongeren zelf naar de organisatie van verblijf specifiek voor jongeren van
10 tot 14 jaar?” De bedoeling is dat deze bevraging in alle leefgroepen doorgaat en dit
volgens de eigen creativiteit van de teams.
- De output van de denkgroep “actieplan jongvolwassenen” wordt verwerkt in de
bestaande werkgroep “brug naar volwassenheid”.

b

Externe inspanningen

a

In het najaar stapten we in het onderzoekstraject van Vereniging Ons Tehuis (VOT), de
academische werkplaats leefklimaat. Dit onderzoekstraject wordt ondersteund door de
universiteit van Gent vanuit de vakgroepen Orthopedagogiek en Sociaal werk/sociale
pedagogiek. Niettegenstaande we eerder deelnamen aan het project ‘Back to basics in de
module verblijf’ vertrekkende van VOT, zagen we in dit nieuwe onderzoeksproject een
opportuniteit om een frisse wind te laten waaien bij de implementatie van het thema “positief
leefklimaat” in onze organisatie. Bovendien hopen we nieuwe inspiratie op te doen om rust
en een “thuis komen” voor de jongeren te creëren. Daarnaast sluit dit onderzoekaanbod aan
bij andere thema’s waarmee we op dit moment bezig zijn in de organisatie. De mogelijke
wisselwerking tussen positief leefklimaat en het optreden van agressie- en andere
grensoverschrijdende incidenten is er één van.
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b

We namen deel aan het UCLL-Project OverSeo. Dit project wil een ondersteuning zijn inzake
het mediagebruik van een extra kwetsbare groep jongeren. Het project richt zich hierbij tot
de groep jongeren in verblijf in de bijzondere jeugdzorg. Het uitgangspunt is dat deze jongeren
door de combinatie van ontwikkelings- en psychosociale stress extra kwetsbaar zijn om zich
succesvol een weg te banen doorheen de normale ontwikkelingsstadia. Het leren omgaan met
online risico’s en de emotionele impact van deze online risico’s is voor deze jongeren
moeilijker. Jongeren met een licht verstandelijke beperking binnen deze doelgroep zijn nog
meer kwetsbaar. Dit project benoemt deze groep jongeren als “personen met een
disharmonisch ontwikkelingsprofiel”. Men beoogt aan de hand van het sociaal-emotioneel
ontwikkelingskader een risicovol mediagebruik op een begrijpelijke manier te kaderen naar
de jongere toe. Men wil aantonen dat het model concrete ondersteuningshandvatten geeft
om het mediagebruik beter af te stemmen op de reële noden en mogelijkheden van deze
jongeren. Op de werkvloer helpt het begeleiders om moeilijk begrijpbaar gedrag te
herkaderen.
We hebben éénmalig geparticipeerd. Het onderzoek loopt nu verder naar een volgende fase.
We hopen dat de eindresultaten effectief de verhoopte ondersteuning in interactie met deze
jongeren kan betekenen.

c

Er kwam een oproep om deel te nemen aan het uitbreidingsbeleid “gespecialiseerde
geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren die in de jeugdhulp verblijven”. Door
de ligging van haar afdelingen werkt vzw Huize Sint-Vincentius reeds langer samen met het
netwerk GGZ YUNECO van Vlaams-Brabant en het netwerk GGZ Ligant van Limburg.
Het uitbreidingsbeleid gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg-aanbod voor verblijf
kende een ietwat verschillende invulling in beide netwerken. In Limburg was er vanuit Care+
een specifiek aanbod naar diverse doelgroepen in verblijf (GI-jongeren, Infants, …). We zijn als
organisatie blij met dit aanbod en deden hier al meermaals beroep op, zowel vanuit verticale
als horizontale groepen, maar zeker ook vanuit de specifieke doelgroep van Raat.
In Vlaams-Brabant werd een oproep gedaan om mee te werken aan het hulpprogramma
‘gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren die in de jeugdhulp
verblijven’. Dit outreached aanbod kon een laagdrempelige ondersteuning bieden aan deze
jongeren en hun context met een complexe psychische kwetsbaarheid.
We schreven ons hiervoor in en mochten het gunstig antwoord ontvangen om een partner te
zijn in het GG-JeugdNET Vlaams-Brabant en als proeftuin te fungeren in het project
outreached gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Het netwerk heeft als naam
YUNECO i.s.m. IROJ Vlaams-Brabant. Huize Sint-Vincentius mag meewerken aan de uitrol van
het hulpprogramma met de naam ‘YUNECO CARO’. Dit betekent dat we in een eerste fase
(tot eind 2020) experimenteerruimte creëren waarbinnen de uitwisseling en samenwerking
tussen de outreachende GGGZ-functies en Huize Sint-Vincentius kan leiden tot voorstellen
voor optimalisatie van die wisselwerking in de tweede fase. Als proeftuin kan Huize SintVincentius preferentieel een beroep doen op de outreachmodules voor de jongeren in verblijf.
Daarnaast wordt verwacht samen met andere organisaties in Vlaams-Brabant, te participeren
aan een overkoepelende werkgroep die tegen einde 2020 een eerste intern evaluatierapport
opmaakt. Huize Sint-Vincentius vaardigt hiervoor één vertegenwoordiger af die tevens
contactpersoon is. Het Caro-team kwam reeds kennis maken met onze verblijfsafdelingen in
Oost-Brabant.
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II.

Op niveau van medewerkers

Naast de inspanningen op niveau van cliëntsysteem die onrechtstreeks een positieve impact hebben
op het bevorderen van de kwaliteit van werken, heeft de organisatie specifieke inspanningen gedaan
gericht op bevorderen van de kwaliteit van werken van medewerkers.
a. Medewerkers en teams die voorbije jaren vaak geconfronteerd werden met
grensoverschrijdend gedrag tussen jongeren maar ook naar henzelf toe, uitten de nood aan
ondersteunende vorming. Huize Sint-Vincentius profileert zich sinds jaren als een lerende
organisatie. Zij organiseert op systematische basis intern enkele verplichte vormingen met een
externe trainer. Doorheen de jaren is het lijstje vormingen die elke begeleider dient te volgen,
verdubbeld. Historisch is de vorming “Omgaan met agressie” door Icoba verzorgd, één van de
eerste vormingen op dit lijstje. Een tiental jaar geleden werd een tweede agressie
gerelateerde vorming aangereikt, nl. Life Space Crisis Intervention (LSCI). Intussen heeft
ongeveer 63% van de begeleidende functies deze opleiding gevolgd. In 2017 zetten we nog
meer in op de kennisbevordering en competenties om (escalatie) destructief gedrag van
jongeren te voorkomen of te stoppen. De vorming Non-Violent Resistance (NVR) leert
interventies aan die helpen vat te hebben op het eigen handelen. Daar dit aansluit bij de noden
aan ondersteunende vorming in het hanteren van grensoverschrijdend gedrag, werd deze
vorming in 2019 opnieuw aangeboden. We kozen ervoor om ditmaal 3 volledige teams te laten
deelnemen. Dit standpunt werd ingegeven door de resultaten van de bevraging in 2018
betreffende helpende factoren voor de transfer naar de werkvloer van kennis en
vaardigheden aangeleerd in een bepaalde opleiding. De helpende factor die het meest erkend
werd, is een opleiding te laten volgen door een voltallig team. Dit zou bevorderlijk zijn voor
het toepassen van de opgedane kennis en het oefenen in de afdeling.
Naast het aanbod van NVR werd ook een passend antwoord gezocht op het gemis aan
veiligheidstechnieken. We vonden binnen het “in company” aanbod van ICOBA, Jeroen
Cottenie van de vzw KARUS bereid om in 2020 een driedaagse vorming Persoons- en
Teamgerichte Veiligheidstechnieken (PTV) in Huize Sint-Vincentius te geven. Teams die het
afgelopen jaar het meest getroffen waren door de gevolgen van complexe problematieken in
de groep én eerder NVR gevolgd hebben, zullen hierop preferentieel kunnen inschrijven.
b. Voor teams die dreigen vast te lopen in het begeleidingstraject van een individuele jongere
met een gemengde, meervoudige problematiek werd een beroep gedaan op het Mobiele Care
Team van het netwerk geestelijke gezondheid van de provincie. Voor Limburg is dit Ligant,
voor Vlaams-Brabant is dit Yuneco. Naast de ondersteuning van het team i.h.k.v. het
versterken van draagkracht en expertise in de aanpak van de jongere, kan het Mobiele Team
ook een aanbod doen op niveau van teamdynamiek en werking van de afdeling.
c. We kwamen tegemoet aan de noden op vlak van inhoudelijke aansturing in de regio WestLimburg. Wegens langdurige ziekte van een cliëntcoördinator werd het takenpakket van de
twee andere coördinatoren (een coördinator organisatie en een cliëntcoördinator) te zwaar
om de inhoudelijke opvolging van de begeleidingstrajecten én de coaching van de
medewerkers te kunnen waarmaken. Twee contextbegeleiders die in het statuut van deeltijds
werken zaten, stelden zich kandidaat om de huidige job tijdelijk in te ruilen en gezamenlijk
deze functie van cliëntcoördinator in te vullen.
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In de regio Oost-Brabant was sinds de samenwerking in het netwerk Team Jeugdhulp
Hageland, de werkdruk van de coördinatoren toegenomen. Deze regio kenmerkt zich ook door
het grotere aandeel niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De grote dossierlast ging ten
koste van het ondersteuningsaanbod t.a.v. medewerkers, op het optimaal inzetten op
coaching om hulpverleningstrajecten vorm te geven. Ook hier werd een
cliëntcoördinator toegevoegd. Ook hier betreft het een carrièrewending van een
medewerker binnen de organisatie.
Deze inspanningen in acht genomen, stelden we vast dat deze teams die in 2018 reeds
geconfronteerd werden met vele personeelswissels, agressie-incidenten er in 2019 niet of slechts
tijdelijk in slaagden om enige teamstabiliteit terug te vinden. Enerzijds bleef het komen en gaan van
medewerkers door ziekte en ziektevervanging, door het zelf stopzetten van de samenwerking, de
teams qua teambuilding op de proef stellen. Het telkens opnieuw moeten wegwijs maken in de
werking van de afdeling, het afstemmen van visie, het helpen om zich de begeleidingstrajecten
eigen te maken, was voor de kern van het team energierovend. Houden we er rekening mee dat
deze teamdynamiek een impact heeft op de groepsdynamiek en –rust, dan zien we de negatieve
spiraal in werking treden.
Anderzijds stelden we vast dat blootstelling aan agressie-incidenten in het verleden, voor sommige
medewerkers, een traumatiserende impact bleek te hebben. We merkten bovendien dat voor
teams waar meerdere medewerkers onder een vorm van posttraumatische stress (op basis van
gedrag, geen officiële diagnose) leden, het een ware uitdaging is om te upgraden naar een “gezonde
wij”.
Als organisatie hadden we geen pasklare en realistische antwoorden meer. Daarnaast stellen we ook
vast dat het niet evident is om medewerkers voor verblijf te vinden en te houden. Meer en meer
medewerkers, kandidaat medewerkers signaleren het moeilijk te hebben om werk en privé te
combineren. We besloten om de hulp van de medewerkers in te schakelen om hierover na te denken:
hoe kunnen we nog meer inzetten op het welzijn van onze medewerkers, waar kunnen we als
organisatie het verschil maken? Zo creëerden we een vierde thema voor onze denkdag “welzijn van
medewerkers”.

d. Op de denkdag was er een grote opkomst om na te denken over het thema “welzijn van
medewerkers”. Hiermee is een duidelijk signaal gegeven dat we als organisatie met dit thema
aan de slag moeten. De richtvragen die de werkgroep ter reflectie en gedachtewisseling
meekregen, waren “Wat kunnen we doen om meer in te zetten op welzijn van medewerkers:
wat kunnen medewerkers zelf doen, welke rol kunnen leidinggevenden of collega's spelen en
wat kan op organisatieniveau ingezet worden ? Wat geeft ons energie en goesting om te
blijven werken in onze job en onze organisatie?”
Deze grote groep leverde ook een veelheid aan voorstellen aan die het welzijn van
werknemers op het werk zouden kunnen bevorderen. We nemen hier een greep uit deze
voorstellen: het belang van gemotiveerde medewerkers, een eenduidig overkoepelend
permanentiesysteem, een pool van medewerkers inzetbaar bij ziekte, efficiënt werkende
infrastructuur (vb. Internet, parkeerkaart, ...), meer inzetten op coaching, psychologische
ondersteuning na een incident.
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We namen deze input mee naar een beleidsvergadering om realistisch haalbare acties af te
spreken. We besloten om in eerste instantie opnieuw een ruime welzijnsbevraging te doen
onder de vorm van een RAPS-I, een tool van IDEWE. We deden deze bevraging in 2016 ook al
en kunnen die nu als een nulmeting beschouwen. Een nieuwe bevraging zou dan een 1-meting
zijn. Deze zou een genuanceerd beeld geven over het aanvoelen van welzijn op de diverse
thema’s en een vergelijing mogelijk maken t.o.v. de nulmeting. Op basis van de resultaten en
de teruggekoppeling ervan op de afdelingen, kunnen dan verdere verbeteracties afgesproken
worden. Dit wordt geagendeerd in 2020. De vraag naar conformiteit en duidelijkheid van het
permanentiesysteem kan wel snel behandeld worden. Zij zal aan bod komen op een formeel
overleg m.b.t. personeel om daarna teruggekoppeld te worden naar alle coördinatoren en
van daaruit naar de andere medewerkers. Naast de bevraging en langere termijnacties, zetten
we ook meteen in op de ‘quick wins’. We maakten hiertoe een inventaris van
welzijnsbevorderende factoren op verschillende domeinen (individuele medewerkers,
samenwerking, beleid rond ziekte, verloning en extralegale voordelen, gezondheid en gezond
leven, mentale belasting, bevordering arbeidsvreugde, infrastructuur en werkmateriaal,
arbeidsorganisatie). Hieruit kunnen we direct realiseerbare acties selecteren.

2. Kwaliteitsbeleid m.b.t. de verwezenlijking van de maatschappelijke meerwaarde van de
organisatie, in functie van de missie, visie en doelstellingen
Huize Sint-Vincentius profileert zich reeds verschillende jaren als een organisatie in de jeugdhulp die
probeert een antwoord te bieden op maatschappelijke noden, hierbij vertrekkend vanuit de eigen
missie, visie en doelstellinge. Dit was in 2019 ook zo.
a. We dienden onze kandidatuur in voor het uitbreidingsbeleid m.b.t. innovatieve woonvormen
voor slachtoffers van mensenhandel. We meenden te kunnen bouwen op onze expertise in de
Cano-afdelingen van meisjes met complexe problematieken, waaronder slachtoffers van
tienerpooiers. Wij kozen voor een breed aanbod waar op maat van de situatie en de hulpvraag
van het betrokken meisje en de betrokken partners bekeken kan worden welke
hulpverleningsmodule het beste aansluit. Hierbij werd ook de mogelijkheid van een
onthemingsmodule in overschouwing genomen. Hiervoor werd samen met vzw Alba 1 module
in dit dossier gevraagd. Om dit breed aanbod te kunnen garanderen deden we de aanvraag
voor 3 modules CBAW middenintensiteit in combinatie met een hermodulering van de
leefgroep van adolescente meisjes (Jonathan). Dit dossier werd ingediend samen met de vzw
Alba, om indien gewenst 1 module voor ontheming te kunnen inzetten. Ook los van deze
aanvraag zien we een meerwaarde in een samenwerking met Alba in functie van het
onthemingsaanbod.
Gezien de problematiek van de meisjes in deze leefgroep in realiteit overeenkomt met deze
van de Cano-afdeling meisjes, hadden we reeds eerder beslist om vanaf 1 januari 2019 deze
afdeling – samen de afdeling NBMV en Raat - te integreren in een nieuwe (Cano)regio, Libra.
Het ligt voor de hand dat we gelijktijdig met de uitbreidingsvraag een aangepaste, op de
realiteit gestoelde, modulering aanvroegen. We stelden een hermodulering voor van 10
modules verblijf in combinatie met 10 modules laag intensieve contextbegeleiding naar 6
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modules verblijf 1bis, in combinatie met 6 modules breedsporige contextbegeleiding. Om
de intensieve contextwerking van een afdeling met CANO-eigenschap waar te maken heeft
deze afdeling nood aan extra modules contextbegeleiding (en dus minder verblijf).
Daarnaast vroegen we een bijkomende ondersteunende module enerzijds vanuit de
bestaande druk op de reeds bestaande OM maar anderzijds specifiek i.h.k.v. slachtoffers van
mensenhandel. Een bijkomende ondersteunend module laat toe in te zetten op individuele
trajecten. Wij vroegen een aanvulling met 2 modules CBKI en 1 ondersteunende module.
In juli 2019 werden de 3 modules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen met
middencapaciteit voor de jongvolwassen slachtoffers van mensenhandel, aan Huize SintVincentius toegekend. Bovendien werd de hiermee samenhangende vraag tot
hermodelering van de
afdeling adoscente meisjes goedgekeurd. Deze
uitbreiding/hermodulering gaat in op 1 januari 2020.
b. In het nieuwe vlaams decreet jeugddelinquentierecht is delictgerichte contextbegeleiding één
van de ambulante antwoorden als reactie op een delict.
We kregen de mogelijkheid om onze kandidatuurstelling voor dit nieuwe aanbod in te dienen.
Vanuit de ervaring in onze organisatie in de gedeelde trajecten, expertise in uitstroom uit
gemeenschapsinstellingen, de goede samenwerking met de gemeenschapsinstelling van Mol,
alsook vanuit onze profilering voor jongeren met complexe zorgnoden, lag een aanvraag
indienen, voor de hand. Gezien de genoemde expertise opgebouwd is in de doelgroep van
meisjes beoogden we in eerste instantie deze doelgroep voor dit aanbod, doch was de
doelgroep van jongens niet uitgesloten. We deden een aanvraag voor 3 modules
delictgerichte contextbegeleiding.
Onze aanvraag werd negatief beoordeeld.
Desalniettemin wensen we onze verantwoordelijkheid om iets te betekenen in het
waarmaken van dit nieuwe hulpaanbod op te nemen. Samen met de 3 andere organisaties
bijzondere jeugdzorg die zich voor het Limburgs aanbod kandidaat gesteld hadden, zijn we in
samenwerking een leertraject aangegaan om methodieken i.h.k.v. delictgerichte
contextbegeleiding, uit te wisselen.
c. Vanuit de profilering van Huize Sint-Vincentius als een open voorziening, waar wel
beveiligende maatregelen getroffen kunnen worden, zoals in de Cano-afdeling, hebben we
niet ingetekend voor een aanbod van beveiligd verblijf. We zijn wel van bij de oproep in
Limburg betrokken om in een verbindingsforum met diverse partners. De bedoeling was om
partners te verbinden, beleidscontext en uitbreidingsoproep te bekijken en vanuit het
perspectief van de aanwezigen een stappenplan en tijdspad uit te tekenen om een
kwaliteitsvol traject te lopen.
Vanuit dit verbindingsforum werd onderschreven 7 organisaties onder penhouderschap van
vzw De Wiekslag een gezamenlijke aanvraag om beveiliging vorm te geven. Vzw Huize SintVincentius is één van deze 7 organisaties, naast vzw De Wiekslag, vzw Huize Sint-Augustinus,
vzw Pieter Simenon, Asster, OC Sint-Ferdinand en OOOC Kompas. Dit wordt in hoofdstuk 6
meer toegelicht.
Deze aanvraag werd door het agentschap weerhouden.
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3. Kwaliteitsbeleid m.b.t. het kwaliteitssysteem
Sinds de invoer van het kwaliteitsdecreet voor de organisaties bijzondere jeugdbijstand, is de visie van
Huize Sint-Vincentius op kwaliteit en kwaliteitssysteem duidelijk omschreven. We hebben ervoor
gekozen om het kwaliteitsbeleid in het algemeen beleid van de organisatie te integreren. Het
kwaliteitsbeleid is in dit opzicht geen apart onderdeel of een apart thema maar maakt deel uit van alle
beleidsdomeinen. Het kwaliteitsbeleid vindt zijn vertaling in het kwaliteitshandboek en wordt
geborgen door het kwaliteitssysteem. Het kwaliteitssysteem waakt over het dynamisch proces van
continue verbetering van de kwaliteit over de diverse beleidsonderdelen, waardoor deze kwaliteit
geleidelijk aan naar een hoger niveau wordt getild. We gebruiken hiervoor de methodiek van de
zelfevaluatie.
Deze integrale kwaliteitszorg wordt aangestuurd door de stuurgroep kwaliteit. Het doel van dit overleg
was tweeledig: “1. het informeren, uitdiepen en naar werking vertalen van beleidsmatige thema’s
vanuit de organisatie, vanuit de sector jeugdhulp en vanuit de maatschappij; het afstemmen van
beleidsmatige en inhoudelijke werking tussen de regio’s van de organisatie; 2. het aansturen,
uitwerken, opvolgen, evalueren van het kwaliteitsbeleid met als doel een constante verbetering van
de zorg". Omwille van het onlosmakelijk verbonden zijn van alle beleidsdomeinen met kwaliteit werd
de naam van dit overleg bij de aanstelling van een nieuwe voorzitter (vanuit een nieuwe functie van
pedagogisch directeur) gewijzigd naar “beleidsvergadering”.
Door de jaren heen stellen we vast dat de globale vergaderagenda overvol geraakt. Dit brengt ook met
zich mee dat een degelijke voorbereiding van elke vergadering haast onmogelijk wordt wat dan weer
het actief participeren en het efficiënt vergaderen op de helling zet. Dit was ook het geval voor de
beleidsvergadering. Om die reden hadden we als verbeteractie deze beleidsvergadering verplaatst van
maandag – volgend op een werkvrij weekend – naar een dinsdag. Na een half jaar op deze manier te
werken, zagen we weinig of geen verbetering. We dienden een andere verklaring dan de ligging van
het vergadermoment in de weekkalender, te zoeken. We keken naar de inhoud van de agenda zelf.
Hieruit bleek dat het niet meer duidelijk was wie verantwoordelijk was voor de agenda. Daarnaast
dienden we vast te stellen dat de doelstelling van de vergadering zoals hierboven omschreven, niet
steeds in zijn totaliteit kon waargemaakt worden. Beleidsthema’s, evoluties binnen de organisatie en
op te volgen evoluties en acties binnen de sector, vereisten een gedegen gedachtewisseling en namen
vaak een flinke hap uit het tijdsbestek van de vergadering. Een optimaal functioneren van het
kwaliteitssysteem, nl. een bewaken van de kwaliteitszorg, een verbeteren van de vastgestelde
aandachtspunten en het borgen van de afspraken in de praktijk, kwam hierdoor in het gedrang. Omdat
we beide doelstellingen van de beleidsvergadering even belangrijk vinden en aan elkaar verbonden,
kozen we er op dit moment voor om een opsplitsing te maken tussen een beleidsvergadering en een
stuurgroep kwaliteit. De beleidsvergadering bestaat uit 3 onderdelen: beleid (beleidsinformatie en
input vanuit de sector, het agentschap, de maatschappij), werkvergadering( ingaan op inhoudelijke en
beleidsthema’s, afspraken m.b.t. dagelijkse werking) en kruispuntoverleg (bespreking van een
“knelpuntdossier”). Hierbij werd duidelijk aangegeven wie de verantwoordelijke van de agenda is. Het
overleg van “de stuurgroep kwaliteit” zal over 4 à 5 vergaderingen per jaar georganiseerd worden. Deze
momenten worden ingevuld volgens de PDCA-cyclus van het kwaliteitssysteem. Idealiter ziet er dit als
volgt uit:
-

In december worden de verbeteracties geïnventariseerd (ACT). Dit gebeurt op basis
van input uit zelfevaluaties die eerder in het jaar uitgevoerd werden, signalen van
medewerkers, feedbackbevragingen, verwachtingen van het agentschap Opgroeien, …
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-

-

-

Op dat moment wordt ook een eerste exploratie van de gewenste verbetering
ondernomen.
In januari wordt een stappenplan voor de gekozen verbeteracties van december
uitgewerkt (PLAN). Dan worden ook afspraken gemaakt m.b.t. de check-acties uit de
kwaliteitsplanning. In deze vergadering worden ook de resultaten van de klachten op
organisatieniveau van het voorbije jaar besproken met eventuele verbeteracties.
April staat in het teken van de DO-fase van de PDCA-cyclus. Er wordt stilgestaan bij het
verloop van het uitvoeringsproces en wat er eventueel ter ondersteuning nog meer
nodig is. indien er interne bevragingen m.b.t. één of meerdere thema’s gebeurd zijn,
kan in deze vergadering de nodige ruimte voorzien worden om de resultaten te
bespreken.
In oktober wordt er aandacht besteed aan de CHECK-fase. Dit betekent o.m. dat de
bevindingen van deze check-acties die meer nodig hebben dan enkel een aanpassing
van een tekst, maar een organisatiestandpunt vereisen, hier besproken worden. Er
wordt een stand van zaken opgemaakt van de afspraken die in januari betreffende de
check-acties uit de kwaliteitsplanning gemaakt werden. Een belangrijk onderdeel van
de agenda is de evaluatie van de implementatie van enkele recente ingevoerde
processen. Tenslotte worden ook hier de resultaten van de feedbackbevragingen op
organisatieniveau besproken.

