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 VISIE OP KWALITEITSBELEID 

 

Het spreekt voor zich dat in 2020 Covid-19 en de coronamaatregelen bepalend geweest zijn voor 

het kwaliteitsbeleid en de uitvoering ervan. 

Specifieke kwaliteitszorg drong zich op m.b.t. verschillende aspecten van de werking van de 

organisatie. Vooral de allereerste coronagolf was ingrijpend. De organisatie werd geconfronteerd 

met een totaal nieuwe gegevenheid die urgent was en waarvan de uitkomsten van de getroffen 

interne maatregelen niet gekend waren. Het was een grote verantwoordelijkheid om in een situatie 

van fysiek afgesloten zijn van de buitenwereld waar een onbekend gevaar woedt, kwaliteitsvolle 

zorg aan jongeren, hun context en aan medewerkers te blijven bieden. 

We lichten dit hieronder verder toe. 

 

1.  De opvolging en uitvoering van de Vlaamse, Federale coronamaatregelen en de 

uitwerking ervan door het agentschap Opgroeien.  

I. T.a.v. medewerkers 

 

De richtlijnen van het agentschap waren een belangrijke en noodzakelijke handreiking voor de 

uitvoering van de maatregelen op organisatieniveau. Deze richtlijnen waren, zeker in de 

beginperiode van de lockdown, niet altijd eenduidig, waardoor de directie een aantal keren 

genoodzaakt was om verduidelijking aan het agentschap te vragen. Voor de directie betekende deze 

periode een nauw op de voet opvolgen van de Vlaamse en Federale coronamaatregelen om deze 

dan onmiddellijk en soms pro-actief (vooruit lopend op de communicatie van het agentschap) te 

vertalen naar de organisatie toe. De week voorafgaand en de week volgend op de lockdown was er 

een druk en bijna dagelijks verkeer van communicatie over corona-updates, beginnende met de 

hoest- en nieshygiëne en handhygiëne, over communicatie over essentiële overlegmomenten en 

activiteiten, het opschorten van vrijwilligerswerk en annulaties van externe overlegmomenten. 

Hieruit vloeide een intern actieplan.  

Het agentschap Opgroeien richtte op 12 maart een communicatie naar de voorzieningen jeugdhulp 

die overeenstemde met het intern actieplan van de organisatie. Kort hierna circuleerde de 

communicatie over een lockdown.  Meteen, op 13 maart, informeerde de organisatie de interne 

afspraken betreffende de werking n.a.v. de corona-pandemie aan alle medewerkers. Deze betroffen 

beslissingen betreffende de kernopdracht, afstandshulpverlening t.a.v. contextbegeleiding en 

personeelsinzet ter ondersteuning van de leefgroepen, sluiting van de dagcentra voor wat de 

groepswerking betreft en de personeelsinzet in functie van de ondersteuning van de leefgroepen, 

jongeren in verblijf zijn in een veilige context of in de leefgroep en hebben geen andere fysieke 

contacten dan de begeleiders. De allereerste omzendbrief volgde op deze beslissing en week hiervan 

af voor wat betreft de werking van de dagcentra. Het agentschap verwachtte een continuïteit van 

de werking en dus geen opschorting van de groepswerking. Hierop ging de directie in communicatie 

met Voorzieningenbeleid, David Debrouwere, Kim Craeynest en Ellen Hoefnagels. Zij motiveerde 

haar beslissing t.a.v. de dagcentra in functie van de continuïteit van de begeleiding aan de jongeren 

in de 10 leefgroepen, waar er slechts enkele jongeren, die in een concrete voorbereiding van een 
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terugkeer naar de eigen context zijn en/of waarvan men verwacht dat ze in de mogelijkheid zijn om 

op een veilige manier en door alle partijen gedragen manier in de context te verblijven, de grote 

bezetting ten gevolge hiervan, het afstandsonderwijs. Indien we verder anticiperen op het effect van 

