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Huize Sint-Vincentius biedt ondersteuning 
en begeleiding aan kinderen, jongeren 
en hun context die zich in een kwetsbare 
levenssituatie bevinden. Ons aanbod 
bestaat altijd uit de begeleiding aan 
huis van het gezin en de context van 
de jongere, wat gecombineerd kan 
worden met dagbegeleiding in groep, 
verblijf in een leefgroep, kamertraining, 
crisisverblijf of autonoom wonen (al 
dan niet in gemeenschap). Verder kan 
er vanuit de ondersteunende module 
gewerkt worden rond dagactivering van 
jongeren. 

We werken op maat en aanklampend 
en zijn gericht op het versterken van de 
aanwezige talenten en mogelijkheden. 
De jongere, diens context en mogelijke 
andere (hulpverlenings)partners 
zijn maximaal betrokken bij het 
hulpverleningstraject. 

Ons hulpaanbod is ingedeeld in 
regionale clusters met telkens een 
complementair pakket van bovenstaande 
hulpverleningsmodules, nl. de regio’s 
Oost-Brabant, West-Limburg, Zuid-
Limburg en Libra.  Voor mee informatie 
over het hulpaanbod in de regionale 
clusters, verwijzen we u graag door naar 
onze website.

www.huizesintvincentius.be 

VOORSTELLING VAN ONZE ORGANISATIE

Vrijwilligers
We willen hier aparte aandacht besteden aan 
onze vrijwilligers. Sinds een drietal jaren 
ondersteunen vrijwilligers – voor korte of lange 
termijn – onze jongeren bij diverse taken, 
activiteiten, vrijetijd en netwerk. Concreet 
kan dit huiswerkbegeleiding zijn, vervoer, 
fietsen herstellen, een moestuin aanleggen, 
muziekbegeleiding, rijles, kookouder zijn bij 
kampen, steunfiguur, enz. 

In 2019 mochten we zo 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. 

Toch blijven we continu op zoek naar 
mensen die op vrijwillige basis eigen 
talenten, interesses willen delen met onze 
jongeren of iets voor de overkoepelende 
organisatie willen betekenen. 

Als organisatie blijven we hierbij steeds in 
goede zorg staan naar de vrijwilliger, de 
jongere en diens context, het groepsgebeuren 
en de begeleiders.



Nadat afdeling Raat eind 2016 het CANO-label mocht ontvangen, 
volgde een aanpassing van de erkennning van deze afdeling en 
niet veel later een uitbreiding met 5 modules intensief kortdurende 
contextbegeleiding i.f.v. uitstroom uit de gemeenschapsinstelling 
voor Limburgse meisjes. 
Om de werking van Raat nog beter af te stemmen op de doelgroep 
van meisjes met een mentale beperking en gedragsmoeilijkheden, 
gingen we een outsourcingsovereenkomst aan met 
MFC Sint-Ferdinand, waarbij 2 deeltijdse medewerkers hun 
expertise betreffende de doelgroep binnen brachten.  
Dat de werking en het aanbod van Raat aanslaat bij de doelgroep 
van adolescente meisjes met een complexe problematiek, blijkt o.a. 
uit de bezettingscijfers die de afgelopen jaren de 
100% overstijgen.
We zetten actief onze schouders mee onder het intersectorale 
zorgnetwerk Limburg / Vlaams-Brabant / Brussel en 
zitten in Limburg mee aan de tafel van het GES+-overleg.
 
O.w.v. een toenemende vraag van jongeren voor CBAW-begeleiding 
en de permanent hoge bezettingscijfers van Raat de afgelopen jaren, 
verschoven we binnen de organisatie ambulante modules 

naar Raat, i.f.v. uitstroom. Deze beweging komt het 
flexibel schakelen tussen modules ten goede en biedt antwoord 
op de vraag naar hulpcontinuïteit van de jongeren.
 
Naast Raat, richt ook afdeling Jonathan van vzw Huize Sint-
Vincentius zich naar de doelgroep van adolescente meisjes. 
Nadat Raat het CANO-label ontving, ging ook Jonathan in 
CANO-proces. Hun werking richt zich op meisjes vanaf 12 
jaar, waarvoor kamertraining nog een stap te ver is en vormt dus 
een perfecte aanvulling bij het aanbod van Raat.
Geleidelijk aan werd de doelgroep van afdeling Jonathan dan 
ook gekenmerkt door een hogere complexiteit, omdat ze meer 
en meer als partner met verblijfsoptie voor uitstroom  uit de GI 
ingeschakeld werden.
Een logisch volgende stap was dan ook de toevoeging 
van Jonathan aan CANO-afdeling Raat vanaf 
1 januari 2019, met eenzelfde pedagogische aanpak en 
aansturing in ons aanbod naar adolescente meisjes gestoeld op 
de CANO-visie. Integratie van Jonathan stelt ons ook voor enkele 
uitdagingen, daar vanuit historiek hun concept anders is, alsook 
hun personeelsaantal lager ligt dan dat van Raat.