Naargelang de noodzaak worden extra vergaderingen ingelast of wordt de agenda van een vergadering
ingekort om plaats te maken voor prioritaire thema’s. Dit was het geval in 2019– en zal ook zo in 2020
zijn – i.f.v. het centrale kwaliteitsthema, “effect van de hulpverlening”.
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HOOFDSTUK 2.

KERNCIJFERS

1. Bezetting
I.

Globale bezetting op erkenningsniveau
Info

Binc 2019
Binc 2018
Binc 2017

II.

bezettingspercentage
93,8% = gewogen gemiddelde
95,50% = gewogen gemiddelde
92,6% = gewogen gemiddelde

Bezetting per typemodule

a. Module verblijf (incl. kamertraining en afdeling NBMV, Alfabet)

Info

Bezettingspercentage

Binc 2019

90,2%

Binc 2018

90,70%

Binc 2017

90,02%

Noot: Kamertraining is niet als aparte verblijfsvorm erkend, wel in
Insisto als dusdanig geregistreerd als aparte instroommodule.
Globaal stellen we vast dat het bezettingscijfer van de module verblijf over de jaren heen stabiel
blijft.
Indien we het beeld inzoomen op de verschillende afdelingen verblijf van de organisatie dan zijn er
wel enkele tendensverschillen in vergelijking met de voorbije jaren.
De regio West-Limburg heeft vorig jaar voor de afdeling Pallieters de beleidskeuze gemaakt om tot
september 2019 de bezetting van deze afdeling te beperken tot 9 jongeren in plaats van de
maximale capaciteit van 12 jongeren (bezettingspercentage van 75%). Dit als
ondersteuningsmaatregel om de rust in deze afdeling te laten terugkeren in combinatie met de
draagkracht en stabiliteit van een ondertussen grotendeels vernieuwd team, alsook om ruimte te
creëren om stil te staan bij de pedagogische visie. In september 2019 werd deze beslissing
geëvalueerd. Deze evaluatie betekende een voorzichtige heropstart, doch in een broos evenwicht.
We zijn dan voor een nieuwe begeleidingsopstart ook gaan kijken naar inhoudelijke match (in
overleg met ACT) eerder dan chronologie van wachtlijst. De lagere bezetting kwam er door de
natuurlijke uitstroom.
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Een gelijkaardige keuze werd in 2018 ook voor de afdeling Strapats gemaakt. Door een wijziging in
de groepssamenstelling kon voor deze afdeling in 2019 een kwalitatieve opstart van nieuwe
begeleidingen gegarandeerd worden.
In de regio Libra wordt het bezettingscijfer vooral gedrukt door de lagere verblijfsbezetting van de
leefgroep van adolescente meisjes (Jonathan). Met het oog op de hermodulering in januari 2020
waar een afbouw voorzien is van 10 modules verblijf naar 6 modules verblijf, werden vrijgekomen
verblijfplaatsen niet meer aangevuld. Anderzijds stellen we een opvallend hogere bezettingsgraad
van de afdeling kamertraining (Raat) vast.
Deze bezettingsverschillen tussen de verblijfsafdelingen heffen elkaar op zodat de bezettingsgraad
voor verblijf op organisatieniveau stabiel blijft.
b. Module dagbegeleiding in groep

Info

Bezettingspercentage

Binc 2019

95,4%

Binc 2018

94,20%

Binc 2017

92,80%

Vzw Huize Sint-Vincentius heeft 3 afdelingen dagbegeleiding in groep, verdeeld over 3 regio’s. Alle drie
hebben ze een jaarbezetting die ruim hoger ligt dan 90%. De lichte stijging op organisatieniveau t.o.v.
2018 kan verklaard worden doordat één van de drie dagcentra gedurende 2 kwartalen
(benuttingsgraad gaf hiertoe ruimte) meer jongeren en hun gezin begeleidden dan de erkende
capaciteit. Uitgedrukt in cijfers komt dit neer op een bezettingsgraad van 110,0% en een
bezettingsgraad van 107,72%.
c. Module contextbegeleiding
i.

Als cluster

Dit is het totaal van alle contextmodules van onze organisatie: CBLI, CBBS, CBKI, CBAW, KWE en
CBKK.

Info

Bezettingspercentage

Binc 2019

95,4% gewogen gemiddelde

Binc 2018

95,0% gewogen gemiddelde

Binc 2017

94,9% gewogen gemiddelde
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Als cluster heeft onze organisatie over de jaren heen een hoge en stabiele bezettingsgraad voor de
module contextbegeleiding.

ii. Per typemodule (cijfers Binc )
Module

2019

2018

2017

Contextbegeleiding
laagintensief

84,0%

84,5%

85,0%

Contextbegeleiding breedsporig

97,1%

108,00%

121,6%

Contextbegeleiding kortdurend
intensief*

106,6%

92,10%

79,2%

Contextbegeleiding kortdurend
krachtgericht

277,5%

NVT

NVT

CBAW

175,4%

172,5%

133,2%

KWE

140,9%

NVT

NVT

*5 modules CBKI in functie van uitstroom GI + 3 modules Raat niet
gekoppeld aan verblijf.

In principe zijn al onze verblijfsmodules in de leefgroepafdelingen gekoppeld aan een laag intensieve
contextmodule. De Cano-afdeling Raat heeft, door de nieuwe erkenning sinds 1 januari 2018, een
op de realiteit geënte verdeling van modules contextbegeleiding gekregen. Aan elke verblijfsmodule
wordt een breedsporige contextbegeleiding gekoppeld, i.p.v. de eerdere laagintensieve
contextbegeleiding. Daarnaast heeft Raat, als CANO-afdeling ook 3 modules CBKI bijgekregen die
als ambulante module worden ingezet. Deze 3 staan naast de 5 modules CBKI in functie van
uitstroom GI. Aanvullend op dit pakket kreeg Raat een module contextbegeleiding breedsporig niet
gekoppeld aan verblijf.
Slechts een beperkt aantal modules uit onze dagcentra en uit de voormalige thuisbegeleidingsdienst
(zuiver ambulante modules) zijn breedsporig. Op erkenningsniveau van de organisatie betekent dit
concreet 4 van de 10 modules per dagcentrum, ofwel 12 modules voor alle dagcentra samen. De
overige 6 modules contextbegeleiding per dagcentrum zijn laagintensief.
De voormalige thuisbegeleidingsdienst van Oost-Brabant (nu contextteam Oost-Brabant) is erkend
voor 14 breedsporige contextmodules en 10 laagintensieve contextmodules. Daarvan zijn op 1
februari 2017 1 module CBLI en 3 modules CBBS overgedragen naar de regio Zuid-Limburg. Op 1
januari 2019 werden bijkomend 3 modules CBBS overgedragen naar de regio Zuid-Limburg. Dit
betekent dat het contextteam van de regio Zuid-Limburg 6 modules CBLI (4 CBAW modules + 1
overgehevelde CBAW module vanuit de regio West-Limburg) en 6 modules CBBS ter beschikking
heeft om de noden aan voortgezette hulpverlening en continuïteit, in te zetten. Daarnaast werden
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van het pakket modules van het contextteam Oost-Brabant op 1 juni 2018 3 modules CBLI én 2
modules CBBS overgeheveld naar Raat. Dit betekent dat de Cano-afdeling Raat 6 ambulante
modules contextbegeleiding heeft, naast de 3 modules CBKI. De regio Oost-Brabant behoudt 12
ambulante modules (6 CBLI en 6 CBBS). De modules contextbegeleiding zijn inwisselbaar met
CBAW.
In de praktijk worden in Binc meer dossiers gekoppeld aan een breedsporige contextmodule. De
registratie in Binc gebeurt op basis van de reële situatie van de begeleiding. Dit betekent dat de
intensiteit van begeleiding hoger ligt dan volgens de erkenning voorzien..
Het hoge cijfer CBAW geeft aan dat we meer CBAW-modules inzetten dan de 8 erkende modules op
organisatieniveau. Die extra ingezette modules zijn ambulante modules contextbegeleiding die
omgezet zijn naar CBAW-modules, of zijn in overtal ingezet. De nood aan CBAW-modules is zeker
heel scherp in de Cano-afdeling (zie verder).
Het hoge bezettingscijfer voor KWE is te verklaren doordat we in het gemeenschapshuis onderdak
verschaffen aan 6 jongvolwassenen die we allen het hulpaanbod van KWE bieden. Dit betekent dat
permanent 2 plaatsen bovenop de erkende 4, worden gebruikt onder de hulpverleningsvorm van
KWE.
Elke jongere die in Toekomst 18 (T18) verblijft wordt aan de module CBKK gekoppeld, omdat
netwerkcreatie voor allen van toepassing is binnen de kleine wooneenheden. Rekening houdend
met wat hiervoor genoemd werd, betekent dit dat 6 jongeren gekoppeld worden aan CBKK, terwijl
er een erkenning is voor 2 modules. Vandaar het hoge bezettingscijfer.

c

Ondersteunende module

In 2019 haalde de ondersteunende module een bezettingsgraad van 233,3%.
In vzw Huize Sint-Vincentius wordt de ondersteunende module ingezet als een jongere (tijdelijk)
moeilijk of geen aansluiting vindt op school, op het werk of moeilijk invulling van zijn/haar vrije tijd
vindt. Dit kan door problemen thuis zijn, doordat de jongere door een moeilijke periode gaat, door
een schorsing of wanneer een jongere bijvoorbeeld zelf moet zoeken naar een stageplaats. Een
tijdelijke alternatieve dagbesteding kan dan een oplossing bieden.
Het doel van de ondersteunende module is om samen met de jongere weer een perspectief te
vinden, richting school, werk of andere dagbesteding. Hierbij wordt sterk ingezet op de eigen
interesses en talenten van de jongere.
Het hoge cijfer wijst op een hoge nood aan ondersteuning op dit vlak bij de jongeren die in onze
organisatie in begeleiding zijn. Vergelijken we dit cijfer met de bezettingsgraad van deze module in
2018, nl. 170 %, dan stellen we vast dat de nood aan alternatieve dagbesteding nog toeneemt. De
bijkomende ondersteunende module die we vanaf 1 januari 2020 mogen verwachten (door de
hermodulering van de leefgroep adolescente meisjes, Jonathan) zal ertoe bijdragen dat het aanbod
nog meer op maat en in functie van het begeleidingstraject van de jongeren, kan georganiseerd
worden.
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Voor deze module is er een samenwerkingsverband met een andere organisatie bijzondere jeugdzorg,
nl. vzw Huize Levensruimte. Vanuit deze samenwerking werd een atelierwerking uitgebouwd voor
jongeren vanuit beide organisaties. Daar waar we gestart zijn met vanuit elke organisatie 1
medewerker in deze atelierwerking in te zetten, telt het team van dagbesteding eind 2019 4 collega’s
(deeltijdsen - 2 vanuit elke organisatie), geflankeerd door 2 stagiairs en diverse vrijwilligers in de
atelierwerking. De ondersteunende module is in principe toegankelijk voor externe jongeren, doch
gezien de overbezetting met jongeren vanuit de eigen organisaties is een extern aanbod (momenteel)
nauwelijks/niet aan de orde.
De gerapporteerde cijfers slaan enkel op de gepresteerde uren van onze interne medewerkers in
dagbesteding en voor de jongeren van onze organisatie
In totaal genoten 31 jongeren van onze organisatie doorheen 2019 van de hulpverlening via de
ondersteunende module.

III.

Enkele aanvullingen m.b.t. bezetting

a. Bezetting project NBMV “Alfabet”

Info

Bezettingspercentage

2019
2018
2017

88,67%
86,35%
94,36%

De lagere bezettingsgraad t.o.v. 2017 kan verklaard worden vanuit een combinatie van 3 factoren.
In het begin van 2019 was de afdeling nog in de ban van de nasleep van de situatie van 2018. Dit wil
zeggen dat door de combinatie van zorg voor stabiliteit in de groep en zorg voor stabiliteit in een
team met wisselende bezetting en personeelsuitval, een opstart van een nieuwe begeleiding met
grote zorgvuldigheid samen met Fedasil bekeken werd. De transitie van een jongere naar een
andere organisatie binnen bijzondere jeugdzorg én de geleidelijke realisatie van een voltallig en
potentieel stabiel team, lieten de instroom van nieuwe jongeren in deze afdeling doorheen 2019
weer kwaliteitsvol toe. Op dat moment bleek dat Fedasil geen jongeren van de leeftijd van + 12 jaar
kon door verwijzen. Dit veranderde wel in het laatste kwartaal van 2019, waar in de plotse toevloed
van asielzoekers ook NBMV meegereisd waren. 4 jongeren konden in het laatste kwartaal van 2019
een begeleidingstraject starten op de afdeling NBMV, Alfabet. Dit levert het hogere bezettingscijfer
dan in 2018 op.
b. Bezetting Cano-afdeling RAAT
De Cano-afdeling Raat heeft een erkenning voor 8 verblijfplaatsen 1 bis, gekoppeld aan 8 breedsporige
contextbegeleidingsmodules. Daarnaast beschikt Raat over 4 zuivere contextbegeleidingsmodules
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(waarvan 1 breedsporig en 3 kortdurend intensief), die ambulant ingezet worden conform de CANOvisie.
In juni 2018 werden aan de werking van Raat 5 ambulante modules vanuit het contextteam OostBrabant toegevoegd in functie van de stijgende nood aan contextbegeleiding en CBAW als
uitstroommodules.
Hieronder geven we de bezettingsgraad per module en voor de gehele afdeling Raat.

2019

2018

Totale bezetting
Cano-afdeling

108,96%

100,30%

Bezetting verblijf

95,65%

80,58%

Bezetting CBKI (8)

106,58%

92,12%

Bezetting
ambulante
CB/CBAW (6)

175,43%

233,8%*

*in 2018 had de Cano-afdeling door de hermodulering 1 module CBBS losgekoppeld van
kamertraining ter beschikking voor CBAW. Vanaf 1 juni werd dit met 5 ambulante modules vanuit
het contextteam Oost-Brabant vermeerderd. De cijfers in de tabel houden rekening met deze
modules.
De cijfers “ambulante CB” in de tabel, verdienen een woordje uitleg. Het gaat hier over de 5
modules (3 CBLI en 2 CBBS) die van het Contextteam Oost-Brabant komen + 1 CBBS verkregen door
de hermodulering van Raat op 1/01/2018. Raat zet deze contextmodules in voor CBAW-begeleiding.
Er stromen evenwel méér jongeren uit de regio uit die nood hebben aan CBAW. Dit bewijst het heel
hoge cijfer van 2018. Raat heeft in 2019 ook de CBAW-begeleiding voor 3 meisjes uit de afdeling
Jonathan en 2 jongens uit de afdeling NBMV, Alfabet op zich genomen. Om aan die nood tegemoet
te komen, ruilt Raat de 3CBKI-modules niet verbonden aan kamertraining, om met 3 CBBS
verbonden aan kamertraining. Deze modules CBBS kunnen immers ingewisseld worden met
modules CBAW. Daarnaast hebben de 3 meisjes in kamertraining voor wie een CBKI-module ingezet
wordt, nood aan een intensieve contextbegeleiding, waarvoor de intensiteit van 3 contexturen per
week een realiteit is. Zelfs met deze maatregelen bleek het aanbod ontoereikend en werden
jongeren boven de capaciteit van de Cano-afdeling in CBAW begeleid.
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In deze tabel valt ook het hoge bezettingscijfer voor CBKI op. Dit is zelfs een stijging van 10 % in
vergelijking met 2018. Dit is te verklaren door overlappingen van bezetting CBKI-modules die naar
uitstroom gaan met de opstart van nieuwe begeleidingen. Dit betekent dat de druk op de instroom
vanuit de GI groot is.

2. Benutting
I.

Benutting verblijf en dagbegeleiding

Hieronder volgen de cijfers volgens Binc, welke overeen komen met het eigen registratiesysteem.
Benuttingspercentage

2019

2018

Verblijfsmodules (incl.
kamertraining en excl.
afdeling NBMV (Alfabet)

65,4%

65,96%

Dagbegeleiding in groep

55,7%

58,14%

Verblijf in project NBMV
(afdeling Alfabet)

75,76%

75,94%

Een kwartaalanalyse liet toe meer uitleg te geven bij deze cijfers. De kwartaalcijfers zijn in het
volgende overzicht terug te vinden.
Benuttingspercentage

2019 Kw 4

2019 Kw 3

2019 Kw 2

2019 Kw 1

Verblijfsmodules (incl.
kamertraining en excl.
afdeling NBMV
(Alfabet)

65,47%

58,73%

66,87%

66,37%

Dagbegeleiding in
groep

55,45%

47,85%

61,37%

58,4%

Verblijf in project
NBMV
(afdeling Alfabet)

74,37%

77,83%

71,34%

67,82%

De twee maanden schoolvakantie hebben duidelijk een weerslag op de benuttingscijfers van het
volledige jaar. De jongeren zijn meer dan de andere kwartalen, aanwezig in de context. Dit is evenwel
niet zo voor Alfabet, waar de benutting zelfs iets hoger ligt dan in de andere kwartalen. We hebben
hier op dit moment niet direct een eenduidige verklaring voor, maar het lijkt ons wel interessant om
in 2020 op te volgen of dit fenomeen zich opnieuw voordoet. We hebben hier immers te maken
met een lange periode waar de structuur van het schoolgaan wegvalt, alsook de hiermee gepaard
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gaande sociale contacten. Als daar bovenop in deze periode minder contacten met de context
zouden plaatsvinden, kunnen we ons vragen stellen over de impact op het welbevinden van de
jongeren en op de groepsdynamiek.

II.

Benutting contextbegeleiding
i.

Als cluster

Binnen onze organisatie dienden we in 2019 in totaal inclusief het project NBMV, 13104 uren te
presteren. In de praktijk presteerden we 14386,52 uren. Dit is een benuttingscijfer van 109,8 %.
ii. Per typemodule
Hieronder geven we de benuttingspercentages voor deze typemodules waarvan we de contexturen
apart scoren. We baseren ons hiervoor op de benuttingscijfers uit Binc. Deze cijfers komen overeen
met de gepresteerde uren contextbegeleiding in verhouding tot de te presteren uren voor elke
typemodule. Omdat de reële intensiteit van de contextbegeleidingen die op een bepaald moment
als breedsporig of laagintensief benoemd kunnen worden een inschatting op basis van de informatie
van dat moment is en bijgevolg naargelang de effectieve gezinssituatie wijzigt, ook wijzigt, worden
de gepresteerde uren niet apart bijgehouden. Voor de ingave in Binc hanteren we een
verdeelsleutel. Omdat de benuttingcijfers die Binc genereert niet volledig overeenkomen met de
realiteit, nemen we deze 2 typemodules niet op in onderstaande tabel.

Typemodule

2019

CBKI

98,9%

CBKK (BI)

99,8%

CBAW

130,6%

KWE

146,0%

Deze cijfers bevestigen dat we het engagement van Huize Sint-Vincentius om sterk in te zetten op
het begeleidingstraject van de jongvolwassenen, in de praktijk waarmaken. Onze medewerkers
investeren vele uren, om de jongvolwassenen in begeleiding goed voorbereid en met de nodige
hulpbronnen omringd, naar een volgende fase in hun levenstraject toe te leiden.

Kwaliteitsverslag2019-vzwHuizeSint-Vincentius

24

3. Aanvullende indicatoren

I.

Totaal aantal begeleidingen in 2019 binnen de organisatie

In 2019 samen werden door onze organisatie 291 begeleidingen gerealiseerd.
Daarnaast begeleidden we 2 jongeren binnen het intersectoraal zorgnetwerk Vlaams-Brabant en
Limburg (2 boven het modulair kader).
In het totaal aantal begeleidingen zitten ook de schakelingen en de korte crisisopnames (externe
instroom).
In totaal werd er in 2019 33 keer geschakeld binnen het modulair aanbod van Huize Sint-Vincentius.
Hierna volgt een overzicht van deze schakelingen.

Schakeling
Schakeling van ambulant naar verblijf
Schakeling van ambulant naar dagbegeleiding
Schakeling van dagbegeleiding naar verblijf
Schakeling van CBAW naar verblijf
Schakeling van verblijf naar ambulant
Schakeling van dagbegeleiding naar ambulant
Schakeling van project Alfabet naar verblijf
Schakeling van kamertraining naar CBAW
Schakeling van verblijf naar CBAW
Schakeling van Bteam naar CBAW
Schakeling van verblijf naar KWE+CBAW
Schakeling van project Alfabet naar CBAW
Schakeling van verblijf naar CBKI
Schakeling van CBKI naar verblijf
Schakeling van verblijf hoge frequentie naar verblijf lage frequentie
Schakeling van crisisopname verblijf naar residentieel verblijf

Aantal op 33
3
4
3
2
2
3
1
2
3
1
2
2
1
1
1
2

Uit het overzicht blijkt dat 57,58 % van alle schakelingen gebeurde naar een minder intensieve vorm
van hulpverlening. Toch opvallend is het hoog percentage begeleidingen, nl. 42,42 % waar een
intensievere vorm van hulpverlening ingeschakeld werd (vergelijk met 30% in 2018). Een ambulante
of semi-ambulante hulpverlening kan hier onvoldoende tegemoet komen aan de noden van jongere
en/of gezin. Dit betekent concreet dat de draagkracht van de opvoedingsverantwoordelijken
ontoereikend is of dat de veiligheid t.a.v. de jongeren niet gegarandeerd kan worden. Daarnaast is
het ook zo dat we voor enkele jongeren reeds een ambulant of semi-ambulant voortraject
opstartten in afwachting van een open plaats in verblijf, dus waar de nood aan intensievere hulp bij
opstart van het begeleidingstraject gekend was.
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Voor het eerst zien we ook een nieuw fenomeen ontstaan, nl. de terugkeer vanuit een CBAWbegeleiding naar verblijf.

II.

Aantal crisisopnames over de modules doorheen 2019

In 2019 engageerde Huize Sint-Vincentius zich 17 keer om voor een beperkte tijdsduur jongeren in
verblijf op te vangen. Deze tijdsduur valt binnen het bereik van 1 nacht tot en met 22 nachten.
4 jongeren werden op deze manier zelfs 2 keer in hun begeleidingstraject ondersteund.
Naast de afdeling kamertraining van Raat waar een crisisbed beschikbaar is, deden ook andere
verblijfsafdelingen de deur open om deze jongeren met een tijdelijke urgente verblijfvraag op te
vangen. Het volgend schema geeft een overzicht.
Aantal op 17

Module
Verblijf
Waarvan in horizontale leefgroep
Waarvan in verticale leefgroep
Alfabet
Kamertraining

6
2
1
8

De volgende tabel geeft een overzicht op het statuut van de crisisvraag.
Statuut
Hoogdringendheid
Fase 3
CMP
Externe time-out

Aantal op 17
2
2
3
10

percentage
11,77%
11,77%
17,64%
58,82%

Hieruit blijkt dat Huize Sint-Vincentius dit engagement voor kortdurende crisisopname aanbiedt in een
ruim samenwerkingsverband. Naast de urgente vragen vanuit de intersectorale toegangspoort, wordt
ook met de crisisvragen vanuit het CMP en de crisis- of time-vragen vanuit andere organisaties
bijzondere jeugdzorg rekening gehouden.
Tenslotte willen we hier toch stilstaan bij de leeftijd van deze jongeren.
Alle jongeren die we in 2019 in een vorm van crisissituatie opvingen, zijn jongeren boven de 13.
We hebben het hier enkel over de gerealiseerde crisisopvang. Deze cijfers kunnen op verschillende
manieren geïnterpreteerd worden. Mogelijk leent het aanbod van onze organisatie zich er
gemakkelijker toe een korte crisisopvang te realiseren voor deze leeftijdsgroep. Mogelijk krijgen we
minder crisisvragen voor jongere kinderen of – indien er toch vragen zijn – hebben we geen passend
antwoord. We kunnen dit in 2020 alvast beter in kaart proberen te krijgen.
Daarnaast zeggen de cijfers zeker iets over de adolescentie. Het is algemeen geweten dat ook jongeren
buiten de jeugdhulp in de adolescentie te maken hebben met ontwikkelingstaken op diverse
levensdomeinen waardoor deze fase als heel stresserend beleefd wordt. Jongeren binnen de
jeugdhulp dienen zich doorheen deze ontwikkelingstaken te worstelen met een extra kwetsbaarheid
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op psycho-sociaal vlak. Dit bevestigt nogmaals de nood aan een flexibele, aanklampende zorg op maat
voor deze adolescenten en jongvolwassenen. Daarnaast wijst het op het grote belang om de
draagkracht van alle jongeren die met jeugdhulp te maken hebben, te vergroten en het groeipotentieel
te ontginnen en dit ongeacht de leeftijd. Het brengt ons terug bij onze maatschappelijke opdracht om
de brug naar volwassenheid optimaal voor te bereiden. Deze opmerkingen sluiten aan bij de thema’s
van de kwaliteitsplanning van Huize Sint-Vincentius van de afgelopen jaren en van 2020. Het daagt ons
wel uit om in 2020 naar DO-acties in de praktijk over te gaan. Hierbij willen we met zorg kijken naar
wat de verschillende afdelingen nodig hebben om tot implementatie over te gaan.
III.