het verplicht open moeten blijven van de leefgroepen op het mogelijk uitvallen van personeel door 

ziekte dan is de personele toevoeging vanuit de dagcentra hierbij noodzakelijk om de kwalitatieve 

en kwantitatieve begeleiding en ondersteuning te kunnen waarmaken. Daarnaast werd 

gegarandeerd dat wat de dagcentra betreft er voor elk gezin een actieplan opgemaakt werd inzake 

het opvolgen van veiligheid, de opvoedingssituatie en de contextbegeleiding, dat een minimale 

opvolging en begeleiding gegarandeerd werden en dat er gezorgd werd voor de nodige  

communicatie, naar de ouders en naar de verwijzende instanties.  We ontvingen van 

Voorzieningenbeleid onmiddellijk een principieel akkoord, mits goede afstemming met de 

regioverantwoordelijken van Limburg en Vlaams-Brabant.   

De uitrol van de lockdown-maatregelen in de organisatie kon beginnen. 

Van dan af was er systematisch corona-overleg tussen directie en coördinatoren live en met 

mogelijkheid tot videobellen met Zoom, dit telkens voorafgaand aan nieuwe maatregelen alsook 

om een vinger aan de pols te houden. Daarnaast was er overleg met de Ondernemingsraad en het 

Comité Preventie en Bescherming op het werk. De Raad van Bestuur werd betrokken in alle 

beslissingen i.f.v. Covid-19. 

Er waren meerdere consultcontacten tussen de directie en de arbeidsgeneesheer. 

Er waren contacten tussen de directie en andere organisaties Bijzondere Jeugdzorg om alzo van 

gedachten te wisselen over hoe om te gaan met bepaalde maatregelen of versoepelingen. 

Het resultaat van deze overlegfora werd naar alle medewerkers gecommuniceerd via e-mail en 

verslag en staat ter beschikking voor elke medewerker op de server. Hierbij werden telkens de 

maatregelen en wat dit in concreto betekent voor Huize Sint-Vincentius, in detail beschreven. Er 

werd verwezen naar de omzendbrieven, alsook naar de specifiek voorziene Corona-map op de 

server. 

Deze map op de server werd aangemaakt  om alle coronanieuws en interne procedures te bundelen. 

 Hierin zit ook het draaiboek Covid-19 van Huize Sint-Vincentius. In dit draaiboek zitten alle interne 

afspraken die gemaakt zijn rond veiligheidsmaatregelen, procedures bij vaststellen van een 

besmetting, bij het vaststellen van een ‘outbreak’ en worden enkele thema’s door de coronabril 

bekeken, zoals thuiswerk, corona-ouderschapsverlof, vrijwilligers, reizen … Dit  draaiboek  wordt 

continu geüpdated. 

 

II. T.a.v. jongeren en context 

 

T.a.v. jongeren en hun context werd specifieke aandacht besteed aan een transparante, eenduidige 

communicatie over de maatregelen. De regio Oost-Brabant ontwierp hierbij ondersteunende tools 

in de vorm van visuele infofiches waarop geïllustreerd werd wat kon en wat niet kon. Elke nieuwe 

versoepelingsmaatregel werd toegelicht aan de hand van illustrerende infofiches. 
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Niet-begrijpende reacties werden aangehoord en beantwoord. Er werd ervaren dat het transparant 

en met inspraak communiceren, naast het geduldig en aanhoudend kaderen van de maatregelen,   

over het algemeen doeltreffend was om de maatregelen te helpen naleven.  

Dit viel evenwel veel moeilijker bij verschillende meisjes van de CANO-afdeling met een gekende 

ontvluchtingsneiging. Zij reageerden op de vrijheid beperkende maatregelen d.m.v. meerdere 

ontvluchtingen.  