Raat breidt uit

In praktijk hanteerden we al geruime tijd een flexibele 
invulling van de klassieke verblijfsmodules in afdeling 
Jonathan, daarmee sterker aansluitend bij de noden van 
de doelgroep en steeds met sterke focus op 
netwerkgericht werken. Uiteindelijk resulteerde dit 
ook in een aanvraag tot aanpassing van de modules i.f.v. de 
werking, net zoals het destijds Raat verging. Deze aanvraag 
combineerden we met een uitbreidingsaanvraag 
innovatieve woonvormen voor slachtoffers van 
mensenhandel. In het najaar 2019 ontvangen we positief 
bericht betreffende deze aanvraag. Een nieuwe uitdaging dus 
voor 2020.
 
Maar met de integratie van Jonathan alleen hield het niet 
op. Binnen vzw Huize Sint-Vincentius is er namelijk nog een 
projectafdeling voor een complexe doelgroep, genaamd 
Alfabet, een verblijfsafdeling voor niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen. Netwerkontwikkeling is bij deze doelgroep een 
sleutelwoord. 
We brachten Raat, Jonathan en Alfabet dan ook onder in een 
‘nieuwe’ werkingsregio, Libra. Libra, verwijzend naar 
het werkterrein Limburg en Vlaams-Brabant maar ook (en nog 
meer) naar ‘weegschaal’, symbool voor het zoeken naar gepast 
evenwicht, een balans in begeleidingstrajecten. 
 
Regio Libra heeft anno 2019 een begeleidingscapaciteit 
van 44 jongeren en hun context en omvat tevens een 
ondersteunende module... een aanzienlijke groei wetende dat 
Raat het CANO-label mocht ontvangen met een capaciteit van 12.



Samen met de aanpassing van de erkenning van 
de CANO-afdeling, Raat, in 2018 werd ook een 
ondersteunende module (OM) toegevoegd 
aan vzw Huize Sint-Vincentius. 

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 
tot invulling van zijn/haar vrije tijd kan komen. 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.  

Onze organisatie organiseert een tijdelijke alternatieve 
dagbesteding grotendeels (in 2019 was dit 97 % 
van alle activiteiten binnen de OM)  in de vorm van 
atelierwerking. 

Dit is heel divers: een atelier rond muziek, 
creativiteit, sport, fitness, tuin, metaal, wandelen 
met hond,  … . Voor deze atelierwerking is er een 
samenwerkingsverband met een andere 
organisatie bijzondere jeugdzorg, nl. vzw Huize 
Levensruimte. Dit betekent  dat een medewerker 
van onze organisatie en een medewerker van 

Dagbesteding

Huize Levensruimte afwisselend instaan voor de 
aterlierwerking. Naast de atelierwerking kan een 
alternatieve dagbesteding ingevuld worden met een 
kortdurend trainingsprogramma, door eigen 
medewerkers gegeven. Het deelnemen aan hippotherapie 
of psychotherapie, beide op initiatief van interne 
medewerkers met expertise terzake, rekenen wij ook 
onder dagbesteding.

In 2019 haalde de ondersteunende module een 
bezettingsgraad van 233,3%. Dit is een fikse 
stijging t.o.v. het toen al hoge bezettingscijfer van 170 % 
van 2018. De cijfers slaan enkel op de gepresteerde uren 
van onze interne medewerkers en voor de jongeren van 
onze organisatie.

Het hoge cijfer wijst op een hoge nood aan ondersteuning 
op dit vlak bij de jongeren die in onze organisatie in 
begeleiding zijn. De bijkomende ondersteunende module 
die we vanaf 1 januari 2020 mogen verwachten (door 
de hermodulering van de leefgroep voor adolescente 
meisjes, Jonathan) zal ertoe bijdragen dat het aanbod, 
naast de bestaande activiteiten,  nog meer op 
maat en in functie van het individuele 
begeleidingstraject van de jongeren, kan 
georganiseerd worden.
 
In totaal genoten 31 jongeren van onze organisatie 
doorheen 2019 van de hulpverlening via de 
ondersteunende module.

Super-me & Jump

In 2019 werd vanuit dagcentrum Transit te Aarschot, verder 
gebouwd aan de uitwerking van een trainingsaanbod.  

In de krokusvakantie vond er de training “super-me” 
plaats, een weerbaarheidstraining voor kinderen 
tussen de leeftijd van 7 en 11 jaar.  Het was een zeer 
succesvolle en knappe editie, welke wegens grote vraag ook nog 
eens werd overgedaan tijdens de paasvakantie.
Daarnaast werd binnen Transit “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.  Naast het inzicht krijgen en leren 
inzetten van de eigen krachten en talenten, gaat er ook aandacht 
uit naar het leren waarderen van anderen.