Bijkomende hulp toegevoegd aan de begeleiding door onze
organisatie

Doorheen het jaar 2019 is in 75 van de 291 begeleidingen (39,27 %) een beroep gedaan op
bijkomende hulp. Voor 19 begeleidingen werd meer dan één vorm van bijkomende hulp
ingeschakeld.
We geven hieronder een overzicht over welke hulpvorm het gaat en hoeveel keer hiervan gebruik
gemaakt is.
Hulpvorm
GGZ ambulant
GGZ residentieel
Logo
VAPH
Brede instap

aantal op 291
62
12
9
6
7

percentage
21,31%
4,12%
3,09%
2,06%
2,40%

46 van de 75 begeleidingen (61,33%) waarvoor bijkomende hulp ingeschakeld werd betreft jongeren
in een verblijfsafdeling.
Voor 37 van deze 46 jongeren werd externe ambulante hulp vanuit een CGG of zelfstandig
psychiater gegeven. In 9 van deze 37 begeleidingen werd zowel ambulante als residentiële hulp
binnen de geestelijke gezondheidszorg of psychiatrie aangeboden.
Opvallend is de stijging van de ingeroepen VAPH-hulp, nl. van 0,32 % van de begeleidingen in 2018
naar 2,06 % van het totaal aantal begeleidingen in 2019. In 1 van de 6 begeleidingen waar in 2019
hulp vanuit het VAPH ingeschakeld werd, is dit residentiële hulp. Het gaat hier over een gedeeld
traject CBKI-begeleiding en begeleiding vanuit de residentiële voorziening.
Deze cijfers weerspiegelen de complexe en meervoudige hulpvragen van de jongeren die door onze
organisatie begeleid worden.
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IV.

Totaal aantal nieuw opgestarte en afgeronde dossiers per
typemodule inclusief de interne schakelingen en de
crisisopnames

We startten in 2019 118 begeleidingen op en rondden er 78 af.
We bieden hierbij een overzicht van het aantal nieuwe opgestarte alsook afgeronde
begeleidingsdossiers doorheen 2019.

Capaciteit
organisatie

Aantal
dossiers
opgestart

Aantal
dossiers
afgerond

Verblijf

88

36

17

Kamertraining

8

12

7

Dagbegeleiding

30

17

11

Mobiele CB *

25

18

17

CBAW *

8

11

12

CBKI **

8

6

4

KWE

4

9

3

Verblijf NBMV

12

9

7

Totaal

183

118

78

Typemodule

* de mobiele CB zijn de zuivere contextbegeleiding en/of CBAW-modules. Deze zijn onderling
inwisselbaar met behoud van eenzelfde gewicht.
Een opstart of afronding mobiele CB kan betekenen dat hiervoor een CBAW-module ingezet werd die
in de praktijk als contextbegeleiding gebruikt wordt. Omgekeerd kunnen contextmodules ingezet
worden als CBAW-module. Dit is zeker het geval voor Raat, die 6 mobiele modules CB heeft, maar geen
erkenning voor CBAW. Raat heeft in het kader van de uitstroom van de jongeren vooral nood aan
CBAW, waardoor zij deze als dusdanig omzetten en ook zo registreren. CBAW apart vermeld in de tabel
duidt aan hoeveel CBAW Raat opstartte of afrondde en hiervoor een contextbegeleidingsmodule
omzette.
** er werden 4 CBKI-begeleidingen afgerond waarvan 1 in het kader van een zorgnetwerk.
Het gaat hier over de 5 CBKI-begeleidingen in het kader van de uitstroom uit GI van het B-team.
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In de 9 opgestarte begeleidingen van de KWE zijn de 4 begeleidingen inbegrepen die in 2018 reeds
opstartten, dus vóór de officiële start op 1 januari 2019. 2 van de 3 stopgezette begeleidingen betreft
deze in 2018 opgestarte begeleidingen.
Er zijn in 2019 in Huize Sint-Vincentius in totaal opvallend meer begeleidingen opgestart dan er
gestopt zijn. In de tabel zien we dat deze verschillen het grootst zijn bij de reguliere verblijfsmodules,
kamertraining en dagbegeleiding in groep. Deze modules gingen 2019 in met een lagere bezetting
dan dat ze het jaar afsloten.

V.

Andere indicatoren m.b.t. nieuw opgestarte dossiers in 2019

a. Verwijzende instantie

Verwijzende instantie
Fedasil
GV
JRB
BI
Cliënt zelf
Andere
Niet geregistreerd

aantal op 118
8
18
42
13
22
1
14

De 14 jongeren waarbij de verwijzer niet geregistreerd is zijn jongeren die in crisisopname of via
externe time-out instromen.
b. Statuut bij opstart van de nieuwe begeleiding
We startten in 2019 118 begeleidingen op.
We geven hieronder het statuut bij opstart.
Soort
Crisismeldpunt
Onbekend
Externe time-out
Fase 3
Heropstart binnen het jaar
Hoogdringende hulpvraag
Interne doorschuiving
Prior
BR/Z Prior
Reguliere vraag
Uitstroom uit GI
VIST-crisis
Zorgnetwerk
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aantal op 118
2
1
7
2
2
5
34
13
2
38
6
5
1
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We stellen vast dat 38 van de 118 opgestarte begeleiding ofwel 32,20 % volgens regulier statuut
opstarten. Dit betekent dat 67,80 % van de in 2019 opgestarte begeleidingen onder een zekere
urgentiedruk opstartten.

c. Leeftijd bij opstart van de nieuwe begeleiding

Leeftijd
0-6
7-12
13-15
16-17
18+

Aantal
op 118
11
30
25
29
23

% op
118
9,32%
25,42%
21,19%
24,58%
19,49%

Er worden beduidend meer begeleidingen opgestart voor jongeren ouder dan 12 jaar, nl. 65,26 %
vs. 34,74 % nieuwe begeleidingen voor jongeren tot en met 12 jaar.
De crisisopnames die we in 2019 realiseerden waren allemaal voor jongeren ouder dan 12 jaar.
Indien we ons focussen op de leeftijdsspreiding in de verblijfmodules (excl. Kamertraining, want
minimum leeftijd is hier al 15 j), dan krijgen we het volgende overzicht.

Leeftijd
0-6
7-12
13-15
16-17
18+

aantal % op 45
op 45
6 13,33%
8 17,77%
16 35,56%
12 26,67%
3
6,67%

Deze tabel toont aan dat 68,9 % van de jongeren waarvoor we in 2019 een hulpaanbod opstartten
in een verblijfafdeling (excl. Kamertraining), ouder was dan 12 jaar.
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VI.

Indicatoren gerelateerd aan agressie in 2018

Initieerder: jongere

Initieerder:

Aard Agressie

Gericht naar

< 12 jaar

> 12 jaar

contextfiguur

Verbaal

zichzelf

0

4

0

begeleiding

162

164

24

anderen

61

26

13

TOTAAL

223

194

37

zichzelf

8

8

0

begeleiding

32

10

2

anderen

43

28

8

TOTAAL

83

46

10

zichzelf

29

28

11

begeleiding

55

39

0

anderen

8

13

0

TOTAAL

92

80

11

183

398

320

58

776

Fysiek

Materiaal

TOTAAL

TOTAAL

454

139

Een agressie-incident kon onder meer dan één vorm geuit en kon tegelijkertijd naar meer dan één
categorie personen gericht zijn.
In het overzicht valt het groot aantal agressieregistraties op voor de jongeren jonger dan 12 jaar.
Deze leeftijdsgroep neemt 51,29% (398/776) van alle agressiegevallen voor zijn rekening. Dit is meer
dan de leeftijdsgroep van +12-jarigen, die voor 41,24% (320/776) van alle voorvallen instaat. 59 van
de 776 (7,6%) verschillende registreerde uitingsvormen gingen uit van contextfiguren die op de
afdeling kwamen.
De jongeren uit het lager onderwijs scoren bovendien onder elke vorm van agressie hoger, maar het
verschil is het grootst voor de fysieke uiting van agressie, nl. 59,71% van alle registraties vs. 33% bij
de leeftijdscategorie boven de 12 jaar.
Deze agressiecijfers zijn identiek aan de cijfers in 2018, waar de 51,27% van de agressie-incidenten
door jongeren onder de 12 jaar gepleegd werden tegenover 41% door jongeren ouder dan 12 jaar
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en 7,79% door contextfiguren. Ook toen was het verschil tussen de uitingsvormen het grootst voor
de fysieke agressie.
Als we kijken naar de categorie personen naar wie de agressor zich richt (zie schema hieronder), dan
moet het begeleidend personeel dit het vaakst ontgelden. Bij fysieke agressie is deze evenwel meer
gericht naar andere jongeren uit de groep. Agressie werd in 2019 meer dan in 2018 gericht naar
zichzelf (88 keer vs. 46 keer in 2018).

Categorie naar wie gericht
Soort agressie

zichzelf

begeleiding

anderen

Verbaal

4

350

100

Fysiek

16

44

79

Materiaal

68

94

21

Totaal

88

488

200

We hebben in 2019 ook geregistreerd of agressie-incidenten aan steeds dezelfde jongeren
gerelateerd waren of aan verschillende jongeren. Ook hier is een patroon terug te vinden wat
leeftijdscategorie betreft. Indien jongeren onder de 12 jaar agressie uiten, gaat dit meestal over
dezelfde jongeren. Dit is wel anders in een dagcentrum dat dit jaar ook frequent met agressie te
maken had. Hier gaat het over verschillende jongeren. Bij jongeren ouder dan 12 jaar gaat het
meestal over verschillende jongeren.
Deze cijfers zijn een indicatie voor de complexe problematiek van sommige jongeren in Huize SintVincentius. Ook het dagcentrum dat met frequente agressie te maken had, had een populatie van
verschillende jongeren met een individueel complexe problematiek in combinatie met een
onvoorspelbare en onveilige context.
Toen we met de afdelingen die in 2019 veel agressie-incidenten kenden, reflecteerden over de
verklaring van dit hoge cijfer, kwam ook een derde factor naar voor, nl. een nieuw samengesteld
team met overwegend jonge en onervaren begeleiders. Jongeren merken de onzekerheid van deze
begeleiders en tasten de grenzen van het gezag af.
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VII.

Indicatoren m.b.t. aanmeldingen in 2019

a. Aantal aanmeldingen in 2019
Het totaal aantal aanmeldingen NRTJ en RTJH in 2019 bedraagt 178. In vergelijking met 2018, waar
er 166 aanmeldingen gebeurden, is dit een toename van 9 %.
Hieronder vind je de verdeling per typemodule:
Typemodule
Verblijf

Aantal
aanmeldingen in
2019
86

48,31 %

Aantal
aanmeldingen in
2018
80

Percentage

Percentage
48,19 %

Kamertraining

15

8,43 %

8

4.82 %

Verblijf
+kamertraining
Dagbegeleiding

9

5%

46

25,84 %

Niet
geregistreerd
34

20,48 %

Mobiele CB

16

9%

23

13,86 %

CBAW

0* + 2

0%

7

4,22 %

CBKI

1** + 4

0,056 %

6

3,61 %

KWE

5

0,28 %

NVT

Crisisverblijf

0

0

1

0,6 %

Typemodule niet
ingevuld
Totaal

0

0

6

3,61 %

178

166

*dit cijfer geeft de zuivere vraag voor deze module weer. De vraag voor CBAW kan wel als
mogelijke optie gesteld zijn voor een hoofdoptie. Zo is een CBAW – vraag gesteld bij 2
aanmeldingen die in de tabel geregistreerd staan bij verblijf en kamertraining. Dit is het schuine
cijfer in de tabel.
** dit cijfer geeft de zuivere vraag voor deze module weer. Daarnaast kan deze module
aangevraagd zijn naast een andere module. Zo is de vraag voor CBKI 2 maal gesteld na een
hoofdaanmelding voor verblijf en 2 maal als optie naast de reeds dubbele aanvraag voor verblijf
en kamertraining. Dit is het schuine cijfer in de tabel.

Uit de tabel blijkt dat er in 2019 een toegenomen vraag naar kamertraining leefde. De zuivere vraag
voor kamertraining is nagenoeg verdubbeld. Indien we de aanmeldingen die zowel naar verblijf als
kamertraining vragen, erbij tellen, dan is dit cijfer bijna verdrievoudigd in verhouding tot 2018. De
stijging blijft overeind ook als we rekening houding met de meervoudig geboekte aanmeldingen (zie
asterix onderaan tabel). Voor de interpretatie hiervan nemen we ook de cijfers van KWE erbij. KWE
vertegenwoordigt 0,22 % van de totale capaciteit van Huize Sint-Vincentius. In de tabel lezen we dat
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het percentage van alle aanmeldingen die bestemd zijn voor KWE deze capaciteit volledig dekt. Dit
cijfer is zelfs hoger als we rekening houden met 1 KWE-aanmelding die in een meervoudige
aanmelding voor verblijf + kamertraining vervat zit, samen met een CBAW-aanmelding.
Deze cijfers en meervoudige aanmeldingen wijzen op de nood aan een begeleide voorbereiding op
zelfstandig wonen bij de jongvolwassenen binnen de bijzondere jeugdzorg. Deze nood weerspiegelt
zich ook in de stijgende bezettingscijfers van de Cano (kamertraining)- afdeling.
In de tabel zien we in 2019 een stijging aan het aantal aanmeldingen voor dagbegeleiding in groep.
Naast een mogelijk accuratere registratie op de aanmeldingslijst, hebben we hiervoor geen
verklaring.
Daarnaast valt in de tabel de daling op van de aanmeldingen voor de ambulante modules t.o.v. 2018.
Voor het globale pakket zuivere aanmeldingen ambulante begeleidingen is dit een daling van
12,274 %. Houden we rekening met de meervoudige aanmeldingen, dan is het verschil kleiner, nl.
5,7 %. Een mogelijke verklaring voor de daling als ook de meervoudige aanmeldingen kan te vinden
zijn in de lange wachtlijsten voor de ambulante modules. De contactpersoon/aanmelder (CPA)
vanuit de GI neemt bovendien rechtstreeks contact op met de cliëntcoördinator van Huize SintVincentius die verantwoordelijk is voor de CBKI-modules. Hierdoor heeft de CPA een actueel zicht
op de mogelijkheid van de opstart van een begeleiding en wordt er op dat moment geen formele
aanmelding genoteerd. Daarnaast is de flexibele invulling van de erkende modules in de Canoafdeling, Raat, bij de aanmelders bekend, waardoor ze naargelang het perspectief van opstarten en
opportuniteit voor het begeleidingstraject, een rangorde in de gevraagde modules kunnen maken.

b. Statuut bij aanmelding
Statuut

Aantal
aanmeldingen op
178

Regulier

150

prior

15

VIST-crisis

6

Dossier in crisis

2

Fase 3

2

Hoogdringende vraag

2

CMP

1

Totaal

178
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Doorheen het jaar hadden 6 aanmeldingen het statuut van VIST-crisis. Dit waren vragen voor
verblijf. 1 aanmelding werd geschrapt omdat het cliëntsysteem niet op het aanbod wenste in te
gaan. Een andere aanmelding werd geschrapt omdat de jongere elders regulier kon instromen.
Alle andere aanmeldingen waren reguliere vragen.

c. Gevolg gegeven aan de aanmelding
Reguliere
vraag

prior

101

5

1

12

3

3

Geschrapt door ACT of IA

2

1

Geschrapt door HSV

19

4

Gevolg
Op wachtlijst zonder opstart in
2019
Op wachtlijst met opstart in
2019

VIST- Dossier Fase Hoogdringende
crisis in crisis 3
vraag
1
2
1
2

crisisopname

1

Niet geregistreerd

16

2

Totaal

150

15

CMP

1

1
6

2

2

2

1

We stellen vast dat het aantal geschrapte vragen gedaald is t.a.v. 2018. Daar waar toen ruim 25 %
van de aanmeldingen niet weerhouden werd, was dit voor 2019 beperkt tot 16 % van de
aanmeldingen. Daar ons opnamebeleid niet versoepeld is t.o.v. 2018, kunnen we deze daling eerder
toeschrijven aan een betere kennis van het hulpverleningsaanbod van Huize Sint-Vincentius
vanwege de verwijzers.
Desalniettemin blijft dit cijfer hoog en hopen we dat de intensiever dialoog die we bij aanmelding
met de verwijzers in 2019 aangingen, hiertoe kan bijdragen.
Deze op elkaar afgestemde beeldvorming kan een andere lezing geven van “geschrapt door Huize
Sint-Vincentius”.
Indien een aanmelding door Huize Sint-Vincentius na overleg met alle betrokken partijen op de
aanmeldingslijst in 2019 niet weerhouden werd, was dit om één van volgende redenen:
- een andere begeleidingssetting komt beter tegemoet aan het hulpverleningsprofiel van de
jongere (12 maal)
- de begeleiding kon in een andere voorziening opstarten (5 maal)
- een andere hulpvraag overheerst en is urgent (1 maal)
- wij hebben het gevraagde aanbod niet (4 maal)
- er is geen recente informatie (twee dossiers)
- het cliëntsysteem wenst niet in de gaan op het hulpverleningsaanbod (3 maal)
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De aanmeldingen die in deze tabel geregistreerd zijn als “geschrapt door ACT of IA”, zijn
aanmeldingen die op een gegeven moment van de wachtlijst verdwenen zijn.

VIII.

Aantal vragen voor dringende begeleiding in verblijf die
doorheen 2019 door ACT via e-mail gesteld werden

In totaal werden er in 2019 119 vragen voor een dringende opvang van jongeren via ACT gesteld.
Voor enkele jongeren werd deze vraag meermaals gesteld. Indien we de aanvragen bekijken i.f.v.
van unieke vragen dan komen we tot 97 hoogdringende vragen.
Wij konden het volgend aanbod aanreiken:
Aanbod

Gevolg

1 jongen van 13 jaar: crisisopname in Alfabet

Niet kunnen doorgaan o.w.v. nieuwe
aanmelding Fedasil

1 meisje van 14 j (Oost-Vlaanderen):
crisisopname

Werd niet op ingegaan

1 meisje van 16 j: crisisverblijf in Raat

Werd op ingegaan, maar kon niet verlengd
worden; geen ander intern aanbod; op
wachtlijst geplaatst

3 kinderen uit eenzelfde gezin: geen aanbod
op acute vraag in mei wel aanbod in verblijf
in najaar

Begeleidingsopstart in najaar

1 jongen van 15 j (Antwerpen): crisisverblijf
in Anker

Verblijf gedurende 7 weken

2 kinderen uit Syrië: crisisverblijf in Alfabet +
regulier verblijf in andere afdeling van zodra
plaats

Werd niet op ingegaan

Dit wil zeggen dat we voor het merendeel van de vragen geen aanbod hadden. Redenen hiervoor zijn
de bezetting van de afdelingen, of de situatie in de afdelingen op dat moment, of de aard van vraag
(vb. overbrugging, grote afstand van woonplaats, …).
Hieronder geven we een genuanceerder beeld over deze aanvragen met betrekking tot de herkomst
per provincie, het geslacht en de leeftijdscategorie.

Toegangspoort

Aantal op
totaal van
119 vragen

Percentage
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ACT Antwerpen
ACT Limburg
ACT Oost-Vlaanderen
ACT Vlaams-Brabant/Brussel
ACT West-Vlaanderen
Andere: Fedasil

9
57
19
32
0
2

7,56%
47,9%
15,97%
26,89%
0%
1,68%

Opvallend is dat de druk vanuit Oost-Vlaanderen met hoogdringende vragen, afgenomen is t.o.v.
2018 waar toen 25 % van de vragen voor hoogdringende begeleiding door de toegangspoort van
Oost-Vlaanderen gesteld werd.

Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend

Aantal op totaal van
97 jongeren
54
40
3

Percentage
in 2019
55,67%
41,24%
3,09%

Percentage
in 2018
53,13%
42,50%
4,38%

De percentages per geslacht en de verhouding tussen de hoogdringende vragen per geslacht zijn
gelijklopend met deze van 2018. Ook in 2019 wordt er meer hoogdringende hulp voor jongens
gevraagd.

Leeftijd
0-6
6-12
12-15
15-17
17+
Blanco

Aantal op totaal van
97 jongeren
14
30
23
17
10
3

Percentage
in 2019
14,43%
30,93%
23,71%
17,53%
10,31%
3,09%

Percentage
in 2018
16,88%
28,13%
12,50%
27,50%
11,88%
3,13%

De spreiding van de hoogdringende vragen in 2019 over de leeftijdscategorieën herhaalt het patroon
van 2018. Er is wel een opmerkelijke verschil voor wat de leeftijdscategorieën 12 tot 15 jaar en 15 tot
17 jaar betreft. Deze wisselen hun percentage hoogdringende vragen om in vergelijking met 2018. Er
kwamen in 2019 dus meer urgente vragen binnen voor 12 tot 15 jarigen dan voor de 15 tot 17 jarigen.
We hebben hier niet direct een verklaring voor.

HOOFDSTUK 3.

ZELFEVALUATIE
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1. Beschrijving van het evaluatieproces

I.

Nulmeting

In het najaar van 2013 startten we met het proces van zelfevaluatie binnen vzw Huize Sint-Vincentius.
Tijdens dit proces werden verschillende methodieken ingezet (groepsbespreking, Prose, Quickscan,
aftoetsen bij de medewerkers) waardoor we in juni van 2014 tot een eindscore voor alle onderdelen
kwamen. Dit is de nulmeting.
Op basis van deze nulmeting, noteerden we allerhande verbeteracties die we prioriteerden in een
meerjaren-kwaliteitsplanning.
In tussentijd werden er reeds een aantal actiepunten uitgewerkt en doorliep onze organisatie een
proces van reorganisatie, wat ons het signaal gaf om onze eerste eindconclusie van het
zelfevaluatieproces opnieuw onder de loep te nemen.
We kozen hierbij voor een gefaseerd systeem van evaluatie, waarbij diverse onderdelen op
afzonderlijke momenten werden gerevalueerd. We reflecteerden bovendien over nieuwe
methodieken die hierbij ingezet konden worden, zoals bijvoorbeeld de nieuw ontwikkelde
vragenlijsten van Prose en een interne audit.
II.

Meting + 1

We namen eind 2015 de eerste aanzet tot de her-evaluatie van de onderdelen uit het kwaliteitsmodel.
We startten met deze onderdelen die we als prioritair te behandelen beschouwden na de eerste
eindbeoordeling.
Het betreft de 4 onderdelen uit de inputfactoren, nl. kwaliteitszorg (organisatie en visie,
betrokkenheid, methodieken en instrumenten en verbetertraject) en de gebruikerstevredenheid bij
het onderdeel resultaatsgebieden. Dit is de meting +1.
We kozen hierbij voor de volgende werkwijze:
1. Scoring groeiniveaus: de leden van de beleidsvergadering bereidden de zelfevaluatie individueel
voor aan de hand van het overzicht van de onderdelen en de bijhorende beschrijvingen
(groeiniveaus). Zij gingen bij zichzelf na welke argumenten en indicatoren ze vonden om een score
op een bepaald niveau vast te leggen.
2. Interne audit: voor het onderdeel “kwaliteitszorg” ontwierpen we een korte en eenvoudige
vragenlijst. Deze vragenlijst werd voorgelegd aan een ruime steekproef van medewerkers en
bestuurders.
3. Prose: directie en coördinatoren vulden de Prose-vragenlijst m.b.t. deze thema’s in.
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Tijdens de beleidsvergadering van januari 2016 werd alle input verzameld en werd, op basis van het
resultaat van de analyse van voorgaande fases, getracht tot een consensus eindscore te komen voor
alle betrokken onderdelen. Dit resultaat werd dan in een overzicht gegoten.
III.