Ook bij de jongeren in het gemeenschapshuis (KWE) van de regio Zuid-Limburg was er een in- en 

uitgaand verkeer van bezoekers en een contactstroom met mensen van buiten uit. De medewerkers 

stonden voor een moeilijke opdracht om enerzijds vanuit hun pedagogische opdracht te blijven 

sensibiliseren en de bewoners op hun verantwoordelijkheid aan te spreken en anderzijds goede zorg 

voor eigen zorg en veiligheid te kunnen garanderen. Temeer daar de regio Sint-Truiden zwaar 

getroffen was door Covid-19. Ook hier dienden ze herhaaldelijk de maatregelen uit te leggen en te 

kaderen. Pas toen een voormalig vrijwilliger (gemeenschapswerker) en tevens partner van één van 

de medewerkers, overleed ten gevolge van Covid-19, begonnen deze jongeren meer stil te staan bij 

de gevolgen van een besmetting en pasten ze hun gedrag aan. 

Ook de jongeren van Alfabet (NBMV) hadden intensievere begeleiding nodig in het informatie-, 

sensibiliserings- en aanvaardingsproces. Zij begrepen alle veiligheidsmaatregelen niet zo goed. In 

hun land van herkomst is de nood aan beveiliging duidelijk. Zij dienen zich daar te beschermen tegen 

een zichtbare vijand. Hier wordt verwacht je te beschermen tegen iets wat je niet ziet. Helpend voor 

het aanvaardingsproces was het herhaaldelijk en veel praten over het virus en wat de gevolgen 

ervan zijn. 

 

2.  De opvolging en uitvoering van de kernopdracht van de organisatie 

Dagbegeleiding in groep en alternatieve dagbesteding 

De groepswerking van de dagcentra en alle activiteiten van alternatieve dagbesteding (inclusief 

vrijwilligerswerking) werden stopgezet tijdens de lockdown. De begeleiders van de dagcentrum 

werden ter ondersteuning van de leefgroepen toegevoegd. De medewerkers van dagbegeleiding 

gingen het team van de leefgroep NBMV (Alfabet) versterken. Het dagcentrum van onze regio Oost-

Brabant richtte begin april een studiehelpdesk op die doorging op dinsdag en donderdag. Jongeren 

konden zelf kiezen om in te tekenen voor een helpgesprek. Opvallend is dat iedereen hierop 

ingetekend heeft. Vanaf begin juni werden de deuren in de dagcentrum op een kier open gezet in 

functie van een afgelijnde begeleidingsopdracht, zoals huiswerkbegeleiding,  op maat en vraag van 

het gezin en de jongere en in vaste tijdsblokken. Einde juni werden na onderling overleg tussen de 

3 dagcentra, afspraken gemaakt voor een nieuwe normale werking. De aanwezigheid in de 

dagcentra werd in samenspraak met de opvoedingsverantwoordelijken en in functie van de 

thuissituatie en de individuele nood van de jongere vóór de lockdown, hersteld. Pubers en min 12 

jarigen werden gescheiden gehouden van elkaar. Deze bubbelwerking en werking op maat en in 

overleg met alle betrokken partijen werd vanaf dan de nieuwe “normale” werking voor 2020. 

Tijdens de tweede coronagolf werd het dagcentrum van de regio West-Limburg voor 14 dagen 

gesloten wegens een corona-uitbraak bij de begeleiders, waarvan 2 begeleiders het slachtoffer 

waren. 
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Verblijf 

We schetsen eerst de situatie bij de start van de maatregelen met de algemene lockdown op 13 

maart. De Federale regering hanteerde het uitgangsprincipe dat elke inwoner verplicht werd te 

verblijven waar hij/zij op dat moment verbleef. Zoals andere voorzieningen jeugdhulp kozen we er 

in Huize Sint-Vincentius voor om waar mogelijk en waar het veilig genoeg was, de jongeren in hun 

thuiscontext te laten verblijven. Dit betekende dat er in samenspraak met consulent, jeugdrechter, 

context, een inschatting van de mogelijkheden en veiligheidsafspraken gemaakt werden.  