In het najaar, werd “Jump to love” georganiseerd tijdens de 
herfstvakantie, gericht op weerbaarheid bij  jongeren 
in liefdesrelaties.  De module richtte zich hierbij tot 
de jongeren die te maken hebben met de eerste vlinders, 
beginnende relaties en leren kennen van seksualiteit.  Jongeren 
komen dagelijks in aanraking met positieve en negatieve 
aspecten van relaties en seksualiteit. Aandacht hiervoor kan 
voorkomen dat jongeren later risico’s zullen nemen op vlak van 
relaties en seksualiteit. In de training werd getracht het taboe 
hierrond te verbreken en dit thema bespreekbaar te 
maken, vanuit het geloof dat jongeren die vertrouwen hebben in 
zichzelf, met meer veerkracht in het leven kunnen staan. 

Contact en inschrijven?
Voor meer informatie en / of in te schrijven:
- Via mail: transit@huizesintvincentius.be 
(onderwerp: Inschrijving JUMP)
- Telefonisch: 016/56.97.47

Belangrijk!
- Wees er tijdig bij, de groepsgrootte is beperkt tot 
8 deelnemers. 
- De deelnemers dienen in de mogelijkheid te zijn 
tot op de trainingslocatie te raken (Aarschot). 
Transit voorziet GEEN vervoer. 
- Inschrijvingsgeld voor onkosten bedraagt 25 euro, 
de eerste sessiedag mee te brengen.

Ontwikkeld door dagcentrum Transit, Statiestraat 59, 3200 Aarschot ontworpen door blackchillie.be
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Opstart Toekomst 18
 
We stelden het vast; een toenemende vraag naar CBAW-
begeleiding vanuit jongvolwassenen enerzijds en anderzijds hun 
‘struggle’ in het zoeken naar een betaalbare woning op de markt... het deed ons 
dromen dat er iemand met een aanbod zou komen. 
En als je ergens hard in gelooft, dan komen dromen uit. In 2017 vonden we via 
een sociaal geëngageerde burger een geschikt pand in Sint-Truiden, goed voor 
6 studio’s.
Akkoorden werden getroffen, plannen werden gemaakt, werken werden 
uitgevoerd zodat we tegen de zomer van 2018 van start zouden kunnen gaan.
 
En cours de route mochten we de oproep werf 3, actieplan jongvolwassenen, 
ontvangen en na overleg met partners in het werkveld dienden we een 
uitbreidingsaanvraag in. Onze aanvraag werd weerhouden voor 4 modules 
kleinschalige wooneenheden vanaf 1 januari 2019, 
alsook voor 2 modules burgerinitiatieven waardoor we onze 
vrijwilligerswerking i.f.v. netwerkondersteuning verder kunnen uitbouwen.
De nieuwe afdeling kreeg de toepasselijke naam Toekomst 18 en is ook 
nog eens (we verzinnen het niet) gelegen in de Toekomststraat nummer 18. 

De eerste bewoners huisden in tijdens de 
zomervakantie 2018. We profileren deze afdeling 
expliciet intersectoraal, toegankelijk voor 
jongvolwasseren uit alle sectoren jeugdhulp. 
Voor jongeren uit de eigen organisatie kunnen 
we met dit nieuwe aanbod maximaal inzetten op 
continuïteit in hun begeleidingstraject op weg naar 
zelfstandigheid. 

 
Een nieuwe werkvorm vraagt en biedt mogelijkheden om te 
experimenteren, ook op vlak van omkadering. In het afgelopen 
jaar werkten we zowel met professionelen als niet-
professionelen samen voor de uitbouw van dit nieuw initiatief. 
Bestaande expertise van de Houvast-werking (JAC Limburg) werd via 
outsourcing eveneens gekoppeld aan deze nieuwe werking, om zo 
bruggen te bouwen naar volwassen hulpverlening.
Gekoppeld aan deze werking steken we extra in op 
netwerkontwikkeling en –versterking o.a. door de inzet van 
vrijwilligers als maatjes van de jongvolwassenen.
 
Een polyvalente ruimte op het gelijkvloers van Toekomst 18 biedt 
mogelijkheden om contacten met de buurt te versterken. 
Vorm geven aan de samenleving vertrekt vanuit hier letterlijk vanuit 
het eigen huis. We mogen inmiddels terug blikken op enkele zeer 
mooie initiatieven, waarbij het buurtcomité samen met de bewoners 
kerstbomen in de straat ging plaatsen, de buren jongeren op de koffie 
ontvangen enzovoort… 
 
Aan het einde van 2019 mogen we stellen dat deze nieuwe 
werking ons al voor de nodige uitdagingen heeft gezet, dat het 
zoeken naar de juiste omkadering nog niet is afgerond, dat we 
blijvend investeren in het nader bij brengen van de 
maatschappij maar ook dat we inmiddels mogen terug blikken op 
heel wat succesvolle verhalen zowel op vlak van vast houden 
van jongeren als op vlak van samenwerking. We bouwen elke dag mee 
aan de bruggen naar volwassenheid.  
 