Meting + 2

In een tweede fase werden de thema’s van het onderdeel “kernprocessen” aan een nieuwe evaluatie
onderworpen. Dit gebeurde in het voorjaar van 2016.
We kozen voor 2 methodieken:
1. Interne audit: een zelf ontworpen vragenlijst betreffende kernprocessen gericht naar alle
contextbegeleiders en groepsbegeleiders.
2. Prose: daarnaast gebruikten we opnieuw de vernieuwde vragenlijsten van Proze m.b.t. de
kernprocessen, welke door de coördinatoren ingevuld werd.
Dit is onze meting +2.
IV.

Meting +3

We kozen er in 2017 voor om het onderdeel “Gebruikersresultaten” van het kwaliteitsmodel aan een
her-evaluatie te onderwerpen. Alle kernprocessen en de bijhorende documenten en instrumenten
hadden immers een update ondergaan en we wilden weten of dit een impact had op de
gebruikersresultaten.
Deze toetssteen gebeurde op 2 manieren:
1. De resultaten op organisatieniveau van de feedbackbevragingen van alle afdelingen: deze werden
op de beleidsvergadering van september besproken.
2. Scoring groeiniveaus: de leden van de beleidsvergadering bereidden dit individueel voor aan de
hand van de omschrijvingen per niveau en per onderdeel en dachten na over de indicatoren om
een bepaald niveau toe te kennen. De bespreking hiervan gebeurde op de beleidsvergadering van
oktober.
Aangezien er betreffende het onderdeel “Medewerkersresultaten” in 2016 en 2017 wel acties
ondernomen zijn, maar we geen actueel (sedert nulmeting) coherent overzicht van de resultaten
hebben, besloten we dit in het najaar te realiseren.
3 methodieken werden hiervoor gebruikt:
1. Een zelfontworpen enquête deeltijds werken: de nood aan deze bevraging ontstond vanuit een
interne werkgroep “werkgoesting”. De vragenlijst werd verzonden aan alle medewerkers in een
functie waar op dat moment nog geen contractuele mogelijkheden tot deeltijds werk bestonden,
nl. de begeleiders en de coördinatoren. 2/3 van dit doelpubliek vulde de vragenlijst in. De
resultaten werden in een eerste stap teruggekoppeld aan de leden van die werkgroep om in een
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tweede fase door de directie aan de medewerkers van elke afdeling terug te koppelen en feedback
te sprokkelen.
2. Een enquête RAPS-I (Risico-Analyse-Psychosociale aspecten) van IDEWE: alle medewerkers kregen
de uitnodiging deze bevraging elektronisch in te vullen. 103 personen, oftewel 74% van het
personeel ging hierop in. De antwoorden werden door IDEWE verwerkt. De resultaten werden in
een eerste fase teruggekoppeld aan het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPB)
alsook aan de leden van de werkgroep “werkgoesting”. In een tweede fase werden ze door de
directie per afdeling besproken, om zo ook nog wat meer feedback te krijgen specifiek vanuit
afdelingen en/of individuele medewerkers.
3. Scoring groeiniveaus: de kwaliteitscoördinator bereidde dit voor aan de hand van de input van de
resultaten van de twee bevragingen en lichtte dit toe op een beleidsvergadering.
De totaalevaluatie van beide onderdelen van de medewerkersresultaten noemen we de meting +3.

V.

Meting +4

We kozen er voor om – na de procedure over het onthaal van de gebruiker – ook de andere
“kernprocessen” aan een zelfevaluatie te onderwerpen. We wilden weten in welke mate de
kwaliteit en toepassing van de procedures betreffende “doelstellingen en handelingsplan”,
“afsluiting en nazorg”, voldoende geborgen is.
In 2017 hebben we de pedagogische profielen i.h.k.v. de Cano-erkenning van de afdeling Raat en
voor de nieuwe afdeling voor NBMV, Alfabet geüpdatet. Ondertussen is onze organisatie sinds april
2017 uitgebreid met de CBKI-modules, welke door het B-team van Raat opgenomen worden. Onze
organisatie is in 2018 tevens uitgebreid met een ondersteunende module welke ook bij Raat hoort.
Tenslotte wilden we kritisch bekijken of de procedure over het dossierbeheer duidelijk,
gebruikersvriendelijk en realistisch haalbaar. Deze zorg was er o.m. door de blijvende vaststelling
dat verwachtingen die de organisatie stelt aangaande het opstellen en beheren van een dossier niet
steeds uitgevoerd worden en dat medewerkers hierop aanhoudend geappelleerd dienen te worden.
Als methodieken kozen we voor alle vier de kernprocessen, de methodiek van de groeiniveaus. De
doelgroep verschilde wel. Voor de kernprocessen “doelstellingen en handelingsplan” en “afsluiting
en nazorg” ging de zelfevaluatie door in de teams van de afdelingen, steeds uitgevoerd door de
kwaliteitscoördinator. Aan de zelfevaluatie van “pedagogisch profiel” en “dossierbeheer” namen
dan weer de directie en coördinatoren deel tijdens een beleidsvergadering.
In navolging van vorige zelfevaluaties noemen we dit zelfevaluatieproces de meting +4.
VI.

Meting +5

We hebben er in 2015 voor gekozen om gespreid over 5 jaar alle kwaliteitsdomeinen van onze
organisatie minstens een keer na een aanvankelijke nulmeting aan een nieuwe zelfevaluatie te
onderwerpen. In 2019 waren de laatste subthema’s aan de beurt, nl. de samenlevingsresultaten.
We kozen opnieuw voor de methodiek van de groeiniveaus. We oordeelden dat voor deze
zelfevaluatie de groep coördinatoren en directie het best geplaatst was. Deze groep werd in twee
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groepen verdeeld waarbij elke groep 1 thema van de samenlevingsresultaten op zich nam. De
opdracht was een kritische reflectie met motivering te maken over de situering van de organisatie
op de verschillende groeiniveaus. Deze voorbereiding werd in de grote groep besproken op een
eerstvolgende stuurgroep kwaliteit. Aansluitend op de vorige zelfevaluaties, noemen we dit
zelfevaluatieproces de meting +5.
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2. Sjabloon scores

Naam Inrichtende
Macht:

Vzw Huize Sint-Vincentius

Naam Organisatie:

Vzw Huize Sint-Vincentius

Erkenningsvorm:

OVBJ

Zelfevaluatie

2014

Kwaliteitszorg

nulmeting

Organisatie en visie
Betrokkenheid
Methodieken en
instrumenten
Verbetertraject

2

2015

2016

2017

meting
+1
meting
+2

meting
+3

2018

2019

Meting +4 Meting +5

-

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

5

5

5

5

3

-

2

2

2

2

3

-

3

3

4

4

3

-

2

2

4

4

2

-

3

3

4

4

3

-

2

2

2

2

3

3

2

2

4

3

3

3

3

1

-

2

2

2

2

2

-

2

2

2

2

3

-

3

4

4

4

2

-

2

2

2

2

2

-

2

2

2

5

2
2
2

Kernprocessen
Onthaal van de gebruiker
Doelstellingen en
handelingsplan
Afsluiting en nazorg
Pedagogisch profiel
Dossier-beheer
Gebruikersresultaten
Klachten-behandeling
Gebruikers-tevredenheid
Effect van de hulpverlening

2

Medewerkersresultaten
Personeels-tevredenheid
Indicatoren en kengetallen
Samenlevingsresultaten
Waardering strategische
partners
Maatschappelijke
opdrachten / tendensen
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3. Motivering scores 2019

We geven in het sjabloon de scores van de nulmeting uit 2014 weer om kwaliteitsevoluties van de
subthema’s d.m.v. de scores van de meting +1, de meting +2, de meting +3, de meting +4 en de meting
+5 te kunnen opvolgen.
De scores die schuin gedrukt zijn, zijn de scores overgenomen uit de laatste meting die hierrond
gedaan is en is in het kwaliteitsverslag van dat jaar toegelicht.
We motiveren hieronder de scores van de meting +5 uitgevoerd in 2019.

I.

Medewerkersresultaten

a. Klachtenbehandeling
Deze zelfevaluatie is een her-evaluatie na de verbeteracties die uitgevoerd werden n.a.v. de
zelfevaluatie van dit thema in 2017. De conclusie was toen dat onze procedure best tot een
gebruikersvriendelijk instrument kon omgevormd worden, en dit in samenspraak met gebruikers.
Bovendien diende de systematiek in de registratie, de inventarisatie, de bespreking van de resultaten
op de diverse niveaus terug ingevoerd te worden.
Deze verbeteracties werden in 2019 gerealiseerd. Hierdoor scoren we positief op groeiniveau 3.
We zetten de zelfevaluatie verder voor de indicatoren van groeiniveau 4 en bouwen volgende
motivering op.
-

-

-

Na de bespreking van de resultaten van de klachtenbespreking op organisatieniveau via de
stuurgroep kwaliteit, werden direct enkele verbeteracties op inputfactoren en
kernprocessen afgesproken. De aandacht werd nogmaals gevestigd op het belang van een
vlotte communicatie en het zich hierbij houden aan de gemaakte afspraken tussen
opvoedingsverantwoordelijken en begeleiders. Hierbij werd de link gelegd naar identieke
resultaten bij de feedbackbevragingen. Daarnaast werd afgesproken dat aan het einde van
een interne commissie (overlegorgaan met vertegenwoordigers van alle afdeling voor een
bepaald thema) de voorzitter van de commissie samen met de leden zal afspreken wie wat
communiceert naar de eigen afdeling.
De resultaten werden gelinkt met andere thema’s. Zo werd de link gelegd met de
implementatie van het beleid medische handelingen door een “bekwame helper”, welke in
2020 ingepland staat. Door deze link konden de resultaten m.b.t. medische verzorging
geïnterpreteerd worden als een nood aan duidelijke richtlijnen en registratiedocumenten.
De resultaten van de bespreking op organisatie niveau worden – na de nodige communicatie
hierover – opgenomen in het kwaliteitshandboek, waar ze voor elke medewerker
toegankelijk zijn.

We besluiten ons een positieve evaluatie toe te kennen op alle onderdelen van groeiniveau 4.
Kijken we verder naar groeiniveau 5, dan houden we het bij het eerste onderdeel. We communiceren
de klachtenprocedure immers systematisch via de website.
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II.

Samenlevingsresultaten

We deden deze zelfevaluatie op een stuurgroep kwaliteit omdat deze medewerkersgroep, nl. alle
directieleden en alle coördinatoren het best geplaatst was om te beoordelen wat onze organisatie
onderneemt i.h.k.v. deze thema’s.
a. Waardering strategische partners
We begonnen deze zelfevaluatie met een definiëring van “strategische partners”. Strategische
partners zijn die partners die we nodig hebben om de missie, visie en doelstellingen van onze
organisatie te kunnen waarmaken. We hebben het hier in dit kader niet over de partners met wie
we in een individueel dossier samenwerken.
We probeerden onze strategische partners via inventarisatie in kaart te brengen. Dit resulteerde in
een divers landschap van partners, gaande van de kernpartners zoals het agentschap Opgroeien,
het OSD, de verwijzers van de brede instap, Fedasil, het IROJ, tot veel betrokken CLB’s, scholen,
CAW’s, OCMW’s, diensten GGZ, afdelingen psychiatrie, politie, andere voorzieningen Bijzondere
jeugdzorg alsook VAPH, burgemeesters, scholen van stagiaires, jeugdkamporganisaties, het
Netwerk Iedereen Verdient Vakantie, en zo konden we nog verder gaan.
Als we dan de indicatoren van de groeiniveaus bekijken, stellen we vast dat we ons voor
verschillende partners op verschillende niveaus situeren.
Bovendien worden er voor eenzelfde partner door de verschillende werkingsregio’s binnen de
organisatie verschillende scores gegeven. Dit hangt samen met de prioriteit van de samenwerking
met een partner. Zo zullen het CAW, het OCMW voor het gemeenschapshuis Toekomst 18 (KWE),
noodzakelijk zijn om de opdrachten en doelen omschreven in het pedagogische profiel van
Toekomst 18, te kunnen realiseren. De medewerkers organiseren dan ook regelmatig een ronde
tafel gesprek met de medewerkers van deze diensten om feedback over de samenwerking te
verkrijgen en verbeteracties af te spreken. Als we hieraan een score koppelen, dan scoren we
groeiniveau 2 met een toekenning van niveau 3 voor de eerste indicator. Andere regio’s die vooral
met jongere kinderen werken of waar er minder doorgroei is naar voortgezette hulpverlening, zullen
OCMW of CAW niet als prioritaire partner zien en dus eerder op casusniveau de waardering
aftoetsen (groeiniveau 1).
Sommige regio’s ervaren het CLB als “kernpartner” en vinden hun waardering belangrijk. Zij
organiseren een gesprek (groeiniveau 2).
De organisatie gaat op regelmatige basis met ACT Limburg en ACT Vlaams-Brabant rond de tafel
zitten om de wederzijdse verwachtingen naar elkaar toe af te toetsen en bij te sturen. Ook mochten
de diverse politiediensten hun ervaringen met onze organisatie in een overleg kenbaar maken
(groeiniveau 2).
Algemeen kunnen we zeggen dat we in de samenwerkingsverbanden met onze strategische
partners de waardering kunnen afleiden uit de feedback die we van hen krijgen (groeiniveau 1).
We vinden het jammer dat we de waardering van het OSD als team niet kennen. Hier willen we in
de toekomst een verbeteractie aan koppelen.
Voor de huidige zelfevaluatie van het subthema “waardering strategische partners” besluiten we
ons een groeiscore 2 toe te kennen.
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We koppelen hieraan een realistisch haalbare verbeteractie, nl. zicht krijgen op de strategische
partners per regio. Doorheen het jaar 2020 maakt elke regio een inventaris van de strategische
partners waarmee hij samengewerkt heeft en hoe en waarom de waardering al dan niet getoetst is.
Deze gegevens worden analoog aan de klachtenregistraties, samen gebracht en besproken in
januari 2021. I.h.k.v. het opmaken van de kwaliteitsplanning kan eventueel een verbeteractie
toegevoegd worden.

b. Maatschappelijk opdracht en maatschappelijke tendensen
De maatschappelijke opdracht van onze organisatie om rekening te houden met de
maatschappelijke tendensen die een impact hebben op het cliëntsysteem en de organisatie, is
neergeschreven in diverse visieteksten van het integraal kwaliteitsbeleid. De basisvisie op
hulpverlening is in 2019 geactualiseerd i.f.v. het toenemende belang van netwerking binnen de
jeugdhulp en onze ervaring van de impact van een steunend netwerk op de draagkracht van
jongeren en hun context.
De actualisering van de visie wordt minstens gegarandeerd door de nazichtdatum die onderaan de
teksten aangebracht is. De kwaliteitscoördinator bewaakt d.m.v de kwaliteitsplanning, dat dit
nazicht uitgevoerd wordt.
Onze organisatie actualiseert systematisch de concrete invulling van haar maatschappelijke
opdracht, rekening houdend met de maatschappelijke tendensen, d.m.v. een “denkdag” welke de
organisatie 1 tot 2 maal per jaar organiseert. Op zo’n denkdag wordt stilgestaan bij actuele thema’s
die een impact hebben op het welzijn van het cliëntsysteem en impact hebben op het welzijn van
de medewerkers. Daarnaast is er maandelijks een beleidsvergadering waar directie en
coördinatoren van gedachten wisselen over de antwoorden die de organisatie kan bieden op de
nieuwe tendensen die in de dagdagelijkse werking en bij de uitvoering van de kernprocessen,
vastgesteld worden. Een voorbeeld is het omgaan met sociale media zowel vanuit het perspectief
van de jongeren als vanuit het perspectief van de medewerkers. Een andere waarneembare tendens
is de toenemende nood van jongeren aan begeleiding in functie van de uitstroom, zoals CBAW.
Hierdoor hadden sommige regio’s van onze organisaties onvoldoende modules ambulante
contextbegeleiding. Dit resulteerde in een uitwisseling van modules ambulante contextbegeleiding
tussen de regio’s van onze organisatie. Vzw Huize Sint-Vincentius actualiseert tevens systematisch
haar maatschappelijke opdracht en houdt systematisch rekening met maatschappelijke tendensen,
door oproepen van de overheid om het hulpaanbod uit te breiden of om zich te engageren voor
innovatieve projecten, kritisch in overweging te nemen i.f.v. de maatschappelijke opdracht van de
organisatie.
De organisatie communiceert via het jaarlijks kwaliteitsverslag de geconstateerde tendensen die
een impact hebben op het welzijn van de cliënten en op het welzijn van de organisatie. Zo kaartten
we in het kwaliteitsverslag van 2018 de impact aan van complexe hulpnoden van de jongeren en
hun context, op het kunnen garanderen van de kwaliteit van zorg aan deze individuele jongeren (en
hun context) maar ook aan de groep (afdelingen verblijf of DIG). Daarnaast beschreven we de impact
van deze dynamiek op het welzijn van individuele medewerkers en op het welzijn van het team. Ook
in het voorliggend kwaliteitsverslag maken we duidelijk dat het garanderen van het welzijn van
medewerkers, een complexe en moeilijke opdracht was.
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Door haar lidmaatschap van het Vlaams Welzijnsverbond, deelname aan diverse overlegorganen,
worden vanuit deze overlegfora vastgestelde noden, tendensen met impact op het welzijn van
cliënten en het welzijn van medewerkers, gesignaleerd aan het agentschap Opgroeien. Andere
organisaties Jeugdhulp, betrokken of strategische partners, worden tevens door middel van een
jaarverslag op de hoogte gehouden van vernieuwingen of actuele thema’s van het voorbije jaar.
Beide verslagen, kwaliteitsverslag én jaarverslag, zijn via de website van de organisatie, voor
iedereen toegankelijk. Wanneer wij als organisatie een afdeling open stellen i.h.k.v. Dag Van De
Zorg, krijgen de aanwezigen ook een voorstelling van de organisatie, waarbij de vernieuwingen
gelinkt worden aan de vastgestelde maatschappelijke tendensen.
Tot dusver hebben we gemotiveerd dat we groeiniveau 3 behaald hebben.
De eerste indicator van groeiniveau 4 is ook van toepassing op onze organisatie. Elke vastgestelde
maatschappelijke tendens met impact op het welzijn van het cliëntsysteem of impact op de werking
van de organisatie, wordt geregistreerd en op een beleidsvergadering of werkvergadering
besproken i.f.v. mogelijke verbeteracties. Dit kunnen we illustreren met volgende verbeteracties op
het personeelsbeleid. De procedure aanwerving is aangepast op basis van de noden aan coaching
van de medewerkers. Om tegemoet te komen aan het welzijn van medewerkers, heeft de
organisatie de krijtlijnen voor het deeltijds werken uit getekend. De organisatie biedt haar
medewerkers – indien hiertoe ruimte is – de mogelijkheid om door te schuiven naar een andere
functie. Er wordt meer ingezet op flexibel werken in functie van de noodzaak. Op het vlak van de
kernprocessen heeft het maatschappelijk thema “brug naar volwassenheid”, in 2019 geleid tot een
aanpassing van de formats verslaggeving handelingsplan, evolutieverslag, bijsturing van het
handelingsplan en eindverslag. Om efficiënter aan de maatschappelijke tendens van netwerking in
en doorheen een begeleidingstraject tegemoet te komen, is o.m. ingezet op vorming, alsook op het
aanreiken van ondersteunende tools aan het begeleidend personeel.
We voldoen tevens aan de tweede indicator van groeiniveau 4. Nieuwe concrete uitwerkingen van
de maatschappelijke opdracht, worden steeds gelinkt aan de resultaten van andere thema’s
waardoor een gefundeerd kader van de actualisatie kan gegeven worden. Zo worden de
aanpassingen binnen het personeelsbeleid o.m. gelinkt aan de resultaten van de prevalentie van
agressie-incidenten. Hetzelfde redeneerschema kunnen we toepassen op het werken met
netwerken in een hulpverleningstraject en het meer inzetten op activiteiten buiten de organisatie.
Wat de derde indicator betreft, stellen we vast dat het proces om de werking van de
bestuursorganen van vzw Huize Sint-Vincentius af te stemmen op de realisatie van de
maatschappelijke opdracht, volop bezig is. Er wordt geformaliseerd hoe de samenstelling van de
Raad van Bestuur er dient uit te zien in functie van de maatschappelijke opdracht. Er worden
competentieprofielen opgesteld. De statuten worden aangepast.
Tot nu toe scoren we onszelf op groeiniveau 4.
Wat de eerste indicator van groeiniveau 5 betreft, kunnen we voldoende voorbeelden aangeven
waar we samen met andere betrokkenen, vanuit onze maatschappelijke opdracht, proactief en
constructief maatschappelijke tendensen beïnvloeden. Zo gaat op basis van onze input en deze van
andere betrokkenen, het Vlaams Welzijnsverbond regelmatig de dialoog aan met het agentschap
Opgroeien en bevoegde vertegenwoordigers van de politiek. Vanuit o.m. de input in de stuurgroep
en intervisiegroep KWE, de intervisiegroepen Kwaliteit (Vlaams-Brabant en Limburg), het overleg
organisaties met module DIG, het platform Bijzondere Jeugdzorg, het intersectoraal

Kwaliteitsverslag2019-vzwHuizeSint-Vincentius

46

samenwerkingsverband – team Jeugdhulp Hageland, het samenwerkingsverband “beveiligend
verblijf”, het intersectorale zorgnetwerk, stuurgroep en intervisiegroep NBMV, enz. kunnen
beleidssignalen naar het agentschap of naar de politiek gegeven worden.
De afgelopen jaren mocht vzw Huize Sint-Vincentius meermaals ervaren dat zij voor de
implementatie van maatschappelijke tendensen en nieuwe evoluties in de eigen werking, door
andere organisaties als voorbeeld gezien wordt. De Cano-afdeling Raat, werd uitgenodigd om zich
voor te stellen op een Cano-studiedag. Ons gemeenschapshuis, Toekomst 18 mag voor het COJ
samen met 2 andere Limburgse aanbieders KWE, een debatlunch organiseren. Vzw Huize SintVincentius mocht op de studiedag “positief Leefklimaat” vertellen hoe onze organisatie te werk
gegaan is om het werken rond een positief leefklimaat op de verblijfsafdelingen te implementeren.
We kunnen aldus concluderen dat vzw Huize Sint-Vincentius voor wat betreft maatschappelijke
opdracht en maatschappelijke tendensen een groeiscore 5 behaalt.
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4. Bespreking verbeteracties gekoppeld aan de scores van de zelfevaluatie van 2018

I.

Kernprocessen

a. Doelstellingen en handelingsplan
We scoorden vzw Huize Sint-Vincentius op groeiniveau 4 en op de eerste indicator van groeiniveau
5. We koppelden hier geen verbeteractie aan.
b. Afsluiting en nazorg
Ook m.b.t. het kernproces “afsluiting van de hulpverlening en nazorg” situeerden we de organisatie
op groeiniveau 4 en op groeiniveau 5 voor wat de eerste indicator betreft. We besloten het huidig
kwaliteitsniveau vast te houden.
c. Pedagogisch profiel
Bij de zelfevaluatie gaven we de organisatie een score 4. Zoals afgesproken bij de zelfevaluatie in 2018
wilden we in 2019 een actualisering van de pedagogische profielen doorvoeren in functie van de
hernieuwde structuur (regio Libra) van de organisatie en de uitbreiding van de organisatie met het
project KWE. Dit kernproces “pedagogische profielen” was in de meerjarenplanning voor 2019 reeds
geagendeerd als checkactie, zodat de nodige verbeteringen vastgehouden konden worden. Het
pedagogisch profiel van het gemeenschapshuis, Toekomst 18 (project KWE), is gefinaliseerd. De
herziening van de bestaande pedagogische profielen is nog in proces. Dit loopt verder in 2020.
d. Dossierbeheer
Bij de zelfevaluatie in 2018 werden verbeteropdrachten gegeven naar 2019 toe. Deze hebben concreet
te maken met het afstemmen van de inhoud van de procedure “opmaken en gebruiken van het
cliëntdossier” met de nieuwe wettelijke bepalingen van de Europese AVG alsook vanuit de
aanpassingen die gebeurd zijn in het erkenningsbesluit jeugdhulp, het Decreet rechtspositie
minderjarige. Daarnaast dient de procedure kritisch bekeken te worden in functie van het gebruik van
het digitale dossier en de digitale archivering.
Er werd in 2019 een eerste aanzet tot deze verbeteractie gedaan via de interne commissie
informatieveiligheid waar afspraken gemaakt werden over de aan te passen onderdelen. Een kleine
afvaardiging van deze commissie buigt zich In het begin van het volgend jaar over het afstemmen van
de inhoud van de procedure met het elektronisch dossiersysteem en past de tekst navenant aan. Dit
resultaat zal vervolgens voorgelegd worden aan de functiegroep cliëntcoördinatoren.
II.