We stelden hierbij vast dat bij het inschatten van de veiligheid alle partijen niet steeds op dezelfde 

golflengte zaten en dit in beide richtingen op de veiligheidsschaal. De onduidelijkheid bezorgde de 

jongeren heel wat onrust en spanning. 

Sommige jongeren verbleven gedurende de volledige lockdown in de context. De meeste jongeren 

verbleven in de leefgroepbubbel, nl. 68 %, waarvan 80 % in de verticale leefgroepen (gemiddeld 8 à 

10 jongeren per leefgroep) en 58 % in de horizontale leefgroepen (gemiddeld 4 à 5 jongeren per 

leefgroep). Voor een goed begrip dienen we hier wel te vermelden dat de aanwezigheid van 

jongeren in de leefgroep ook erg afdeling gebonden was. Er waren horizontale groepen die 

nagenoeg volledig bezet bleven, terwijl in andere horizontale groepen jongeren een verblijf in een 

veilige context vonden.  

Naast de verstrengde hygiënemaatregelen vinden 2 nieuwe fenomenen hun ingang in de 

organisatie, nl. het mondmasker en de social distancing. Dit vergt voor elke medewerker en voor 

elke hulpverleningsmodule een bewuste aanpassing van de werking. Voor de leefgroepen, 

gekenmerkt door een samenleven in hetzelfde huis, werd de impact het grootst ervaren. In eerste 

instantie was het een vrije keuze om een mondmaster te dragen of niet, mits deze al beschikbaar 

was. Veel begeleiders kozen hier wel voor. Het dragen van een mondmasker door de begeleiders, 

werd door sommige kinderen in de verticale leefgroepen in het begin eerder als bedreigend ervaren. 

In deze leefgroepen waar deze angst bij de kinderen aanwezig was, besloot men snel dat begeleiders 

die in dezelfde bubbel van dezelfde groep kinderen werkten én alle andere veiligheidsmaatregelen 

wel naleefden, het mondmasker mochten achterwege laten. Het dragen van een mondmasker  werd 

in de tweede uitbraak in overleg met de arbeidsgeneesheer door de organisatie evenwel opgelegd 

en alle begeleiders droegen het mondkapje. Intussen was het dragen van een mondmasker een 

vertrouwd beeld binnen de samenleving dat het ook de kinderen die er eerste angstig op reageerden 

niet meer afschrok. Men zorgde er van in het begin van de maatregelen voor dat het thuisgevoel 

maximaal bewaard bleef. Daarnaast hanteerde men het principe “wie er niet moet zijn, komt er niet 

in”. Waar coördinatoren vóór de coronacrisis soms meermaals per dag binnen liepen en zelfs 

meerdere coördinatoren langs kwamen, spraken ze nu af wie die dag eenmalig zou langs gaan. 

Indien er al een contextbegeleider aanwezig was, lieten de coördinatoren zich informeren door deze 

contextbegeleider. 

De medewerkers in de leefgroepen deden extra inspanningen om het de jongeren zo aangenaam 

mogelijk te maken. Er werd al eens een groot scherm in huis gehaald om in een bioscoopsfeer naar 

een film te kijken. Door de aanwezigheid van dagcentrummedewerkers werd het mogelijk om 

andere en meer spelletjes te spelen. Net zoals in de ruimere samenleving, werd er ook in de 

leefgroepen meer in gezamenlijk gebakken.  Er werd al eens afgeweken van afspraken zoals 

tijdslimieten rond internetgebruik.  
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De lockdown had in de leefgroepen  – mede door de toevoeging van dagcentrumbegeleiding en 

waar nodig ook van contextbegeleiders – een positieve impact op de studiebegeleiding. De extra 

huiswerkondersteuning door de dagcentrummedewerkers werd door de jongere kinderen in dank 

aangenomen. Er kon meer op maat van de noden en van wat werkt met huiswerkondersteuning 

omgegaan worden. Doordat de jongeren een volledige dag in huis waren, kon het studiemoment 

over de dag heen verspreid worden en hoefde dit niet meer zo strikt op een vaststaand uur door te 

gaan.   