Cliëntresultaten

a. Klachtenprocedure
Deze verbeteractie vloeit voort uit de zelfevaluatie in 2017 betreffende dit thema. De verbeteringen
beoogden het betrekken van gebruikers in de opmaak ervan en het garanderen van de systematiek
van de jaarlijkse bespreking van de resultaten op de diverse niveaus.
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In 2018 betrokken we zowel cliënten als medewerkers om de procedure zelf te evalueren. We deden
dit aan de hand van enkele richtvragen zoals “weten medewerkers de procedure terug te vinden?”,
“is de procedure realistisch uitvoerbaar?”, “is de procedure actueel?”.
De conclusie van deze aftoetsing was dat een eerste stap binnen deze verbeteractie het opmaken van
een gebruikersvriendelijke procedure zou zijn.
We waren pas in de mogelijkheid om dit in 2019 te realiseren in samenspraak met directie en
coördinatoren en na voorlegging aan enkele jongeren en opvoedingsverantwoordelijken.
De procedure geeft op een overzichtelijke manier het proces van de klachtbehandeling, de registraties,
de systematiek van de bundeling van de klachten, besprekingsforums en de koppeling aan mogelijke
verbeteracties.

5. Bespreking andere verbeteracties 2019

In wat volgt, een beknopt overzicht van verbeteracties waaraan in 2019 werd gewerkt maar die niet
rechtstreeks te linken zijn aan de groeiniveaus, doch de nodige aandacht verdienen.

I.

Inputgebieden

a. Functieomschrijvingen
We wilden in 2019 de functieomschrijving van hoofdbegeleider actualiseren. Deze actualisering was
nodig omdat de reorganisatie in 2014 ook een impact had op de positionering en de
verantwoordelijkheden van deze functie t.a.v. het begeleidersteam, alsook t.a.v. de coördinatoren.
Bovendien was de functieomschrijving in de ‘check-fase’ van de PDCA-cyclus beland.
De hoofdbegeleiders maakten op een hoofdbegeleidersvergadering een kritische lezing van de
bestaande functieomschrijving. De gemaakte opmerkingen tot wijziging werden via de voorzitter
van de vergadering aan de kwaliteitscoördinator bezorgd die de tekst aanpaste. Daarna werden de
wijzingen ter goedkeuring voorgelegd op de stuurgroep kwaliteit. De gefinaliseerde
functieomschrijving
werd
gemotiveerd
toegelicht
op
een
eerstvolgende
hoofdbegeleidersvergadering.
Naast de functieomschrijving van de hoofdbegeleider, was in de kwaliteitsplanning van 2019 een
verbeteractie voor de functieomschrijvingen van de directieleden, voorzien. Er is wel een
uitgebreide omschrijving van de verantwoordelijkheden van deze functies voorhanden maar nog
geen functieomschrijving “pro forma”.
Wegens andere prioritaire kwaliteitsverbeteringen i.f.v. van de kernprocessen en de inputgebieden
van de organisatie, werd dit agendapunt uitgesteld en in de kwaliteitsplanning van 2021
opgenomen.
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b. VTO – Methodieken in de hulpverlening
Deze verbeteractie is gestart in 2017. Met deze verbeteractie wilden we het methodisch handelen in
de hulpverlening een centrale plaats geven, meer bepaald de borging van het geleerde.
De laatste jaren hebben we als organisatie veel ingezet op methodisch werken volgens actuele
denkkaders, o.m. via de vormingen Life Space Crisis Interventions, Signalen van welzijn en van
veiligheid, contextuele hulpverlening en de sedert 2017 nieuw aangeboden vorming Geweldloos
verzet / nieuwe autoriteit. En dit naast de sinds jaar en dag aangeboden vormingen zoals EHBO, brand
blussen, omgaan met agressie, duplo, … We wilden echter een systeem uitwerken dat de
implementatie van de opgedane kennis in het begeleidend handelen kan borgen en dit over de
afdelingen heen.
In 2018 deed de kwaliteitscoördinator op de teamvergadering van 7 afdelingen, inclusief de afdeling
voor NBMV, een korte bevraging betreffende de transfer van de hierboven vermelde opleidingen,
vooraf gegaan door de situering van de bevraging in de missie en visie, waarden en doelstellingen van
Huize Sint-Vincentius. De bevraging had de vorm van een gedachtewisseling binnen het team.
Daarna werd gevraagd om per gevolgde vorming 2 nulmetingen te doen. Op een eerste 10puntenschaal duidde de medewerker aan in welke mate hij/zij in relevante situaties het geleerde
toepast. Op een tweede 10-puntenschaal scoorde de medewerker de mate waarin hij/zij in relevante
situaties de collega’s bij het geleerde betrekt. De resultaten laten enkele duidelijke tendensen zien per
typemodule, alsook over de modules heen. Medewerkers geven gemakkelijk aan wat helpt om een
opleiding als parate kennis en toepassing te kunnen inzetten.
Mede op basis van deze input, werd in de coördinatiegroep VTO reeds besloten om vormingen aan te
bieden geclusterd per functiegroep / team, zodat meerdere medewerkers van éénzelfde team een
gemeenschappelijke taal ontwikkelen en spreken.
In 2019 stuurden we 3 teams naar de opleiding Geweldloos Verzet. Op een van de sessies kondigde de
kwaliteitscoördinator aan dat de deelnemers tot de doelgroep van een nameting “transfer VTO” zullen
behoren. Bedoeling is de resultaten van de nameting te vergeleken met de nulmeting om te evalueren
of we het gewenste effect van de verbeteractie, nl. hogere cijfers indiceren een betere borging van de
transfer van het geleerde, bereikt hebben. Deze nameting zou plaatsvinden 6 maanden na het
voltooien van de opleiding, wat concreet betekent september 2020.

c. Beleidskader medische handelingen door een “bekwame helper”
Deze verbeteractie vloeide voort uit het Protocolakkoord van 19 december 2017, gesloten tussen
de Federale Overheid en de Gewestelijke overheden. Hierin worden de voorwaarden omschreven
waarbinnen een niet-gezondheidsbeoefenaar uit de omgeving van een patiënt/cliënt bepaalde
medische handelingen kan stellen. Een eerste vereiste is dat dit binnen een strikt beleidskader
gebeurt.
Dit beleidskader uitzetten, was de bedoeling van deze verbeteractie.
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De interne preventieadviseur en de kwaliteitscoördinator gingen hiervoor samen zitten. Ze lieten
zich mede inspireren door de studiedag van het Vlaams Welzijnsverbond van 8 mei 2018,
“Gezondheid door de welzijnsbril”. Dit resulteerde in een beleidstekst “beleid bekwame helper”
voor geneeskundige handelingen in Huize Sint-Vincentius.” Ter ondersteuning van de toepassing in
de praktijk werden tevens 4 documenten ontworpen. Een procedure gaf een overzichtelijk geheel
van te zetten stappen.
In 2020 zal dit beleidskader met bijhorende documenten, door de preventieadviseur op elke
verblijfsafdeling toegelicht worden, zodat de implementatie van start kan gaan.

II.

Kernprocessen

a. Brug naar volwassenheid
Aan deze verbeteractie is in 2019 onder verschillende vormen gewerkt.
Het werken met netwerken
Het realiseren van een brug naar volwassenheid in een begeleidingstraject sluit nauw aan bij de visie
van de organisatie op de kracht van het werken met netwerken. We merken dat de implementatie
van deze visie meer spontaan op gang komt in de horizontale afdelingen waar, door een gefaseerd
werken i.f.v. zelfstandigheid, de blik op volwassenheid continu aanwezig is. Naar een kwaliteitsvol
zelfstandig leven toewerken, maakt integraal deel uit van de handelingsplannen van deze jongeren.
Hierbij wordt in kaart gebracht welke de nog te verwerven competenties en kennisdomeinen zijn
en wie uit de leefcontext en/of het professionele netwerk hierbij kan helpen. De verbeteractie
“werken met netwerken” wordt verderop uitgebreider toegelicht.
Het proces van de werking van het gemeenschapshuis “Toekomst 18”
Toekomst 18 is een kleinschalige woonvorm waar 6 jongvolwassenen (16 tot 25 jaar) onder flexibel
toezicht samenleven (co-housing) en ondersteund worden door een begeleiding op maat en op tempo
van de bewoner.
De doelstelling van het aanbod is te komen tot een geïntegreerd begeleidingstraject, met oog voor
ondersteuning op diverse levensdomeinen én met focus op eigen regie en krachtgericht werken. Het
doel is om het aanbod zo te organiseren dat jongvolwassenen bij uitstroom over maximale kennis en
vaardigheden beschikken om een eigen weg te vinden.
Toekomst 18 is een schakel in het traject van jongvolwassenen, met als doel hen te begeleiden naar
een langdurige en stabiele woonsituatie.
Niettegenstaande dit project reeds operationeel werd vanaf juli 2018, vóór de officiële erkenning
van 1 januari 2019, werd deze werking in 2019 voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd. In wat volgt
staan we stil bij de meest opvallende vaststellingen.
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We gingen ervan uit dat de aanwezigheid van een duidelijke groepsdynamiek kan bijdragen tot het
verwerven en versterken van communicatieve en socio-emotionele vaardigheden. Na een jaar
werking ervaren medewerkers een zelfs nog grotere meerwaarde van het gemeenschapsaspect,
dan aanvankelijk ingeschat. Hierbij zien ze wel het belang van een goede groepsmatch, in
samenspraak met ACT en de andere Limburgse initiatieven. Het doel is om de groep maximaal
kansenbiedend te laten zijn voor elkaar.
Uit de praktijk blijkt steeds meer het belang van een minimale motivatie om enerzijds open te staan
voor begeleiding en anderzijds voor het concept van co-housing waar de minimale
samenlevingsafspraken gelden die er ook bestaan als men alleen zou wonen. We denken hierbij aan
overlast door lawaai, gebruik en dealen van verboden middelen, andere bedreigingen, anderen
intimideren of in gevaar brengen.
De diverse samenstelling van het begeleidingsteam van Toekomst 18 waarbij elk teamlid een eigen
rol en functie heeft, is een effectieve troef in het gehele werkingsaspect.
-

-

-

Er is een interne trajectbegeleider/contextbegeleider die de focus legt op het individuele
begeleidingstraject van de jongere vanaf aanmelding tot na het verlaten van het huis. Hij
ondersteunt de totaliteit van het traject en onderhoudt contacten met de externe
trajectbegeleider en context.
De contextbegeleider i.f.v. continuïteit heeft de opdracht om de jongere pro actief mee te
begeleiden in de overgang naar de volwassenhulpverlening. Hier ligt de linkt met het
“Houvast” project vanuit het CAW. Deze samenwerking maakt het mogelijk om jongeren na
Toekomst 18 nog verder te begeleiden. De focus ligt op de verbinding met de maatschappij,
zorgcontinuïteit en vervolghulp.
De gemeenschapswerker faciliteert het samenleven in huis én het samenleven in de directe
omgeving. De focus ligt op het belang van de sociale relaties, hoe deze te ontwikkelen en te
onderhouden. Daarnaast is de gemeenschapswerker mede verantwoordelijk voor de
infrastructuur en de praktisch organisatorische opvolging ervan.

De ervaring leert dat het belangrijk is dat de aanmelders, die we ook de externe trajectbegeleiders
kunnen noemen, de jongere nog mee vasthouden, omdat het verblijf in een KWE slechts een
onderdeel van een ruimer traject is. De jongere stroomt door naar zelfstandigheid en de aanmelder
doet vaak de vervolghulp zodat ten volle ingezet kan worden op naadloze zorg met een minimum aan
breuken in de begeleiding. Daarnaast wordt ook vastgesteld dat de stap naar KWE voor een aantal
jongeren te groot is. Het gevoel van veel vrijheid te hebben met enkel nieuwe begeleiders, is vaak nog
een uitdaging. De nabijheid van en het blijven vasthouden door een vertrouwde begeleider helpt de
jongere om de stap naar Toekomst 18 te zetten en helpt tevens om aan de gestelde verwachtingen te
blijven voldoen (zoals elke dag naar school gaan). Vaak zijn het deze vertrouwde figuren die reeds
verdienste opgebouwd hebben en dus een waardevolle hulpbron betekenen in het
hulpverleningstraject van jongeren.
Tenslotte maakt de koppeling met burgerinitiatieven deel uit van de KWE-werking. In 2019 werd veel
aandacht besteed aan visieontwikkeling over de functie en aan de wervingskanalen. Voor wat de
functie betreft kozen we voor “maatjeswerking” en het toeleiden van jongeren tot bestaande
initiatieven. Het proces van het zoeken naar wervingskanalen is nog volop bezig (dit proces wordt meer
toegelicht in hoofdstuk 6).
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Een jaar na de offïciële opstart, concluderen we dat er zeker nog ‘work in progress’ ligt voor 2020.
We denken dan aan de visie op de hele werking en de juiste omkadering, alsook aan het nog meer
optimaliseren van het hulpverleningsaanbod voor deze jongeren die een beroep op ons doen. Het
blijvend investeren in het naderbij brengen van de maatschappij blijft hierbij de uitdaging.
Daarnaast mogen we ook reeds terug blikken op succesverhalen zowel op vlak van het vasthouden
van jongeren als op vlak van samenwerking met strategische partners.
Interne werkgroep Brug naar Volwassenheid
De geschiedenis van deze werkgroep gaat terug naar het najaar van 2017. Deze werkgroep bestond
uit een vertegenwoordiging van de afdeling NBMV(Alfabet) en de Cano-afdeling (Raat), van
coördinatoren van zowel de horizontale als de verticale groepen. De bedoeling van de werkgroep was
tweeledig. Enerzijds kon via deze weg de informatie gedeeld worden uit de werkgroep
“jongvolwassenen” van het IROJ Limburg waaraan een vertegenwoordiger van onze organisatie
deelneemt. Anderzijds wilden we een eerste gedachtewisseling doen over wat dit thema omvat. Deze
gedachtewisseling resulteerde in drie deelthema’s:
1)

+18 jaar,

2)

Brug naar volwassenheid en netwerking van bij onthaal ook bij jonge kinderen,

3)

Gefaseerde doorstroom in het intern werkingsaanbod van de horizontale groepen op maat
van noden en krachten van jongeren én context.

De werkgroep besloot eerst de input van een eerder geplande feedbackronde bij vrijwillig
deelnemende jongeren van onze organisatie af te wachten vooraleer een volgende stap te zetten.
Deze feedback liet evenwel op zich wachten en uiteindelijk bleek dat door andere prioriteiten de
bevraging niet is kunnen doorgaan.
Twee jaar na de opstart van de werkgroep bleek de focus verschoven naar de uitstroom van
jongvolwassenen (verdeling ambulante modules over regio’s om stijgende vraag CBAW te kunnen
beantwoorden, alsook de opstart en uitbouw van Toekomst 18 als nieuw project kleinschalige
wooneenheden voor jongvolwassenen). Hard werk in geleverd dus, doch bleek de oorspronkelijke
draad van de werkgroep enigszins zoek. De praktijk haalde het werk van deze werkgroep in en kende
tevens een grote overleg met het thema netwerking. Daarnaast erkenden we ook dat het tweede
doel van de werkgroep, de uitwisseling van informatie van externe werkgroepen, dreigde vergeten
te worden. Een eerste bijeenkomst in 2019 viel samen met een workshop “Buddywerking” van de
vereniging Armen Te Kort (ATK), een organisatie voor armoedebestrijding. Vermits het thema van
de workshop aansloot bij het onderwerp van de werkgroep, nam de werkgroep deel aan de
workshop.
Toen de richtlijnen m.b.t. het actieplan jongvolwassenen door het agentschap jongerenwelzijn
bekend werden, kreeg de werkgroep vanuit de groep coördinatoren en directie, de vernieuwde en
concrete opdracht om een stappenplan uit te tekenen om tot doelformulering i.f.v. de transitie naar
volwassenheid te komen. Hierbij hoort ook het gebruik van een uniform instrument groeiplan en
ondersteuningsplan voor de ruime organisatie. I.f.v. deze opdracht werd de samenstelling van de
werkgroep herbekeken wat resulteerde in de toevoeging van een groepsbegeleider van een
horizontale verblijfafdeling en een cliëntcoördinator van verticale verblijfmodules. Deze werkgroep
heeft zich in het najaar een eerste keer over deze opdracht gebogen. Deze opdracht wordt verder
uitgewerkt in 2020.
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Externe overlegfora
Naast de interne overlegfora betreffende het thema willen we ook beklemtonen dat we deelnemen
aan externe regionale overlegfora zoals de werkgroep jongvolwassenen van het IROJ Limburg en een
subwerkgroep ervan.

b. Alternatieven voor rust
Deze verbeteractie vindt haar voedingsbodem in de inspanningen van Huize Sint-Vincentius
gedurende de voorbije jaren om een positief leefklimaat te realiseren. Jongeren alsook hun
opvoedingsverantwoordelijken geven aan onvoldoende rust te ervaren in de eigen afdeling.
Daarnaast is er de gegevenheid van frequentere incidenten op basis van onrust bij de jongeren.
We wilden met deze verbeteractie een meer preventief beleid kunnen uitzetten om de draagkracht
van zowel jongeren als medewerkers en de handelingsbekwaamheid van de medewerkers op zo’n
momenten te vergroten.
Een denkgroep leverde 3 sporen aan om te werken aan het creëren van rust:
-

Alternatieven voor rust in de eigen groep,
Pro actief rust inbouwen in de begeleidingstrajecten,
Rust inlassen i.h.k.v. crisis en dit voor de jongere alsook voor de groep en de medewerkers.
Nu wordt vaak extern naar een oplossing gezocht zoals in de vorm van time-out. Dit aanbod
is evenwel schaars. Vandaar de nood om als organisatie zelf die rustpunten actief te
installeren.

Voor de planning van 2019 weerhielden we het thema “alternatieven voor rust op afdelingsniveau”.
Hierbij was het de bedoeling dat elke groepsafdeling een plan zou uitwerken om, rekening houdend
met de infrastructuur en accommodatie van de eigen afdeling, rustpunten uit te zetten. Dit plan zou
ook daadwerkelijk in 2019 uitgevoerd worden. Voor het structureel inbouwen van rustpunten op
het domein is de keuze gemaakt om met gekregen giften, één of meerdere “rusthutten” te plaatsen.
Het is de bedoeling deze keuze ook in 2019 te realiseren.
Op het einde van 2019 stellen we vast dat op afdelingsniveau grote inspanningen geleverd zijn om
rust te installeren. De kruisbestuiving via de commissie leefklimaat en de commissie
agressiecoaches heeft dit proces versneld. Ook de visualisering hiervan op de “blinkdag”, waarbij
alle afdelingen van de organisatie hun “goede praktijken” mochten presenteren, heeft hiertoe
bijgedragen en heeft voor de nodige erkenning gezorgd. Een concreet voorbeeld van één van de
vele goede praktijken is de indeling van een of meerdere ruimtes in hoekjes waar jongeren in kleine
groepjes een activiteit binnen een afgebakende tijd konden doen.
Het structureel inbedden van rustpunten op het domein zou in de nabijheid van de afdelingen
gebeuren, waarbij gedacht werd aan het concept van tuin-out. Hoe deze vorm geven werd bevraagd
binnen de afdelingen. Er werd geen consensus gevonden, wel gingen de ideeën de richting uit van
een hangmat, een wilgenhut.
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Deze verbeteractie is zeker nog niet aan zijn eindbestemming. Als we de lijst van concrete rust
faciliterende suggesties, opgemaakt door de oorspronkelijke denkgroep, overlopen, dan vinden we
volgende actiepunten alsnog belangrijk om mee te nemen naar 2020:
1) een rustplaats op het domein,
2) op afdelingsniveau meer pro actief met jongere en diens context exploreren wat de jongere
rust geeft,
3) een samenwerking uitbouwen met Pleegzorg Vlaams Brabant en Limburg. Dit omdat we
merken dat er heel wat jongeren gebaat zouden zijn met een individueel plekje, een
ondersteunend gezin, een buddy, … We zien echter dat de uitbouw/zoektocht niet evident is
en we willen onderzoeken welke mogelijke samenwerkingen hier haalbaar zijn.
4) het uitwerken van een intern interventiestappenplan met inbegrip van de pre-crisisfase en in
een samenwerkingsverband over de regio’s van de organisatie heen, omdat we de nood aan
een snel en duidelijk interventieplan vaststellen in alle afdelingen en alle werkingsregio’s.
We willen op organisatieniveau dan ook kijken hoe we dit structureel kunnen verankeren.

c. Werken met netwerken in de praktijk
Elke afdeling is hiermee aan de slag gegaan. Het opbouwen van een informeel netwerk rond de
jongere en deze betrekken in het dagelijkse leven is goed ingeburgerd.
We hanteren een doordachte opnameprocedure door pro actief, van in het begin, zelfs voor de
opstart, oog te hebben voor wie er mee aan tafel zit, welk professioneel en niet professioneel
netwerk mee ondersteunend is in een begeleidingstraject.
Er is in 2019 via verschillende kanalen en door verschillende medewerkers ingegaan op vorming
m.b.t. netwerking.
Vanuit de erkenning die we in 2019 kregen om deel te nemen (samen met vzw Arktos en De Oever)
aan de proeftuin netwerking van het IROJ, kregen we ondersteuning van vzw LUS. Deze bracht ons
in contact met de vereniging Armen Te Kort die in Huize Sint-Vincentius een workshop gaf over
buddywerking. Binnen dit kader nodigden we tevens de vzw Amber uit om hun methodiekenmap
netwerking toe te lichten en ons te laten oefenen met een of meerdere tools. Hieraan namen 31
medewerkers deel. We hebben deze tools mogen adopteren. We hebben ze voor iedere
medewerker toegankelijk gemaakt door ze in de serverbibliotheek te bewaren en een fysieke map
met prints in elke regio ter beschikking ter stellen. Dit is gecommuniceerd aan alle medewerkers.
Enkele mensen volgden het - gemeenschappelijk met het OSD lopend – leertraject Signs of Safety.
Anderen gingen op driedaagse Bootcamp Family Finding.
Op de jaarlijkse denkdag van de organisatie, was één van de 4 thema’s “inzetten op netwerken bij
begeleidingstrajecten”. Eén van de conclusies van deze gedachtewisseling was dat er door vele
afdelingen geïnvesteerd wordt in netwerking en dat dit bij andere afdelingen in mindere mate het
geval was. Daarnaast merkten we op dat de beleidsvisie vooral onvoldoende doorleefd was voor
wat betreft het werken met netwerken ter ondersteuning van de opvoedingsverantwoordelijken.
Er werd een appèl gedaan om in 2020 dit proces structureel te faciliteren. Zo werd de organisatie
van een Blinkdag over dit thema, naar voor geschoven.
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Een eerstvolgende beleidsvergadering boog zich over de vraag “hoe kunnen we het
implementatieproces faciliteren?”. We weerhielden het idee van een Blinkdag. Daarnaast besloten
we dat we een beroep doen op de contextbegeleiders om – net zoals ze het genogram / sociogram
exploreren met de opvoedingsverantwoordelijken - het bestaan van een potentieel steunend te
exploreren.
Vanuit de ervaringen van coördinatoren uit één regio kwam de bedenking, dat vorming en kennis
van de tools, onvoldoende lijken te zijn om een handelingsverlegenheid in werken met informele
netwerken bij vele contextbegeleiders weg te nemen. Zij stelden vast dat een combinatie van
ontwikkelen van een basisattitude én vorming deze handelingsverlegenheid kon wegnemen. Zij
hadden hiertoe een specifiek vormingspakket samengesteld, gebaseerd op de principes van Signs
of Safety, Family Finding, en de begeleiders hierin een onderdompeling gegeven.
Op basis van deze ervaringen kozen we – naast de Blinkdag - als bijkomende concrete actie rond dit
thema, het aanbieden van een vormingspakket gericht op het ontwikkelen van een basisattitude
netwerking en vorming over het gebruik van methodieken en hulpmiddelen. Dit zal gebaseerd zijn
op het bestaande vormingspakket welke door voorgenoemde coördinatoren ontwikkeld is.
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HOOFDSTUK 4.

KWALITEITSPLANNING 2020

1. Een korte toelichting bij de verbeteracties

We werken binnen onze organisatie zowel met een meerjarenplanning als een jaarplanning. De
jaarplanning is het uittreksel uit de meerjarenplanning en is een overzicht van verbeteracties en
checkacties volgens een vast stramien ingedeeld bij inputfactoren, kernprocessen of
resultaatsgebieden.
Onderstaand overzicht toont het uittreksel 2020 uit deze meerjarenplanning. Rekening houdend met
onze conclusie van de evaluatie van de kwaliteitsplanning van 2016 (zie hoofdstuk 1. Visie op het
kwaliteitsbeleid van het kwaliteitsverslag van 2016), kozen we ervoor om de verbeteracties niet in de
kalender in te plannen. Ze zullen aan bod komen conform het tempo van de voortgang van de
verbeteracties en conform de prioriteiten.
De ingeplande acties zijn checkacties.

I.

Inputgebieden

a. Functieomschrijvingen
De laatste – buiten de
functieomschrijvingen zijn:
-

-

directiefuncties

(kwaliteitsplanning

2021)

-

te

actualiseren

Begeleider Raat en hoofdbegeleider Raat. Deze dienen o.m. herbekeken te worden i.f.v. de
oprichting van de regio Libra, waar een verschuiving in functies gebeurde.
Administratief bediende. Dit is een zuivere checkactie.
Logistiek medewerker huisvrouw. Bij deze checkactie zal rekening gehouden worden met de
resultaten van het lopend overleg tussen hoofdbegeleiders en huisvrouwen over de taken
van deze laatste groep.
Logistiek medewerker werkman. Dit is een zuivere checkactie.

c. De verbeteracties m.b.t. de Cano-afdeling Raat zullen door die afdeling uitgevoerd worden. De
drie andere functieomschrijvingen zullen door de stafmedewerker directie geëvalueerd worden,
i.s.m. de functiehouders.
b. VTO – Methodieken in de hulpverlening
De bedoeling is in 2020 te checken of de uitgevoerde afspraak ter verbetering van de transfer van
kennis en competenties, ook tot dit resultaat geleid heeft. Bij de teams die deelnamen aan de vorming
NVR zal een bevraging en een nameting of meting +1 (ter vergelijking met de nulmeting) afgenomen
worden.
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c. Alternatieven voor rust
Uit de bespreking van de verbeteracties van 2019, nemen we volgende concrete actiepunten mee
naar 2020:
1) een rustplaats op het domein,
2) op afdelingsniveau meer pro actief met jongere en diens context exploreren wat de jongere
rust geeft,
3) een samenwerking uitbouwen met Pleegzorg Vlaams Brabant en Limburg, bijvoorbeeld in
het kader van steungezinnen,
4) het uitwerken van een intern interventiestappenplan met inbegrip van de pre-crisisfase en in
een samenwerkingsverband over de regio’s van de organisatie heen.
d. Kader medische handelingen
Na onderschrijving van het beleid door de betrokken huisartsen met toelichting over het gebruik van
de documenten, kan in 2020 de implementatiefase van dit beleidskader een aanvang nemen. Dit
begint bij de toelichting op elke afdeling van dit beleidskader en bijhorende documenten. We beogen
in 2021 te evalueren of dit beleidskader integraal realistisch uitvoerbaar is en of er een bijsturing dient
te gebeuren.

e. Ontwikkelen van tools om effect van de hulpverlening te meten
Ook al is dit het kwaliteitsthema gekozen door het agentschap en waarmee we in 2019 reeds een
moeizaam verkennend proces aangegaan zijn, toch willen we dit proces als verbeteractie een plaats
geven binnen de kwaliteitsplanning, zodat dit door de ruime organisatie en alle medewerkers
gedragen kan worden. Na het ontwerpen van een ruime visie op effect van de hulpverlening in 2019,
zullen we ons in 2020 verder buigen over de indicatoren, de strategische keuzes over de
instrumenten, over de afname (voor wie, door wie, wanneer).

f. Beleidskader voor gepast evenwicht tussen bereikbaarheid voor cliënten en tegelijkertijd in
goede zorg staan naar medewerkers
Deze actie vloeide voort uit een checkactiviteit in 2019 m.b.t. de visietekst “maatregelen om
bereikbaar en beschikbaar te zijn voor de doelgroep” op de stuurgroep kwaliteit. We merkten op
dat de bereikbaarheid- en contactgegevens intussen duidelijk op de website van Huize SintVincentius terug te vinden zijn en dat ze in deze tekst geen toegevoegde waarde hebben. Daarnaast
is de visie op het organiseren van permanentie, een visie die overgenomen en geconcretiseerd is op
maat van elke regio en aldus daar terug te vinden is. Conclusie: omdat de inhoud van de tekst via
andere, actuelere kanalen gecommuniceerd is, is de tekst geen tool meer om de borging van de
kwaliteit m.b.t. bereikbaarheid te garanderen en kan ze uit het kwaliteitshandboek gehaald worden.
Wat we daarentegen i.h.k.v. bereikbaarheid wél missen, is een beleidskader over het juiste
evenwicht tussen het optimaal bereikbaar zijn voor cliënten enerzijds en het bewaken van de
persoonlijke grenzen van medewerkers hierbij anderzijds. Het uitwerken van dit beleidskader is een
verbeteropdracht voor 2020.
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g. Engagement om jongeren een warm en veilig gevoel te geven
Het IROJ Vlaams Brabant organiseerde een bevraging bij jongeren over de (on)toegankelijkheid van
de jeugdhulp. Dit resulteerde in 88 uitspraken waaruit de jongeren 7 engagementen selecteren die
ze verwachten van de jeugdhulp. Het IROJ vroeg aan de organisaties jeugdhulp voor één van die
engagementen te gaan. Wij kozen ervoor jongeren en hun leefcontext dit voor onze organisatie te
laten bepalen. We maakten hiervoor gebruik van de jaarlijkse “Sprong Naar De Zon”-dag, een dag
waarop het einde van het schooljaar en het begin van de zomervakantie met de jongeren en hun
leefcontext gevierd wordt. Op een groot bord waarop de 7 stellingen aangebracht waren, konden
zij aankruisen wat voor hen het meest belangrijke was. Zij kozen overduidelijk voor de stelling “wij
engageren ons om jongeren een warm en veilig gevoel te geven”.
Wij spraken op de stuurgroep kwaliteit af om opnieuw de hulp van jongeren en hun
opvoedingsverantwoordelijken in te schakelen om suggesties te geven over wat kan bijdragen tot
een warm en veilig gevoel in de leefgroep. Als methodiek kozen we voor een gebruikersvriendelijk
manier, de toevoeging van een extra open vraag aan de bestaande feedbackbevragingen, nl. “wat
kunnen begeleiders meer doen om jou een warm en veilig gevoel te geven?”. Conform de procedure
worden deze feedbackbevragingen in de loop van februari afgenomen. In juni 2020 zullen de
resultaten op organisatieniveau besproken worden en kunnen verdere verbeteracties afgesproken
worden.
Gelinkt hieraan vermelden we graag nog even ons engagement in de Academische Werkplaats
Leefklimaat, waarbij we ook jongeren systematisch zullen bevragen rond hoe zij het leefklimaat in
de afdelingen ervaren. Deze gestandaardiseerde vragenlijsten geven ons, naast bovenstaande open
bevraging, tevens input rond dit thema.

II.

Kernprocessen

a. Brug naar volwassenheid
Voor 2020 verfijnen we dit thema tot het aanreiken van hulpmiddelen om de richtlijnen van het
actieplan jongvolwassenen te kunnen realiseren in onze organisatie. Zoals beschreven bij de
resultaten van de verbeteracties van 2019, heeft de interne werkgroep “brug naar volwassenheid”
het mandaat gekregen om hiermee aan de slag te gaan.
Voor de gelegenheid wordt een ervaringsdeskundige (zijnde ex-jongere van Huize Sint-Vincentius,
die tevens opleiding maatschappelijk werk volgt en stage liep in onze organisatie) toegevoegd aan
de werkgroep.
b. Werken met netwerken in begeleidingstrajecten
We willen in 2020 de implementatie in vzw Huize Sint-Vincentius van het werken met netwerken in
de begeleidingstrajecten faciliteren door minimum twee concrete acties te ondernemen.
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Er zal overkoepelend een “Blinkdag” georganiseerd worden waar elke afdeling haar goede
praktijken m.b.t. dit thema kan demonstreren. De afdelingen zijn hiervan reeds op de hoogte
gebracht.
Daarnaast wordt er door een groepje coördinatoren die in 2019 enkele vormingen gevolgd hadden,
intern een combivorming “ontwikkelen van een basisattitude en inhoudelijke vorming” gegeven.

c. SEO-implementatie
Enkele medewerkers hebben eind 2018/begin 2019 een opleiding gevolgd over de Schaal
Emotionele Ontwikkeling (SEO). Niettegenstaande deze medewerkers deze methodiek
beoordeelden als heel bruikbaar om moeilijk lopende trajecten te deblokkeren (door een beter zicht
te krijgen op het functioneren van jongeren en hoe de werking hierop beter kan afgestemd worden),
vonden zij het niet evident om deze inschaling meteen in de praktijk toe te passen.
We nodigden in 2019 een medewerker van O.C. Sint-Ferdinand uit, omdat deze organisatie er in
geslaagd was deze methodiek in de gehele organisatie te implementeren en in individuele
begeleidingstrajecten toe te passen. We waren benieuwd naar hun plan van aanpak en hoe zij tot
dit eindresultaat gekomen waren.
De voorstelling en uiteenzetting door de medewerker van Sint-Ferdinand overtuigden ons in Huize
Sint-Vincentius om met de SEO op weg te gaan. Er werd geopteerd om een “SEO-clubje” van
geïnteresseerde medewerkers op te richten die de methodiek verder zou uitdragen in de
organisatie. We volgen dit proces in 2020 verder op.

III.

Resultaatsgebieden

a. Welzijn van medewerkers
Deze verbeteractie vertrekt vanuit verschillende invalshoeken. In het kwaliteitsverslag van 2018 én in
het huidig verslag van 2019 stellen we vast dat het in goede zorg staan van begeleiders naar de
jongeren met een complexe problematiek, de draagkracht van deze begeleiders zwaar op de proef
stelt. We erkennen in het eerste hoofdstuk van dit verslag ook de aanwezigheid van een vorm van
posttraumatische stress bij medewerkers die ooit geconfronteerd werden met een ernstig agressieincident en/of met frequente agressievoorvallen op korte termijn. We stellen vast dat medewerkers
vaak en soms langdurig ziek zijn in vzw Huize Sint-Vincentius. Sommige van deze medewerkers geven
aan opgebrand te zijn.
Daarnaast stelden we ook vast dat het medewerkers steeds meer de impact signaleren van het werken
in verblijfsafdelingen op de balans werk/privé, alsook dat het niet zo evident is om kandidaat
medewerkers voor verblijfafdelingen aan te werven.
Dit stemt tot nadenken: wat kunnen we als organisatie doen om meer in te zetten op welzijn van
medewerkers, wat kunnen medewerkers zelf doen, welke rol kunnen leidinggevenden of collega's
spelen en wat kan op organisatieniveau ingezet worden? Wat geeft ons energie en goesting om te
blijven werken in onze job en onze organisatie? We legden deze vragen voor aan een groep
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medewerkers die op de denkdag van 2018 hierover van gedachten wisselden. De grote bezetting van
deze denkgroep bevestigt dat dit thema sterk leeft onder de medewerkers.
Er werden op die denkdag diverse voorstellen gelanceerd. Deze voorstellen worden in 2020 door
directie en coördinatoren verder opgevolgd i.f.v. realistisch uitvoerbaarheid. Parallel hiermee zullen
reeds initiatieven ondernomen op organistieniveau, op directieniveau. Tevens zal opnieuw een RAPSI bevraging, een bevraging op welzijn van IDEWE, bij de medewerkers gebeuren. De resultaten ervan
kunnen vergeleken worden met de eerdere bevraging die gebeurde in 2017.
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2020

VERBETERACTIES

INTEGRATIEJAAR

KWAL SYSTEEM

JANUARI

FEBRUARI

MAART
10/03 beleidstekst
internetgebruik

APRIL

MEI

23/04/2020 Deeltijds 18/05 checklisten
werken
onthaal pers.

INPUTFACTOREN
vervolg 2019

JUNI

JULI

AUGUSTUS

18/06 visie op leiderschap

29/05 beleidstekst
ernstige gebeurtenis
a.FO
b. alternatieven voor
rust
c. impl. Beleid rond
medische handeling
"bekwame helper"
d. effect vd HV
e. helpende factoren
transfer meth =
CHECK-actie

nieuw

a.jongeren een warm
en veilig gevoel geven
b.evenwicht in
bereikbaarheid

KERNPROCESSEN
a. brug nr volwh
b. netwerking
c. SEO-implem.

15/01 proc samenst.
en gebruiken Cldoss

27/03 proc opmaken
15/04/2020
28/05/2020
en eval. HP
O/alg/doc secr
O/alg/doc alg
18/05/2020
11/04/
O/alg/doc boekh.
Kamerdoorzoeking
18/05/2020
O/alg/doc p-dienst
28/05/2020
O/alg/doc cont blg

RESULTAATSGEBIEDEN
a. welzijn van medewerkers
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SEPTEMBER
25/09 visie op
nieuwe media
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OKTOBER
26/10 allergenen
in voeding
16/10 visie op
onthaal

NOVEMBER
7/11 vrijwilligersbeleid
18/11 alle doc
beheer infoveiligh

DECEMBER

HOOFDSTUK 5.

CENTRAAL KWALITEITSTHEMA “EFFECT VAN DE HULPVERLENING”

1. Ervaringen met het meten van effect van de hulpverlening in Huize Sint-Vincentius
Halverwege de maand oktober van 2018 startten we voor het eerst in Huize Sint-Vincentius met een
effectmeting van de hulpverlening.
In de bijgeleverde handleiding werd het doel van de effectmeting als volgt omschreven:
“Beoordeling van de ervaren veranderingen die de begeleiding teweeg gebracht heeft en dit met
het oog op het evalueren of de organisatie de vooropgestelde doelen van haar missie bereikt heeft.”
Als instrument werd gekozen voor een bestaande vragenlijst, Beoordelingsschaal voor Tevredenheid
en Effect (BESTE), uitgegeven door de Nederlandse organisatie Praktikon. In deze vragenlijst worden
2 indicatoren gemeten, nl. doelrealisatie en tevredenheid over het nut van de begeleiding. De keuze
voor deze vragenlijst was drieledig. Vooreerst sloot deze aan bij de missie en visie van Huize SintVincentius en de basisvisie op hulpverlening. Ten tweede was de vragenlijst wetenschappelijk
onderbouwd en wees onderzoek uit dat ze betrouwbaar en valide is m.b.t. het meten van het effect
van jeugdhulpverlening. Het derde doorslaggevend element was de gebruikersvriendelijkheid van
de vragenlijst, omwille van het beperkt aantal en overwegend gesloten vragen. De vragenlijst
bestond in drie versies, nl. een versie voor jongeren, een versie voor opvoedingsverantwoordelijken
en een versie voor hulpverleners. Eenzelfde vragenlijst werd gebruikt voor alle modules.
De communicatiestroom betreffende deze meting en de motivatie voor het instrument vertrok
vanuit de kwaliteitscoördinator naar de stuurgroep kwaliteit en hierna via de cliëntcoördinatoren
naar de verschillende afdelingen.
We spraken af dat we één jaar na de ingebruikname de gegevens over de organisatie heen zullen
verwerken en bespreken. We zouden dan ook het instrument zelf evalueren.
Bij de verwerking van de resultaten werden enkele tendensen zichtbaar. Zo geven jongeren onder
de 12 jaar vaak het “weet niet” antwoord, waardoor hun gemiddelde score gedrukt wordt.
Daarnaast stellen we vast dat deze leeftijdscategorie anders scoort op de vragen die over eigen
functioneren gaat, dan over de vragen die over het functioneren in het gezin betreft. Dit betekent
dat als ze al een antwoord kunnen geven ze vinden dat eigen gedrag verbeterd is door de
begeleiding maar dat er in de relatie met ouders niets veranderd is of dat de relatie zelfs
verslechterd is. Uit deze tendensen leiden we af dat deze vragenlijst niet het meest geschikte
instrument is om kinderen jonger dan 12 jaar iets te laten vertellen over het effect van de
begeleiding.
Een andere vaststelling is het verschil in de resultaten tussen de modules. Jongeren en
opvoedingsverantwoordelijken in een verblijfmodule ervaren het minst verbetering van de
problemen. Hier is wel een verschil in tevredenheid over het nut van de begeleiding tussen jongeren
en opvoedingsverantwoordelijken. In tegenstelling tot hun kinderen, zijn ouders over het algemeen
wel tevreden over de meerwaarde van de begeleiding. Jongeren en opvoedingsverantwoordelijken
die in hun begeleidingstraject geschakeld zijn van een module naar een andere, zien het meest
verbetering en zijn het meest tevreden over het nut van de begeleiding. Een ander opvallend
gegeven is het verschil in beleving van jongeren t.a.v. de opvoedingsverantwoordelijken in mobiele
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begeleidingen. Opvoedingsverantwoordelijken zien vooruitgang in het gedrag van hun
dochter/zoon, in de relatie met haar/hem en in het gezinsfunctioneren. Hun dochter/zoon
daarentegen vindt dat door de contextbegeleiding hun situatie over de ganse lijn verslechterd is en
vindt de begeleiding nutteloos. We kunnen bij al deze vaststellingen stilstaan en één of meerdere
verklaringen vinden. In dit opzicht was deze effectmeting zeker een meerwaarde.
Omdat de hulpverlenersversie vooral door één afdeling ingevuld werd, kunnen we wel een verhaal
vertellen a.d.h.v. deze cijfers voor deze afdeling, maar kunnen we geen interpretaties geven voor
de ruimere organisatie. Toch hebben deze ingevulde vragenlijsten een belangrijke meerwaarde. Ze
geven een duidelijke indicatie voor de werkzame factoren binnen de begeleidingstrajecten, alsook
voor de belemmerde factoren. Als werkzame factoren worden (meermaals) genoemd: een goede
samenwerking met de context en/of andere hulpverlener(s), de mogelijkheid om inzicht in
gezinsdynamieken, beperkingen, … te kunnen bijbrengen, verbindend kunnen werken tussen
context en jongeren, een goede band tussen individueel begeleider en jongere. Als belemmerende
factoren in het
begeleidingsproces worden genoemd: een alcoholproblematiek bij de
opvoedingsverantwoordelijke waardoor niet inzicht gevend gewerkt kon worden, de afwezigheid
van de contextfiguren of het gemis aan samenwerking.
Naast deze resultaten van de effectmetingen zelf, nemen we ook de spontane feedback van
jongeren, medewerkers mee in de evaluatie. Jongeren met basisschoolleeftijd hebben het meestal
moeilijk om de vragen te beantwoorden. Ze zien ook weinig verschil tussen de verschillende
antwoordcategorieën. Deze feedback komt overeen met de resultaten van de vragenlijsten. Verder
geven medewerkers aan dat items m.b.t. doelrealisatie niet steeds relevant zijn voor de
doelstellingen waaraan gewerkt wordt binnen een bepaalde module.
Dit implementatieproces van deze effectmeting viel samen met de opdracht van het agentschap
Jongerenwelzijn om als organisatie aan de slag te gaan met het ontwikkelen van tools om het effect
van de hulpverlening te meten. De inspiratie die we kregen door onze participatie aan de
intervisiegroepen kwaliteit Vlaams-Brabant en Limburg, samen met de hierboven beschreven
evaluatieresultaten van de gebruikte effectmeting, deed ons besluiten het proces van de zoektocht
naar een passend instrument voor effectmeting, te hervatten.

2. Het proces van het ontwikkelen van een visie op het meten van effect in
Huize Sint-Vincentius

Op de startdag (ontmoetings- en inspiratiemoment voor alle medewerkers van Huize Sint-Vincentius
bij de aanvang van het nieuwe werkjaar) in september 2018 werden alle medewerkers op de hoogte
gebracht dat “het meten van effect van de hulpverlening” een centraal kwaliteitsthema voor de
organisaties jeugdhulp is en dat onze organisatie hieraan gedurende minstens 2 jaar intensief zal
werken.
Na de uitgebreide toelichting over het kwaliteitsthema op de kwaliteitsdag in november 2018, werd
deze kennismaking verbreed naar de functiegroepen van coördinatoren en directie. We bleven
stilstaan bij de motivering voor de keuze van dit thema, het belang van het proces boven het
resultaat, de fasering en de spreiding van dit proces. De doelstellingen werden verduidelijkt. Er werd
beklemtoond dat het agentschap Jongerenwelzijn met deze opdracht de organisaties wil stimuleren
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en ondersteunen om een tool voor effectmeting te ontwikkelen op maat en op tempo van de
eigenheid van de organisatie. Daarnaast werd ook benadrukt dat het agentschap niet de bedoeling
heeft om op basis van de uiteindelijke resultaten van een effectmeting de organisatie te evalueren
of te beoordelen op effectiviteit. De resultaten kunnen evenwel het startpunt zijn voor zelfevaluatie
door de organisaties zelf.
In de intervisiegroep kwaliteit Vlaams-Brabant en de intervisiegroep Limburg, werd het thema
“meten van het effect van de hulpverlening” het ganse jaar 2019 meegedragen. We wisselden van
gedachten over de definiëring van de vooropgestelde set indicatoren, mogelijke andere indicatoren,
over de keuze van outcome- vs. resultaatindicatoren. Organisaties die met het thema reeds aan de
slag gegaan waren, deelden hun praktijkervaring. We kregen de gelegenheid om met methodieken,
te oefenen en inspiratie op te doen om aan het werk te gaan in de eigen organisatie. De
intervisiegroepen boden ons een klankbord voor onze onduidelijkheden en bezorgdheden m.b.t. de
opdracht en we kregen via de vertegenwoordigers van de dialooggroep met het agentschap, steeds
de nodige antwoorden. Het participeren aan de intervisiegroepen kwaliteit betekende voor de
kwaliteitscoördinator zowel een geruststelling qua temporisering als een grote inspiratie en
ondersteuning om in vzw Huize Sint-Vincentius te starten met het ontwikkelen van een visie op
“effect van de hulpverlening”.
We spraken af om de stuurgroep kwaliteit van oktober integraal te wijden aan deze
visieontwikkeling. De stuurgroep kwaliteit bestaat uit 3 directieleden, 4 coördinatoren organisatie,
7 cliëntcoördinatoren en wordt aangestuurd door de kwaliteitscoördinator. Ter voorbereiding werd
gevraagd de visieteksten “missie, visie en doelstellingen van de organisatie”, “visie op integraal
kwaliteitsbeleid”, “basisvisie op hulpverlening”, grondig te lezen. Bleek evenwel dat verschillende
deelnemers om uiteenlopende redenen niet aanwezig konden zijn. Omdat deze groep het best
geplaatst was voor een visievorming én omdat ze de basis vormden voor het creëren en verbreden
van een draagvlak in de organisatie voor dit thema, besloten we deze vergadering uit te stellen naar
december.
We gebruikten de inspiratietool van het agentschap jongerenwelzijn en stonden op de verschillende
kwaliteitsdomeinen van het EFQM model stil bij wat het thema voor onze organisatie kan
betekenen. Hiertoe werd de grote groep in 3 groepjes verdeeld. Elk groepje ging gedurende een
vastgelegde tijd aan de slag met een aantal vragen over één of meerdere kwaliteitsdomeinen. Deze
vragen waren voor elk groepje hetzelfde. Kernwoorden werden op post-its geschreven. Deze postits werden daarna op de flap van het desbetreffende kwaliteitsdomein, opgeplakt. De
kwaliteitscoördinator ging systematisch in elk groepje langs om mogelijke onduidelijkheden uit te
klaren. Tijdens het werken in groepjes, probeerde de kwaliteitscoördinator tevens de post-its te
clusteren. De clusters vormden de leidraad om – terug in grote groep – een visie op effect van de
hulpverlening op te bouwen. Het resultaat wordt hierna beschreven.