Er kon extra individuele aandacht besteed worden aan de globale schoolse ondersteuning van elke 

jongere. Deze inzet bleek in onze leefgroep NBMV opvallende resultaten op te leveren. De scholen 

gaven als feedback dat alle jongeren schoolse vorderingen gemaakt hadden en dat dit zelfs meer 

was dan tijdens het schooljaar. 

Onze regio Zuid-Limburg werd zwaar getroffen door ziekte-uitval bij het personeel, zowel in de 

leefgroepen als bij de contextbegeleiders. Daar werden de 2 leefgroepen oorspronkelijk overdag 

samen gebracht. Dit was haalbaar omdat hier verschillende jongeren de lockdown in de context 

konden doorbrengen. s’ Avonds ging elk terug naar de eigen leefgroep. Van zodra de begeleiders 

genezen waren, werd deze maatregel opgeheven.  

Bij de contextbegeleiders waren vijf van de acht medewerkers ziek. De overgebleven medewerkers 

verzorgden om beurt de dagpermanentie. Dit systeem werd zo lang als mogelijk volgehouden ook 

toen de medewerkers genezen waren. Sinds juni is iedereen terug live aanwezig, mits de nodige 

maatregelen gezien de beperkte ruimte in het bureaulokaal. 

Door de ziekte-uitval van de contextbegeleiders dreigde de continuïteit van de begeleiding aan de 

gezinnen in het gedrang te komen. Dit werd opgevangen door de verdeling van de dossiers van de 

zieke collega’s over de begeleiders van de leefgroepen. 

In de gehele organisatie was ongeveer 30 % van het personeel tijdens de eerste 2 weken van de 

Coronacrisis afwezig wegens ziekte. Buiten de regio Zuid-Limburg kwam de werking van de 

leefgroepen niet in het gedrang omwille van de ondersteuning door de dagcentrum- en 

contextbegeleiders. 

Contextbegeleiding 

De contextbegeleiders gingen waar nodig was, mee de draaglast in de leefgroepen verlichten. 

Daarnaast zochten ze een alternatief voor de live-gesprekken om de continuïteit van de begeleiding 

en de verbinding tussen jongeren in lockdown-verblijf en hun context maximaal te garanderen. 

Naast de zoom-gesprekken werd gebruik gemaakt van de smartphone (vb. Whatsapp, Messenger) 

of gingen er wandelgesprekken door of deurgesprekken vanop veilige afstand.  In de keuze van 

manier van contact werd steeds rekening gehouden met de methodiek die het beste werkt voor het 

gezin maar ook voor de contextbegeleider zelf. Zo werd ervaren dat Whatsapp vooral werkt bij 

kleinere kinderen die niet hoeven achter een scherm te zitten en die met de smartphone dingen 

kunnen laten zien. De contextbegeleider van de kinderen in verblijf filmde soms de vorderingen van 

de kinderen of fotografeerde leuke dingen van het kind en stuurde dit onmiddellijk door aan de 

opvoedingsverantwoordelijken, zodat deze zo weinig mogelijk moesten missen van de periode dat 

ze hun kind niet live konden zien. Vanaf september werd het terug veiliger om – mits in achtneming 

van de basis coronamaatregelen -  huisbezoeken te organiseren. Een tweede coronagolf in een 

najaar schroefde dit dan weer terug. Contextbegeleiders waren terug aangewezen op telewerken 

en zoom- of telefonische contacten met de context. 
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Onze medewerkers gingen heel actief op zoek naar tools om hun kernopdracht optimaal en 

coronaproof te kunnen waarmaken. Ze maakten een map aan waarin ze allerlei ondersteunend 

materiaal met elkaar deelden. Daarin zijn terug te vinden: tools om uitleg aan ouders en kinderen 