3. Visie op effect van hulpverlening
Kijken naar het effect van de hulpverlening sluit aan bij onze missie, visie en bij onze basisvisie op
hulpverlening in die zin dat de zorg voor het cliëntsysteem centraal staat. De kernopdracht van onze
missie is het verhogen van de ontwikkelingskansen op alle levensdomeinen. Dit effect wensen we
dan ook te bereiken. Vanuit deze missie, visie, basisvisie op hulpverlening opteren we voor
participatie en dialoog met het cliëntsysteem en alle betrokkenen om het effect van de
hulpverlening te evalueren. Wij profileren ons als een lerende organisatie. Door het effect dat we
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met de geleverde hulpverlening bereiken te monitoren, te onderzoeken, leren we de geleverde
hulpverlening beter kennen.
Het meten van effect past binnen ons kwaliteitsbeleid. Het is een ondersteunende, objectiverende
kwaliteitsinterventie binnen het integrale kwaliteitsproces van input, output en verbeteren. Ons
kwaliteitsbeleid stelt een kwalitatieve hulpverlening centraal en kijkt hiervoor naar de
verantwoordelijkheid en betrokkenheid van alle medewerkers om dit te helpen realiseren.
We kiezen ervoor om naast cliëntdoelen ook organisatiedoelen en doelen m.b.t. de
werkingsprocessen te meten.
Vzw Huize Sint-Vincentius ziet de meerwaarde van een effectmeting in het systematiseren van de
kritische reflectie op het eigen individuele handelen, maar ook op een gezamenlijke reflectie over
wat de cijfers vertellen over de inputfactoren die we hanteren en de manier waarop we de
kernprocessen uitvoeren. De eindresultaten bevorderen het inzicht in wat er al goed gaat, waar de
krachten liggen, wat we nog meer kunnen doen. Ze geven informatie over de succesfactoren van de
organisatie en kunnen zo leiden tot een bijsturing van de inputfactoren. Het voorafgaand proces van
het ontwikkelen van een instrument voor effectmeting stimuleert ons om de kwaliteitseisen of
kritische succesfactoren voor onze organisatie te bepalen. We zien het ganse proces van
effectmeting als een leeropportuniteit en niet als een beoordeling. Een effectmeting helpt tevens
om in te schatten of we onze maatschappelijke opdracht waarmaken en op een maatschappelijk
verantwoorde manier met de ingezette middelen omgaan. We beklemtonen hier wel dat we hier
verder kijken dan louter de cijfers gegenereerd uit de meting. Het is het verhaal op basis van de
cijfers waar het over gaat, nl. wat zeggen deze cijfers ons en hoe kunnen we een volgende stap
zetten tot verbetering. Een effectmeting draagt bij tot een zelfevaluatie en het formuleren van
verbeteracties.
De set van 3 indicatoren vooropgesteld door het agentschap dienen we voor onze organisatie nog
te definiëren en verder uit te werken. We konden wel reeds verschillende kritische
succesfactoren/kwaliteitseisen benoemen. Deze zouden kunnen helpen de indicatoren te
definiëren. De genoemde kwaliteitseisen voor onze organisatie zijn:
-

Integratie in de maatschappij (school, hobby, werk, …)
Positief leefklimaat
Positief werkklimaat
Nabijheid
Een ondersteunend netwerk
Flexibiliteit in schakelen op maat tussen de modules
Gepaste hulpverleningsmodule
Medewerkers kunnen hun competenties, talenten, maximaal inzetten
Medewerkers: kennis, vaardigheden, basishouding
In welke mate hebben cliënten echt regie in handen?
In welke mate ervaren cliënten terug succes?

We vinden het belangrijk om in het proces om een tool te ontwikkelen voor het meten van effect
van de hulpverlening alle medewerkers te betrekken. Hierbij is het belangrijk dat zij het juiste kader
van dit proces mee hebben en de finale doelstelling. Opdat een effectmeting een meerwaarde kan
betekenen zoals we hierboven beschreven hebben, hebben we een breed draagvlak nodig bij de
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medewerkers. De kwaliteitscoördinator is hierbij een sleutelfiguur. Een duidelijke procedure voor
een effectmeting die door alle betrokken medewerkers toegepast wordt, is een ‘must’.
We gaan ervan uit dat een effectmeting de waardering kan uitdragen van cliënten, medewerkers,
betrokken partners, op voorwaarde dat aan enkele basisprincipes voldaan is. De doelstelling voor
het meten dient vooraf voor iedereen duidelijk te zijn. Hierbij is het van cruciaal belang dat het alle
partijen weten dat een effectmeting zelf geen beoordelend karakter heeft. Het beoogt geen
evaluatie van een begeleider over al dan niet goed gehandeld te hebben. Het kan wel helpen om
een beter inzicht te krijgen in hoe iemand anders kan handelen en hoe de organisatie het anders
kan doen. Daarnaast is het belangrijk dat de resultaten aan allen teruggekoppeld wordt. Hoe en
wanneer dit voor cliënten, voor medewerkers, voor betrokken partners, voor externen algemeen,
gebeurt, dient vooraf duidelijk gecommuniceerd te zijn.
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HOOFDSTUK 6.

EVOLUTIES EN ENGAGEMENTEN IN 2019 BINNEN VZW HUIZE SINTVINCENTIUS

1. Officiële start Toekomst 18, gemeenschapshuis KWE en Burgerinitiatieven
Gezien de reeds bestaande wachtlijst van jongvolwassen met nood aan deze hulpverleningsvorm,
nam vzw Huize Sint-Vincentius haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op en startte Toekomst
18 reeds in juni 2018 op. De erkenning i.h.k.v. Werf 3 ging later in, nl. op 1 januari 2019. Deze
officiële opstart liep parallel met de start van de 2 erkende modules voor burgerinitiatieven.
We beschreven het proces van de werking van het gemeenschapshuis in één van de vorige
hoofdstukken van dit kwaliteitsverslag (Hoofdstuk 3. Zelfevaluatie), bij de bespreking van de
verbeteractie “brug naar volwassenheid”. We komen hier dan ook niet meer op terug.
Wel willen we hier stilstaan bij het proces van het werken met burgerinitiatieven. Hierbij dient
opgemerkt dat dit proces raakvlakken en overlappingen heeft met andere processen binnen de
ruime organisaties, zoals het werken met netwerken. De vormingen in functie van de proeftuin
netwerking van het IROJ, illustreren dit (zie ook hoofdstuk 3.) De vrijwilligerswerking van vzw Huize
Sint-Vincentius is een andere raakvlak (zie verder).
Het doel van de burgerinitiatieven is het activeren van een informeel netwerk. Toekomst 18
beoogde deze burgerinitiatieven in te zetten op een maatjeswerking, dit is een niet-professionele
netwerkpartner die een langdurig engagement wil aangaan in een persoonlijke relatie met een
jongvolwassene uit de jeugdhulp. De uitwerking van deze maatjeswerking zal gefaseerd verlopen,
doch verschillende fasen kunnen overlappen. Daarin worden volgende fases onderscheiden:
1. De voorfase
Deze fase begon met een inventarisatie van de noden van de bewoners van de KWE. Dit was
reeds uitvoering aan de orde in 2018. Hierbij stelde men vast dat niet alleen heel wat jongeren
een beperkt netwerk hebben, maar dat zij hierbij ook geen hulpvraag hebben. Voor deze
jongeren zou een werving van een maatje mogelijks realistischer zijn indien dit iemand kan
zijn met affiniteit voor de bijzondere leefsituatie van de jongere. We denken dan aan exjongeren van Toekomst 18 of van de ruimere organisatie, of andere jeugdhulpverlaters.
In 2019 lag de focus op het zoeken naar kanalen voor potentiële maatjes. Dit gebeurde via
verschillende ingangswegen.


Activeren van bestaande initiatieven:
 Het in kaart brengen van de initiatieven die er in de omgeving bestaan op het
vlak van wonen, werken, vrije tijd, onderwijs, hulpverlening en andere. De
voor de modules KWE gedetacheerde lokale CAW-medewerker (0,2 FTE) legt
zich hierop toe. Zij is een bestaande CAW-tool aan het actualiseren voor de
regio Sint-Truiden.
 Het leggen van contacten binnen deze initiatieven, insteken op een
wederzijdse kennismaking en het faciliteren van samenwerkingsafspraken.
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Idealiter zouden we aanspreekpersonen hebben die jongeren op maat
kunnen toeleiden en zo drempelverlagend werken.
 Het ontwikkelen van PR-materiaal om de bekendheid van Toekomst 18 te
bevorderen. Er is een nieuwe folder over Toekomst 18 ontworpen. Daarnaast
ontwierp de organisatie een verfraaide versie van de folder betreffende de
vrijwilligerswerking. Hierin werden de burgerinitiatieven als één van de
vormen van vrijwilligerswerking ook opgenomen.
 Jongeren in contact brengen met Team Hope, de lokale voedselbank, en het
aanschaffen van een bewonerskaart, waardoor jongeren toegang hebben tot
deze voedselbank.
 Deelname met jongeren aan de BBQ van de vereniging Onder Ons, om op
deze laagdrempelige manier jongeren in contact te brengen met een lokaal
initiatief voor mensen in armoede. Jongeren werden ook in contact gebracht
met het lokaal initiatief Onderdak, waar ze in het Wooninfopunt vrij kunnen
binnen lopen met vragen over woonproblemen, huren met een laag inkomen,
met vragen over moeilijke brieven en documenten. Wie doorverwezen
wordt, kan begeleiding van een buddy-vrijwilliger krijgen.


Activeren en samenbrengen van lotgenoten:
 Samenwerking opbouwen met vzw Cachet
 Contactname met ex-jongeren met de bedoeling deze via instuifmomenten
samen te brengen met huidige bewoners. Heel wat ex-jongeren waren
aanvankelijk heel enthousiast over dit voorstel, doch haakten uiteindelijk
toch af. We moeten vaststellen dat deze actie tot nu toe heel arbeidsintensief
geweest is, evenwel zonder resultaat.



Structurele maatjeswerking:
 Het infomoment vanuit de vzw Armen TeKort gaf inspirerende input hiertoe.
Enerzijds waren we geprikkeld en geboeid door het gefaseerde en
onderbouwde buddysysteem waarmee zij werken. Anderzijds was het snel
duidelijk dat dit systeem een apart medewerkersbestand vereist en strikte
opvolging en coaching van de vrijwilligers. Met de huidige
personeelsomkadering is dit voor Toekomst 18 evenwel onhaalbaar. Het
infomoment opende wel het perspectief om lokale partners, zoals de
stadsdiensten, het OCMW en een aantal andere partners, te motiveren om in
het belang van de cliënten van al deze diensten, de schouders te zetten onder
de uitbouw van een buddywerking. Het OCMW was alvast bereid om hierin
in te stappen, doch diende forfait te geven omwille van de eigen
reorganisatie. Ook de andere potentiële partners gaven aan dat, om diverse
redenen, 2019 geen goed moment was. Het idee blijft wel overeind.
 Medewerkers van Toekomst 18 volgden verschillende vormingen om zich te
laten inspireren voor o.m. de uitbouw van een maatjeswerking. We noemen
er hier enkele op: een tweedaagse Start to network (vzw Lus), een driedaagse
netwerkversterking
–
vrijwilligers
(Koen
Vermeulen
van
Vrijwilligerswerkwerkt), een vierdaagse vorming Signs of Safety – Family
Finding (Keving Campbell).
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 Het inbedden van een maatjeswerking binnen de vrijwilligerswerking van
Huize Sint-Vincentius. De functie van vrijwilliger wordt in de folder
“vrijwilligerswerking” omschreven als “vrijwilliger en jongvolwassene worden
aan elkaar gelinkt om ondersteuning te geven in sociale participatie en
integratie”.
 Samenwerken met de ruime organisatie i.f.v. het intern aanbod van
vrijwilligers die iets kunnen betekenen voor de individuele
ondersteuningsvragen van jongeren (zie hierna volgende ingangsweg).


Op maat inzetten in het hier en nu:
 Het opbouwen van een informeel netwerk rond een jongere. We kunnen
zeggen dat we op dit moment hierin goed slagen in de vorm van het toeleiden
van de jongere (op maat van diens interesse, talenten, …) naar bestaande
initiatieven. Eén van deze initiatieven is Opboksen voor jongeren vanaf 14
jaar. Dit project loopt in samenwerking met de dienst sport Sint-Truiden en
TKM Death Row Sint-Truiden (Kickboksen). Een andere jongere volgt gitaarles
bij Villa Basta. Villa Basta is een initiatief dat met de steun van de Vlaamse
Overheid creatieve cursussen, workshops en kampen in huis en op locatie
organiseert, binnen de domeinen theater, muziek, dans, film, fotografie en
beeld.
 Op dit moment worden vrijwilligers ingezet op maat en vraag van de
jongeren, zoals om mee te gaan winkelen, om samen te koken, om te leren
fietsen, om de fiets te leren herstellen, voor vervoer naar DAGG, voor private
gitaarles, …



Inbedding in de buurt
 We maakten in 2018 al in beide richtingen kennis met de buren. Deze
kennismaking kreeg in 2019 diepgang in de sporadische
bemiddelingsgesprekken n.a.v. incidentjes.
 Het ter beschikking stellen van de polyvalente ruimte van Toekomst 18 voor
activiteiten van de buurt.
 Het motiveren van de bewoners van Toekomst 18 om te participeren aan de
buurtwerking.

2. De uitwerkingsfase
Hieronder valt het opstellen van het profiel “maatje” (verwachtingen t.a.v. vrijwilligers), het
proces van werving van vrijwilligers tot matching met de jongere, organisatie van de
workshops voor potentiële maatjes. Hier zijn we fel zoekende.
3. De bekendmakingsfase
Hierin zijn in 2018 de eerste stappen gezet door de kennismaking met de buren. In 2019 is
hierin verder geïnvesteerd door de ontwikkeling van een nieuwe folder vrijwilligerswerking
voor Huize Sint-Vincentius, door een opendeurdag te organiseren, door te participeren aan
de buurtwerking, door een samenwerkingsafspraak met de jeugddienst, …
4. De selectiefase
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Dit zien we als een grote uitdaging. Hierin zijn reeds enkele stappen gezet in de vorm van
kennis vergaren over hoe andere diensten met bestaande vrijwilligerswerking, dit realiseren.
In dit kader hadden we een overleg met DAGG. Daarnaast hebben we telefonisch de vraag tot
een onderhoud gesteld bij andere diensten met relevante ervaring, zoals DOMO, het OCMW.
We stellen vast dat iedereen bij dit eerste contact enthousiast is doch na gedachtewisseling
in de eigen dienst, besluit dat eigen kennis niet mag gedeeld worden.
5. De matchingsfase
In deze fase worden vraag en aanbod aan elkaar gelinkt.
6. De coachingsfase
Dit behelst de intensieve ondersteuning en opvolging van de vrijwilligers en de jongeren, de
opleiding “maatjes”, de organisatie van ontmoetingsmomenten voor maatjes, … .
7. De bestendigingsfase
Dit betekent het onderhouden van de gevormde netwerken, de opvolging van het
maatjestraject, … .
8. De verankering
In deze fase van het proces van installeren van burgerinitiatieven beogen we het uitwerken
van een draaiboek zodat de werking (van aanzet tot uitwerking) kan uitgerold worden in
andere regio’s van de organisatie.
We kunnen besluiten dat de uitwerking van de burgerinitiatieven in 2019 een arbeidsintensief en
moeizaam proces was. Er is voor 2020 nog een lang traject af te leggen. We hopen dat een betere
personeelsomkadering (nu 0,4 FTE met langdurige afwezigheid door ziekte) dit proces nieuw leven
kan inblazen.

2. Opstart nieuwe regio LIBRA
In 2018 besliste de organisatie om de Cano-afdeling Raat, de afdeling verblijf NBMV, Alfabet (beiden
aparte afdelingen niet in regio gebonden) en de afdeling adolescente meisjes van Jonathan
(verblijfmodule regio Oost-Brabant) samen te voegen tot één nieuwe regio, Libra genaamd. De
integratie van Alfabet in de ruimere organisatie - officieel nog steeds een projecterkenning maar intern
als volwaardige en blijvende werking beschouwd - krijgt hiermee een plaats. De jongeren behoren tot
‘onze doelgroep’ en inbedding in een regio is dan ook een logische stap. Ook de inbedding van
Jonathan in deze regio is een logisch gevolg van een bestaande realiteit. Sedert de uitbreiding met
CBKI, wordt de populatie van Jonathan mee gekleurd door meisjes die uitstromen uit
gemeenschapsinstelling naar verblijf (en nog te jong zijn voor het kamertrainingssysteem van Raat).
Organisch groeide een doelgroep die meer aan sluit bij de CANO-doelgroep. Daarnaast is de
complementariteit van de modules van de afdeling Jonathan en de afdeling Raat, een regionale
versterking.
De nieuwe regio Libra heeft een begeleidingscapaciteit voor 44 jongeren en hun context.
Libra werd operationeel vanaf 1 januari 2019.
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Om voorgaande doelstellingen waar te maken kwamen er aanpassingen op personeelsvlak, op vlak
van onderdompeling in het Cano-gedachtegoed en -werking, en op vlak van locatie. We lichten dit
verder toe.
Het coördinatorenteam werd versterkt, waardoor de regio Libra wordt aangestuurd door 3
coördinatoren (2 cliëntcoördinatoren en 1 coördinator organisatie). Begeleiders nemen de
integrale begeleiding van dossiers op zich. Daarnaast werd het contextteam van de regio Libra
versterkt met een collega vanuit het team van Oost-Brabant, die vanaf 2020 ook een belangrijke
expertiserol zal hebben i.f.v. de begeleiding van slachtoffers van mensenhandel, modus operandi
tienerpooiers. Om de contextbegeleiding vanuit de afdeling voor NMBV “Alfabet”, gezien de
specificiteit van deze materie, verder te optimaliseren conform de visie van actieve
netwerkontwikkeling, werd de functie van contextbegeleider in deze afdeling losgekoppeld van
de bestaande functie van groepsbegeleider. Deze loskoppeling betekent een grotere flexibiliteit
en intensieve inzet op contextbegeleiding voor deze doelgroep. Ook deze nieuwe collega
contextbegeleider vervoegde het contextteam van de regio Libra.

In de aanloop naar de opstart van regio Libra namen de directie en de coördinatoren de
begeleiders van Jonathan en Alfabet mee in de kennismaking en in het adoptieproces m.b.t. de
nieuwe werking volgens de Cano-principes. Om deze kennis ook te kunnen toepassen in het
handelen binnen de begeleidingstrajecten, werd o.a. een structureel intervisiemoment voor alle
begeleiders van de regio ingevoerd, een forum dat de inhoudelijke kruisbestuiving faciliteert.
Daarnaast was het bewust samenbrengen van de contextbegeleider van Jonathan en deze van
Alfabet in dezelfde bureauruimte als deze van het B-team van Raat, bedoeld om deze
kruisbestuiving verder te versterken en zich de specifieke attitude van het hulpverleningsdenken
en -handelen van Cano, eigen te maken.
Tenslotte werd de redenering voor de aanpassing van het hulpverleningsaanbod aan de doelgroep
van Jonathan ook toegepast op de locatie. We besloten dat de huidige locatie van Jonathan,
tegenover het station van Diest, voor de huidige doelgroep van meisjes (die regelmatig
ontvluchten, psychisch kwetsbaar zijn, suïcidegedachten hebben alsook suicidepogingen
ondernemen, makkelijk beïnvloedbaar zijn door anderen met niet altijd de goede intenties)
onvoldoende veiligheid kan garanderen. Het vooruitzicht van de komst van meisjes die het
slachtoffer zijn van mensenhandel, bevestigde de noodzaak van het aanbieden van een andere,
meer veilige woonomgeving. We kregen de kans om met dezelfde privé-eigenaar als deze van het
gemeenschapshuis in Sint-Truiden, te onderhandelen over het leegstaande voormalige
postkantoor van Herk-de-Stad. Na de nodige goedkeuring van de strategische partners (Raad van
Bestuur, gemeente) konden we verder met de architect aan de slag om de mogelijkheden van het
pand te bekijken. We wensen het pand dermate aan te passen dat gefaseerde
verblijfsmogelijkheden aanwezig zijn (een modulair gebouwde leefgroep die gemakkelijk
aanpasbaar is om 2 leefgroepen te vormen, kamertraining, studio). Daarnaast zullen
beveiligingsmaatregelen voorzien worden die op maat en volgens noodzaak voor de veiligheid van
de jongere(n), toegepast kunnen worden. 2020 wordt het jaar van de verbouwingen en verhuis,
die gepland staat na de zomer.
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3. Uitbreidingsaanvraag innovatieve woonvormen voor slachtoffers van mensenhandel en
samenwerking vzw. Alba
Vanuit de ervaringen in de Cano-afdeling (Raat) in het werken met de doelgroep van adolescente
meisjes met een complexe hulpvraag en problematiek, alsook de aansluiting sinds 1 januari 2019
van de afdeling voor meisjes ouder dan 12 jaar (Jonathan) bij de werking van de Cano-afdeling,
alsook de profilering van onze organisatie voor de doelgroep van meisjes met complexe zorgnood,
was het ingaan op dit uitbreidingsaanbod een consequent handelen i.f.v. de beleidskeuze die we
enkele jaren geleden reeds maakten.
We dienden een innovatief aanbod in voor de innovatieve woonvormen. We wensten 3 modules
CBAW middenintensiteit op maat van de noden van een meisje dat slachtoffer is (verblijf,
kamertraining, studiowonen, CBAW, KWE, OM) in te zetten. Om optimaal tegemoet te komen aan
een flexibel aanbod op maat, vroegen we i.s.m. de vzw Alba 1 module CBAW middenintensiteit die
kon ingezet wordt voor een onthemingsactiviteit. Dit neemt niet weg dat we los van deze aanvraag
de vzw Alba als belangrijke ondersteunende partner in sommige begeleidingstrajecten zien. Een
gelijktijdige ombouw van de afdeling Jonathan, zou het mogelijk maken om een ambulante
netwerkgerichte werking conform de Cano-visie in deze afdeling - en met uitbreiding in de hele regio
Libra - effectief te realiseren (zie hoofdstuk 1 voor de concrete uitwerking van deze ombouw).
Op 17 juli 2019 werd onze aanvraag in zijn totaliteit goedgekeurd. Deze uitbreiding gaat in op 1
januari 2020.
We zetten in 2019 reeds enkele voorbereidende in de aanloop van de effectieve opstart van dit
project:
-

Een cliëntcoördinator volgde een driedaagse incompany vorming loverboys/tienerpooiers
georganiseerde door vzw Cirkant in samenwerking met het expertisebureau Helse Liefde
(www.helseliefde.nl).

-

We gingen op gesprek bij de vzw Payoke, welke door de overheid als expertisecentrum is naar
voor geschoven. We exploreerden de mogelijke samenwerkingspistes.

-

5 medewerkers volgden ook een debatlunch waar Payoke een uiteenzetting gaf over haar
werking. Hierna konden de deelnemers in dialoog gaan met elkaar en vragen, bezorgdheden,
ervaringen, praktijkvoorbeelden, met elkaar delen.

-

We nodigden de vzw Alba uit om elkaar als organisatie beter te leren kennen en een zicht te
krijgen op het aanbod van beide organisaties. Daarnaast hadden we een uitgebreide,
zoekende gedachtewisseling over hoe ontheming in te vullen opdat het voor deze slachtoffers
van mensenhandel maximale slaagkansen kan bieden.

-

We spraken met de aanwezige medewerkers van Alba af om een gezamenlijk onderhoud te
plannen met PA-GASA, een vereniging die zich inzet tegen mensenhandel en naast de
hulpverlening aan slachtoffers ook vorming aan hulpverleners geeft.

-

We spraken met medewerkers van ACT Limburg over hoe we het nieuwe aanbod zullen vorm
geven. Gezien nog enkele onduidelijkheden betreffende instroomcriteria, typemodulering
e.d. volgt verder overleg in 2020.
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-

We organiseerden een selectie voor een medewerker die de verdere expertise uitbouw zal
vorm geven, aanspreekpunt zal zijn voor begeleiders intern, gezicht naar buiten zal zijn in
overleg rond deze doelgroep, …

4. Uitbreidingsaanvraag delictgerichte contextbegeleiding
Zoals eerder in dit verslag genoemd, dienden we onze kandidatuur in voor 3 modules delictgerichte
contextbegeleiding. Vanuit de ervaring in onze organisatie in de gedeelde trajecten, expertise in
uitstroom uit gemeenschapsinstellingen, de goede samenwerking met de gemeenschapsinstelling
van Mol, alsook vanuit onze profilering voor jongeren met complexe zorgnoden, lag een aanvraag
indienen, voor de hand. Gezien de genoemde expertise opgebouwd is in de doelgroep van meisjes
beoogden we in eerste instantie deze doelgroep voor dit aanbod, doch was de doelgroep van
jongens niet uitgesloten. We deden een aanvraag voor 3 modules delictgerichte contextbegeleiding.
Niettegenstaande we hierop een negatief advies kregen, wensten we onze verantwoordelijkheid op
te nemen en met de 3 andere organisaties bijzondere jeugdzorg, die zich kandidaat stelden,
onderling te bekijken wat ieder van kennis of expertise kan toevoegen i.f.v. delictgerichte
contextbegeleiding. Op die manier zijn we samen een leertraject aangegaan, waarin we o.m.
methodieken uitwisselen die ter ondersteuning van delictgerichte contextbegeleiding kunnen
gebruikt worden.

5. Oproep Beveiligend verblijf: Samenwerkingsverband organisaties Jeugdhulp Limburg
De oproep voorziet voor Limburg in een unit van 6 plaatsen voor meisjes en een unit van 6 plaatsen
voor jongens, op te starten in 2021 en een unit van 6 plaatsen voor jongens, op te starten in 2022.
Elke unit omvat 6 modules beveiligend verblijf, 6 modules contextbegeleiding kortdurend intensief en
1 module ondersteunende begeleiding.
Zoals in hoofdstuk 1 reeds vernoemd, kiest Huize Sint-Vincentius er niet voor om beveiligend verblijf
te organiseren. Huize Sint-Vincentius is wel van bij de aanvang betrokken partner in het Limburgs
verhaal betreffende beveiligend verblijf. Als antwoord op de oproep werd in Limburg het
intersectoraal verbindingsforum opgericht. Dit om vanuit verschillende perspectieven en (Limburgse)
actoren het thema beveiligende opvang te verkennen en vorm te geven. De bedoeling was om partners
te verbinden, beleidscontext en uitbreidingsoproep te bekijken en vanuit het perspectief van de
aanwezigen een stappenplan en tijdspad uit te tekenen om een kwaliteitsvol traject te lopen. Het
traject zou organisaties kunnen voeden om duidelijke strategische keuzes te maken m.b.t. de inzet van
beslotenheid in VOS-trajecten. Het verbindingsforum kwam vijf keer samen maar kwam niet tot een
consensus.
Vanuit het verbindingsforum hebben 7 organisaties besloten een gezamenlijke aanvraag te doen onder
penhouderschap van vzw de Wiekslag. Vzw Huize Sint-Vincentius is één van de organisaties. De andere
organisaties zijn de Wiekslag, vzw Huize Sint-Augustinus, OOOC Kompas, vzw Pieter Simenon, Asster
en OC Sint-Ferdinand.
Deze aanvraag werd door het agentschap weerhouden.
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Deze kernpartners hebben het engagement vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Huize
Sint-Vincentius maakt samen met de andere partners deel uit van het Dagelijks Bestuur van een nieuw
op te richten VZW te richten die de uitbating van het beveiligend verblijf zal verzekeren. De Raad van
Bestuur wordt gevormd door de kernpartners, aangevuld met partners met specifieke expertise (zoals
Arktos, CAD, Ligant).
Deze organisaties werken samen om hun kennis en expertise betreffende het aspect “beveiligend
verblijf” uit te wisselen en op maat van de noden van de jongere en zijn context op een bepaald
moment, een passend hulpverleningsaanbod te kunnen doen. In 2020 zullen in eerste instantie een
aantal onduidelijkheden uitgeklaard worden, zoals wat betreft de praktische en juridische aspecten
en dienen de partners van het netwerk hun visie op beveiliging op elkaar af te stemmen en te
verfijnen.
In 2020 zullen in eerste instantie een aantal onduidelijkheden uitgeklaard worden, zoals wat betreft
de praktische en juridische aspecten en dienen de partners van het netwerk hun visie op beveiliging
op elkaar af te stemmen en te verfijnen.

6. Hulpprogramma ‘gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en
jongeren die in de jeugdhulp verblijven’
Het uitbreidingsbeleid gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg-aanbod voor verblijf kende een
ietwat verschillende invulling in de netwerken waarin we als organisatie betrokken zijn; In Limburg was
er vanuit Care+ een specifiek aanbod naar diverse doelgroepen in verblijf (GI-jongeren, Infants, …). We
zijn als organisatie blij met dit aanbod en deden hier al meermaals beroep op, zowel vanuit verticale
als horizontale groepen, maar zeker ook vanuit de specifieke doelgroep van Raat.
In Vlaams-Brabant werd een oproep gedaan om mee te werken aan het hulpprogramma
‘gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren die in de jeugdhulp
verblijven’.
Het beoogt de samenwerking tussen de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor kinderen
en jongeren en de partners in de jeugdhulp, de context en de jongeren zelf, te verankeren. Men wil via
outreaching vanuit de geestelijke gezondheidszorg naar de residentiële jeugdhulpvoorzieningen een
bruggenbouwer en partner zijn die laagdrempelige en gespecialiseerde ondersteuning biedt aan
jongeren die kampen met een psychische kwetsbaarheid, alsook aan hun leefcontext.
We herkenden in de omschreven doelgroep de meervoudige kwetsbaarheid van een aantal jongeren
die in groepsverband door onze organisatie geholpen worden. O.m. in het kwaliteitsverslag van 2018
rapporteerden we de nood aan naadloze gepaste specialistische hulpverlening voor deze jongeren.
Daarnaast kaartten we de vraag van begeleiders aan om deskundige ondersteuning te krijgen in de
aanpak van deze jongeren.
Omdat we meenden een meerwaarde te kunnen vinden in de wederzijds uitwisseling van expertise en
ervaringen, gingen we op deze oproep in.
We mochten het positief antwoord ontvangen om als één van de proeftuinen te fungeren in het
netwerk YUNECO i.s.m. IROJ Vlaams-Brabant. Het engagement houdt in dat Huize Sint-Vincentius een
experimenteerruimte zal creëren waarbinnen de uitwisseling en samenwerking tussen de
outreachende GGZ-functies en onze organisatie kan leiden tot voorstellen voor optimalisatie van die
wisselwerking voor de tweede fase van de uitrol van het hulpprogramma.
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Voor Huize Sint-Vincentius houdt dit concreet in dat we een beroep kunnen doen op de
outreachmodules voor de jongeren die in onze voorziening verblijven.
Daarnaast wordt gevraagd om samen met het outreachteam en andere organisaties die momenteel al
gelden als ‘good practice’ te participeren aan een overkoepelende werkgroep die tegen einde 2020
een eerste intern evaluatierapport opmaakt. Daarin zullen verbeteradviezen voor dit programma
worden opgesteld naar fase 2 toe. Onze organisatie vaardigde een medewerker af voor deze
werkgroep.

7. Betrokkenheid Huize Sint-Vincentius bij Werf 1, Team Jeugdhulp Hageland
Team Jeugdhulp Hageland is één van de 15 samenwerkingsverbanden i.h.k.v. Werf 1 in Vlaanderen.
Team Jeugdhulp Hageland ging van start op 1 november 2018.
Doelstelling is om de wachtlijsten van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp te verkleinen door
sneller en gedurende kortere termijn gezinnen te ondersteunen. Dit beoogt men te bereiken door
volgens het Wrap arond Care model met het gezin op zoek te gaan naar een dragend netwerk en
met dit netwerk een begeleidingsplan uit te werken volgens de principes van 1gezin1plan (1G1P).
Hierbij ligt de regie in handen van het gezin.
Vzw Huize Sint-Vincentius is één van de 19 betrokken partners van dit samenwerkingsverband. Een
medewerker werkt 50% als gezinscoach binnen het Team Jeugdhulp Hageland en 30% als
contextbegeleider in het contextteam Oost-Brabant van Huize Sint-Vincentius. Deze medewerker
heeft zich daarnaast geëngageerd om samen met de coördinator Hageland het - door de overheid
ontwikkeld - beveiligd online monitoringsysteem op te volgen en te evalueren als methodiek (wat
willen we behouden, wat zijn knelpunten, …). Er is een online helpdesk aan dit systeem verbonden.
De vragen die hierop binnenkomen worden door onze medewerker beantwoord. Voor dit
engagement kreeg onze medewerker een beperkte vrijstelling in het aantal op te nemen gezinnen.
Momenteel wordt het monitoringsysteem aangepast n.a.v. de gegeven feedback. Het systeem zal
dan uitgerold worden over de andere samenwerkingsverbanden.
Naast bovenstaand engagement heeft deze medewerker vanaf augustus 2019 ook de technische en
visuele uitwerking van de website als taak opgenomen (www.jeugdhulphageland.be).
Na een jaar operationeel te zijn werd een evaluatie gehouden van de werking van Team Jeugdhulp
Hageland. Het is nog niet duidelijk of de wachtlijsten kleiner geworden zijn. De continuïteit van de
begeleiding en werking in het algemeen, heeft onder druk gestaan door een groot
personeelsverloop. Voor de halftijdse medewerkers die naast hun rol als gezinscoach in de eigen
organisatie ook deeltijds werken als contextbegeleider, is het niet evident om beide rollen
gescheiden te houden en bijvoorbeeld de intensiteit van de begeleiding te blijven bewaken.
Het werkzaam zijn in Team Jeugdhulp Hageland heeft een impact gehad op de werking van het
dagcentrum Transit waaraan deze medewerker verbonden is. Het dagcentrum heeft de visie en het
werken volgens het WAC-model geadopteerd. In de reguliere begeleidingen trachten de begeleiders
de regie maximaal bij het gezin te laten. Daarnaast willen ze ook bekijken of ze iets kunnen
betekenen naar gezinnen die niet in begeleiding zijn. Op die manier kunnen ze een bloemblaadje
zijn in de integrale begeleiding 1G1P.
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8. Samenwerkingsverband Dagcentrum Transit met andere organisaties Aarschot i.f.v.
weerbaarheidstrainingen
In Aarschot is er in 2019 een samenwerkingsverband opgestart tussen het Dagcentrum Transit van
vzw Huize Sint-Vincentius, Arktos, het JAC van Aarschot en het jeugdcentrum “De Klinker”. Het doel
van dit samenwerkingsverband is het in kaart brengen van de verschillende aanbieders van
weerbaarheidstrainingen voor kinderen en jongeren en hoe deze op elkaar afgestemd kunnen
worden m.b.t. leeftijd, inhoud, vorm, periode. Zo kan in de toekomst optimaal tegemoet gekomen
worden aan de vraag naar deze trainingen en kan een complementair aanbod gecreëerd worden.
Na deze interne inventarisatieronde zal in 2020 een volgende stap naar externe communicatie toe
gezet worden.
Het dagcentrum Transit stelde in 2019 reeds de deur open voor externen deelnemers aan haar
weerbaarheidstrainingen. In de krokusvakantie vond er een “super-me” plaats. Dit is een
weerbaarheidstraining voor jongeren tussen de leeftijd van 7 en 11 jaar. Wegens het grote succes
werd deze training over gedaan in de paasvakantie. In de herfstvakantie werd “Jump to love”
georganiseerd, gericht op weerbaarheid in liefdesrelaties.
Daarnaast werd binnen Transit de training “Jump” uitgewerkt. Jump is een krachtgerichte
trainingsmodule op maat van jongeren tussen de leeftijd van 12 en 15 jaar en gericht op het
uitbouwen van een stabiel en positief zelfbeeld.

9. Samenwerking met Huize Levensruimte
Huize Levensruimte was ook in 2019 door middel van de atelierwerking, een belangrijke partner in
het realiseren van alternatieve dagbesteding voor jongeren uit beide voorzieningen met (tijdelijke)
schooluitval. In 2019 is de groep jongeren die een beroep doet op de atelierwerking aanzienlijk
toegenomen. Dit had tot gevolg dat meer dan één begeleider nodig was om een atelier in goede
banen te leiden. Daarnaast werden per dagdeel meerdere ateliers aangeboden. Zowel vanuit Huize
Levensruimte als vanuit Huize Sint-Vincentius namen in 2019 twee medewerkers en een stagiaire
een deel van de totale atelierwerking op zich, met dit verschil dat Huize Sint-Vincentius een voltijdse
medewerker en een deeltijdse medewerker kan inzetten en Huize Levensruimte twee deeltijdse
medewerkers. Dit verschil is er doordat Huize Sint-Vincentius beschikt over een ondersteunende
module (en vanaf 1 januari komt hier een tweede ondersteunende module bij). Huize Levensruimte
heeft in 2019 geen erkenning voor een ondersteunende module en zet een gedeelte van haar
modules flexibel in om dagbesteding vorm te geven. Beide organisaties halen winst uit het bundelen
van de krachten, zoals de op- en uitbouw van de atelierwerking. Door de uitvoering van de
gezamenlijke opdracht door meerdere personen, aan een toenemend aantal jongeren, waarvan
men enkel die van de eigen organisatie kent (en dus weet waarmee rekening te houden), de
verschillen in visie op dagbesteding (voor Huize Sint-Vincentius is de atelierwerking een onderdeel
van het totale pakket van activiteiten i.f.v. dagbesteding, waarbij er ook ruimte vrij gemaakt wordt
voor de individuele trajecten van de jongeren) werden beide organisaties geconfronteerd met de
nood aan een nauwere samenwerking en dialoog tussen alle medewerkers die verantwoordelijk zijn
voor dagbesteding. Beide organisaties staan in 2020 alvast voor de grote uitdaging om een
teamwerking vs. individuele werking i.f.v. dagbesteding, vorm te geven.
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10.

Betrokkenheid in Intersectoraal Zorgnetwerk Limburg – Vlaams Brabant - Brussel

Huize Sint-Vincentius was ook in 2019 actief betrokken in het Intersectoraal Zorgnetwerk Limburg
en Vlaams-Brabant – Brussel. We onderschreven bij de start van het netwerk een engagement als
mogelijke hoofdverblijfplaats voor adolescente meisjes (+15j) en time-out mogelijkheden voor
andere jongeren (vanaf kleuterleeftijd).
We zijn bijgevolg lid van de Algemene Vergadering en onze organisatie is vertegenwoordigd in het
dagelijks bestuur.
Op casusniveau zijn we betrokken in enkele contact- en contractgroepen, vanuit de Cano-afdeling
Raat. In 2019 begeleidden we 2 meisjes binnen het Intersectoraal Zorgnetwerk Limburg – VlaamsBrabant, boven het reguliere begeleidingskader van onze vzw. De intersectorale samenwerking rond
deze meisjes, die balanceren op het snijvlak van VAPH-psychiatrie-jeugdzorg, wordt hierbij door
onze medewerkers als steunend en zeker ook als nodig ervaren om deze jongeren op flexibele
manier te blijven meedragen.

11.

Engagement deelname academische werkplaats “positief leefklimaat”

De ‘Academische Werkplaats Leefklimaat” (AWL) in Vlaanderen is een project van VOT (Vereniging
Ons Tehuis), dat in samenwerking met de Universiteit van Gent en met steun van de Vlaamse
overheid, aandacht wil schenken aan de organisatie van een positief en veilig leefklimaat in
residentiële jeugdzorg in Vlaanderen. In de AWL wordt praktijk, beleid en onderzoek
samengebracht.
In de AWL ligt de focus op drie doelstellingen:
-

-

Het uitbouwen van werkveldgerichte activiteiten. In deze trajecten wordt samen met de
organisaties stilgestaan bij het vorm geven van een positief klimaat in de verblijfafdelingen.
Men richt zich hiervoor op de sectoren Bijzondere Jeugdzorg, VAPH, Kind & Gezin en de
kinder- en jeugdpsychiatrie.
Het theoretisch en onderzoeksmatig onderbouwen van deze activiteiten waarbij er oog is
voor gelijkenissen en verschillen over de sectoren heen.
Het ontwikkelen van beleidsaanbevelingen op basis van de voornoemde activiteiten.

VOT deed in het najaar van 2019 een oproep aan totaal 40 organisaties om in te stappen in dit
onderzoekstraject, wat een actieonderzoek beoogt te zijn, nl. een combinatie van onderzoeken en
veranderen.
Van 2015 tot 2017 nam vzw Huize Sint-Vincentius reeds deel aan het innovatieve project “Back to
Basics”, goedgekeurd door het agentschap Jongerenwelzijn. In dit project gingen o.a. 12 organisaties
kijken op welke manier ze het leefklimaat in de leefgroep op een positieve en veilige manier voor
de jongeren kunnen organiseren. De deelname aan dit project resulteerde in Huize Sint-Vincentius
tot het oprichten van een interne werkgroep Leefklimaat, het ontwikkelen van een visie op
leefklimaat, een afname van een vragenlijst ontwikkeld door het project Back to Basics. De
resultaten van de vragenlijsten werden per afdeling besproken en leidde tot verbeteracties.
We erkennen dat de afdelingen sindsdien reeds vele concrete acties ondernamen die bijdragen tot
een positief leefklimaat. Daarnaast weten we dat we steeds meer kunnen doen. De AWP kan ons
hiertoe inspireren en kan de zelfevaluatie m.b.t. de aanwezigheid van een positief en veilig
leefklimaat objectiveren. Het kan helpen om in kaart te brengen wat op een afdeling werkzame
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factoren zijn en wat belemmerende factoren zijn voor een positief leefklimaat. Verder sluit dit
thema nauw aan bij de thema’s van de denkdag en bij het verbeterthema van 2020 “engagement
voor het bieden van een warm en veilig gevoel”. Bovendien kan het een inspiratiebron zijn om de
toekomstige doelgroep van slachtoffers van tienerpooiers een warme en veilige opvang te bieden.
We konden dus tal van redenen opnoemen om een instap in het traject te overwegen. We
bevestigden onze deelname en dit voor de ruime organisatie, concreet de 7 afdelingen verblijf, de
afdeling kamertraining alsook de 3 dagcentra. Zoals door de organisator van het project gevraagd,
vaardigden we een coördinator en een begeleider voor Huize Sint-Vincentius af. Deze volgden de 2
actiedagen in 2019. Het traject wordt vanaf hier in 2020 in de organisaties zelf verder gezet.

12.

Evoluties voor de afdeling NBMV (Alfabet)
IV.

Nood aan continuïteit van de begeleiding na 18 jaar

In 2019 mochten we ervaren dat jongeren die op 18 jaar uitstromen, de vraag stellen om bij het
zelfstandig wonen buiten de organisatie verder door Huize Sint-Vincentius begeleid te worden. Dit
was voor 2 jongeren het geval. Aan de afdeling zijn evenwel geen CBAW-modules verbonden. Toch
wilden we deze jongeren, net zoals alle andere jongvolwassenen die een regulier parcours volgen,
maximale kansen geven om in onze samenleving te functioneren. We gingen op flexibele manier op
zoek naar een oplossing en vonden deze in de mobiele modules van de Cano-afdeling (Raat). Dit
betekent dat Raat 2 van haar voor CBAW ingeruilde contextmodules inzette voor deze 2 jongeren.
De CBAW-begeleiding gebeurde ook door een contextbegeleider van Raat. Gezien de nood van Raat
aan CBAW-modules voor de uitstroom van de eigen doelgroep, beschouwen we deze oplossing van
tijdelijke aard. De verdere uitbouw van de ambulante modules in de regio Libra in 2020 laat toe dat
we ook voor de jongeren van Alfabet hier meer zullen kunnen op inzetten.
Om de continuïteit van deze voortgezette hulpverlening, alsook de inhoudelijke uitbouw van
contextbegeleiding in de trajecten van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen optimaal te
garanderen, zal 1 van de 7 huidige groepsbegeleiders van Alfabet, overschakelen naar een voltijdse
functie van contextbegeleider. De gesprekken hiervoor zijn reeds in 2019 doorgegaan.
Ter vervollediging van de mogelijkheden die de jongeren hebben in hun begeleidingstraject naar
zelfstandigheid toe, geven we hier mee dat 1 jongere er in 2019 voor koos om verder in het alleen
wonen begeleid te worden door een LOI (lokaal opvanginitiatief Fedasil) voor minderjarige
vluchtelingen.
V.

Gezinsherenigingen

In 2019 werden de eerste gezinsherenigingen gerealiseerd. Twee jongeren van Alfabet werden in
België herenigd met hun gezin. (Een derde gezinshereniging voor jongeren begeleid door onze
organisatie was voor een jongen uit een reguliere verblijfsafdeling.)
Meteen rees de nood aan een duidelijke kader voor de begeleiders betreffende hun rol in het
integrale begeleidingsproces t.a.v. het gezin dat o.m. zonder oog op een verblijfplaats in ons land
arriveert.
Vanuit de missie, visie en doelstellingen van vzw Huize Sint-Vincentius kwamen we tot volgend
richtinggevend beleidsstandpunt.
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Een eerste uitgangspunt is ons engagement om jongeren maximale ontwikkelingskansen te bieden.
Hierbij is het onderwijs een belangrijke factor is, zoals het behalen van een diploma.
Een tweede uitgangspunt is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid t.a.v. het gezin van deze
jongeren (hierbij wetende dat ze een feitelijke verblijfplaats moeten hebben alvorens er hulp vanuit
een OCMW of een CAW kan geboden worden).
Op basis van deze uitgangspunt besluiten we:
-

-

-

Dat i.h.k.v. de gezinshereniging vooraf alles op alles wordt gezet om de jongere te
ondersteunen in de zoektocht naar (tijdelijk) onderdak voor het gezin en de jongere. Hierbij
gaan we creatief te werk: verblijf bij context, exploreren van de privémarkt, verblijf op
campings of vakantieverblijven.
Na de gezinshereniging borgen we een degelijke nazorg (klassiek 3 maanden) vanuit de
modules van Fedasil. Hierbij onderzoeken we tevens de vraag of het gezin nood heeft aan
een langdurige pedagogische ondersteuning. Hiervoor kunnen we desgevallend schakelen
naar ambulante begeleidingsmodule binnen het aanbod van Huize Sint-Vincentius.
In geval van nood, kunnen we helpen met concrete materiële ondersteuning, zoals huisraad,
een eerste aankoop van voeding.

De 2 betrokken jongeren en hun gezin kregen een beperkte begeleiding vanuit Alfabet. De grote
afstand (beide gezinnen wonen in West-Vlaanderen) was de reden voor deze lage intensiteit.
We stelden vast dat beide jongeren de hereniging met hun gezin zeer uiteenlopend ervaarden. Voor
1 jongere was dit aanvankelijk zwaar, wegens de grote verantwoordelijkheid om zorg op te nemen
en wegwijs te maken in onze samenleving. Dit gezin heeft nu een warm evenwicht gevonden. Voor
de andere jongere blijft het een zoektocht naar een positief verhaal. Hier zorgt de cultuur van
herkomst en de nieuw geadopteerde westerse cultuur voor een moeilijk evenwicht (gezag vs
autonomie).

13.

Werken met vrijwilligers

Sinds een drietal jaren ondersteunen vrijwilligers – voor korte of lange termijn – onze jongeren bij
diverse taken, activiteiten, vrijetijd en netwerk.
Het inschakelen van vrijwilligers is een bewuste beleidskeuze geweest op basis van volgende
overwegingen:
-

We willen jongeren zo veel mogelijk ontwikkelingskansen bieden en ze verbinden met de
samenleving;
Het inschakelen van vrijwilligers is een meerwaarde, naast de professionele hulpverlening;
We zetten sterk in op de uitbouw en het onderhouden van het niet-professionele netwerk van
jongeren en hun leefcontext.

Door de jaren heen is de vrijwilligerswerking geëvolueerd. Daar waar oorspronkelijk vrijwilligers
ingeschakeld werden in ondersteuning van de afdelingen, nl. als helpende hand in de dagdagelijkse
werking (vervoer, huiswerkbegeleiding, kookouders op kampen, …), heeft de vrijwilligerswerking ook
een betekenis gekregen in de ondersteuning van het aanbod van dagbesteding (nieuwe module aan
vzw Huize Sint-Vincentius toegevoegd in 2018). Concreet betekent dit het (mee) vorm geven van één
van de ateliers (tuinatelier, kookatelier, metaalatelier, sportatelier, …) die Huize Sint-Vincentius i.s.m.
Huize Levensruimte organiseert. Daarnaast kan een vrijwilliger ook fungeren als steunfiguur of
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steungezin. Voor een jongere met een beperkt (opvang)netwerk is dit een verbreding van diens
leefcontext. In 2019 is de aandacht bijkomend gegaan naar de rol van een vrijwilliger als maatje van
een jongvolwassene (zie toelichting burgerinitiatieven).
In 2019 mochten we rekenen op ruim 20 vrijwilligers die in een zelfgekozen regio en een eigen gekozen
ondersteuningsaanbod, een meerwaarde konden betekenen in het begeleidingstraject van de
jongeren. Kandidaat vrijwilligers kunnen zich melden via onze website of de andere gebruikelijke
contactwegen.
We hebben een interne commissie dagbesteding waar de vrijwilligerswerking een vast item op de
agenda is. Bij een gedachtewisseling over de vrijwilligerswerking namen we enkele verbeteracties mee
voor 2020. We willen actiever – doch nog steeds realistisch haalbaar - omgaan met de werving van
vrijwilligers. Hierbij wordt gedacht aan een nieuwe lokale flyerbedeling. Daarnaast willen we er alert
voor zijn om bij de voorstelling van vzw Huize Sint-Vincentius bij regionale evenementen of
verenigingen, een woordje uitleg over de vrijwilligerswerking te geven. In de aanmeldingsfase houden
we rekening met de continu bestaande nood aan vrijwilligers die op een verblijfafdeling iets willen
betekenen ter ondersteuning van de afdeling, bijvoorbeeld koken. Naast aandacht voor de werving,
wordt actiever ingezet op een kwalitatiever onthaal en betrokkenheid. Hierbij denken we niet alleen
aan de individuele aandacht, doch ook aan uitnodigingen op evenementen op organisatieniveau
(nieuwjaarsreceptie, Sprong Naar De Zon, kersthappening, …). Als derde verbeteractie weerhielden we
het innemen van een beleidsstandpunt betreffende de screeningsprocedure van steungezinnen. Bij
een vraag om steungezin te worden voor een jongere, zien we nog twee opties: we verwijzen hiervoor
standaard door naar de diensten pleegzorg of we doen dit zelf volgens een eenduidige overkoepelende
procedure.
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