te geven over wat het coronavirus is, visueel informatiemateriaal om de basisregels hygiëne uit te 

leggen en dit in diverse talen. Daarnaast ook pedagogisch ondersteunend materiaal om de dag door 

te komen thuis,  om structuur aan te brengen, om met stress om te gaan.  We vinden er ook 

materiaal in om het gezin te ondersteunen in de communicatie met elkaar, zoals het Familie-Praat-

spel. Het Familie-Praat-Spel is een bordspel gebaseerd op het eeuwenoude ganzenbordspel en op 

het modernere ladderspel. De bedoeling van het spel is dat iedereen van het gezin een moment 

gaat samenzitten om plezier te beleven en om te praten over gevoelens, corona-tijden, zorgen, … . 

De flexibele inzet van medewerkers om de kwalitatieve uitvoering van de kernopdracht te kunnen 

waarmaken, leidde tot vernieuwende ervaringen. Het in contact komen met de manier waarop in 

andere werkvormen gewerkt wordt en het ervaren van de impact hiervan op jongeren en 

medewerkers, gaf een sterk gevoel van verbondenheid en verbindend werken. Dit deed de vraag 

oprijzen of men in de toekomst ook niet meer kan insteken op een vorm van samenwerken als dit 

een meerwaarde voor een jongere en/of het team zou kunnen zijn. In de regio West-Limburg werd 

dit meteen in de praktijk omgezet, door 2 jongeren uit een leefgroep tijdens de zomervakantie een 

aanbod uit het dagcentrum te geven. 

In één regio werd wel een kanttekening gemaakt bij de toevoeging van medewerkers van een andere 

afdeling. Soms gaf dit een spanningsveld doordat teams de toegevoegde medewerkers als  

binnenkijkers ervaarden die zich al eens kritisch uitlieten over bepaalde regels. Daar tegenover 

stond dan weer dat dit de teams uitdaagde om meer in metapositie naar regels en afspraken te 

durven kijken. 

Wat de impact van de coronamaatregelen op de samenwerking met strategische partners betreft, 

werd algemeen ervaren dat consulenten goed en gemakkelijker dan ooit bereikbaar waren hetzij via 

e-mail, hetzij rechtstreeks via een werk gsm. Het vergde bij sommige sociale diensten weliswaar wat 

tijd vooraleer de contactgegevens van de werk gsm’s vrij gegeven werden.  Ronde tafelgesprekken 

gebeurden via Zoom. Hierbij stelde men vast dat deze overlegmomenten meer constructief 

verliepen en dat op een efficiënte manier duidelijke afspraken gemaakt werden over wie wat doet. 

Vaste psychiatrische partners of diensten geestelijke gezondheidszorg, bleven via Zoom bereikbaar. 

Sommige jongeren haakten af op de online verderzetting van hun gesprekken bij een dienst 

geestelijke gezondheidszorg. Jongeren die nood hadden aan een opstart ambulante therapie of een 

dagtherapie, konden dan weer door “sluiting” niet geholpen worden. Na de lockdown groeiden de 

wachtlijsten zodanig aan dat vaak op zoek moest gegaan worden naar een privé therapeut. De 

samenwerking met de school verschilde van school tot school. Sommige scholen bleven de jongere 

vasthouden als hij minder contact nam. Anderen lieten snel los. Ook de samenwerking tussen de 

medewerkers en jongeren van de afdeling NBMV met de voogden, Solentra en Fedasil bleef vlot 

doorlopen via telefoon, e-mail of videogesprek.  

 

3.  De opvolging van en impact van de lockdown op de individuele begeleidingstrajecten. 

Dit thema maakt deel uit van het beleid van het agentschap inzake verblijf na corona. Binnen dit 

beleidskader vraagt het agentschap op casusniveau een onderbouwde inschatting te maken van de 
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mogelijkheid om verder verblijf in de context mogelijk te maken, of een noodzaak aan (gedeeltelijke) 

terugkeer naar de leefgroep. In samenwerking met verwijzer, jongere, context en voorziening dient 

een plan opgemaakt te worden waarbij de noodzakelijke randvoorwaarden en afspraken 

beschreven en uitgewerkt worden. Een globaal overzicht van het aantal trajecten wordt bezorgd 

aan de administratie. 

We schetsen hier wat de lockdown periode voor alle begeleidingstrajecten van de jongeren binnen 

onze organisatie betekend heeft. 

De corona lockdown heeft hier en daar een verschil in het verloop van het traject gemaakt. Jongeren 

en hun context die tijdens de lockdown continu samenleefden kregen immers de kans de 

mogelijkheden van deze leefsituatie te ervaren. 

In de leefgroepen met jongeren van 12 jaar en ouder was er een genuanceerd beeld te zien. 

- Één jongere was voor de lockdown ontvlucht naar huis. Dit was ervoor reeds meermaals 

gebeurd. Daarom beslisten begeleiders, verwijzer en cliëntsysteem gezamenlijk om in het 

belang van ieders veilige bubbel, de jongere in de context te laten verblijven. Het perspectief 

van het traject van deze jongere vóór de lockdown was een eenzijdige stopzetting. Mede 

dankzij een vernieuwde samenwerkingsenergie kon er met verwijzer en andere voorziening 

jeugdhulp constructief samengewerkt worden om tot een oplossing te komen.   

- Éen jongere kon na volhardende motivering door de begeleiders en het voorleggen van een 

plan B indien het niet zou lukken, de consulent en de jeugdrechter overtuigen om te 

beslissen tot een verblijf in de thuiscontext. De jongere en diens context ontdekten de 

aanwezige mogelijkheden en krachten van hun gezinssysteem wat resulteerde in een gezond 

gezinsfunctioneren. Deze jongere startte een flexibel traject naar een terug thuisplaatsing. 

- In een ander gezin waar de jongere de lockdown thuis doorbracht, voelden de ouders zich 

plots geappelleerd om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Ze wisten zo consulent, 

alsook begeleiders aangenaam te verrassen.  

- In de afdeling kamertraining van Raat, startten twee jongeren vóór de lockdown een flexibel 

traject met oog op verblijf in de context. De lockdown besliste voor een continu verblijf in 

deze context. Dit bleek een succesverhaal te zijn. Desalniettemin zou dit voor één van beide 

jongere zonder het lockdown verblijf niet mogelijk geweest zijn. Jongere, context, 

hulpverleners, geen van allen geloofden ze in de slaagkansen ervan. Allen erkenden dat er 

meer krachten in het functioneren van de context aanwezig waren en ook effectief ingezet 

werden, dan vooraf ingeschat. 

- In de afdeling Alfabet (NBMV) was er één jongere met ondersteunende pleegzorg bij broer. 

Vóór de lockdown verbleef hij regelmatig een weekend bij broer. Nu was dit voor de 

volledige lockdown periode. Dit was meteen een proefperiode om de kansen van het 

samenwonen te exploreren en de diverse perspectieven voor een woonsituatie na de leeftijd 

van 18 jaar te overwegen. Beiden kwamen tot het besluit dat het te vroeg was om de 

verblijfplaats bij broer te bestendigen. De jongere verkoos terug te keren naar de leefgroep. 

 De andere jongeren van de leefgroep dienden contextcontacten op te schorten en waren 

aangewezen op de leefgroep. 

In de leefgroepen met jongeren jonger dan 12 jaar stelden we het volgende vast: 
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- Bij één jongere kreeg het begeleidingstraject een wending door het lockdown verblijf in de 

context. Omwille van het positief verloop in de context en in combinatie met perspectief op 

een opstart binnen afzienbare tijd in een MPI, kon de jongere in flexibel traject naar huis. 

Hierbij dient opgemerkt dat moeder dit verblijf in de gezinscontext aanvankelijk niet 

aandurfde.  

- Één jongere ontvluchtte naar moeder. Niettegenstaande de draagkracht van moeder werd 

in samenspraak met alle betrokken besloten de jongere omwille van het 

ontvluchtingspatroon tijdens de lockdown periode bij moeder te laten en zo de veiligheid 

van de groep maximaal te garanderen. Terugkeer naar de leefgroep gaf weinig garantie op 

slagen. Voor deze jongere veranderde het begeleidingstraject door een schakeling naar een 

leefgroep met jongeren boven de 12 jaar. 

- Voor de andere jongeren was er geen wijziging in het begeleidingstraject. 

Alle verblijfstrajecten werden conform het beleid van het agentschap behandeld. 

In de dagcentra werden verschillende begeleidingen vroeger dan voorzien afgerond, omdat de 

opvoedingsverantwoordelijken in deze periode ondervonden hadden dat ze zonder 

groepsbegeleiding en zonder fysieke contextbegeleiding zelfstandig als gezin verder konden. De 

aanwezigheid van deze krachten werden onderschreven door de begeleiders en de verwijzer. 

Voor de jongeren met een CBAW-traject betekende de lockdown dat elke vorm van dagbesteding 

(school, werk, vakantiejob of weekendwerk) en livecontact wegviel. Deze jongeren waren 

overgeleverd aan hun eigen vaardigheden en krachten om de dag fysiek en psychisch gezond in te 

vullen. Begeleiders vreesden al eens dat jongeren terug in hun oude, onveilige/ongezonde 

gewoontes zouden vervallen. Dit bleek evenwel niet het geval te zijn. Integendeel, onverhoopte 

krachten van de jongere en diens netwerk kwamen aan de oppervlakte.  

- 1 jongere heeft o.m. met de steun van broer zelfstandig zijn weg gevonden en kon de 

begeleiding afronden. 

- Een andere jongere had eveneens voldoende zelfvertrouwen opgebouwd om op eigen 

krachten haar levensweg verder te zetten. De sterkte was bovendien dat zij zelf de regie voor 

deze afronding in handen had genomen, daar waar zonder corona dezelfde beslissing zou 

genomen zijn maar met aansturing door de begeleiders. 

 In de mobiele begeleidingstrajecten hadden corona-omstandigheden geen impact op een wijziging 

van het begeleidingstraject.    

  

4.  De opvolging en impact op het welzijn van de jongeren en hun context 

We stellen vast dat tieners en adolescenten de coronamaatregelen enigszins anders beleven dan 

jongere kinderen. Daarnaast zijn er grote verschillen onder de tieners en adolescenten. 
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I. Jongeren in de horizontale leefgroepen 

 

Jongeren in de horizontale leefgroepen volgden de coronamaatregelen, ook in de lockdown, goed 

op. In sommige horizontale afdelingen resulteerde de onderlinge dialoog tussen jongeren en 

begeleiders er in dat jongeren – in goede zorg naar elkaar - ook een mondmasker gingen dragen. 

Het werd moeilijker toen er versoepelingen kwamen. Voor hen was het niet altijd duidelijk hoe men 

de nieuwe maatregelen moest interpreteren en dit bracht heel wat innerlijke onrust en 

gediscussieer in de groep te weeg. De begeleiders bleven bij elke versoepeling geduldig en 

herhaaldelijk verduidelijking geven, waardoor de jongeren de maatregel dan toch konden plaatsen. 

Opvallend was ook dat velen onder hen angstig waren om besmet te worden. Dit was o.m. zichtbaar 

bij de start van nieuw personeel of bij de opvang van een interne time-out. Jongeren reageerden 

hier met ongeloof op “dit gaan we toch niet toelaten?”. Hier hielp het kaderen, verzekeren  van de 

veiligheidsmaatregelen die deze persoon genomen had, om de jongeren meer gerust te stellen. 

Ook in de leefgroepen in de regio Sint-Truiden, waar de bewoners zwaar getroffen waren door 

corona, leefde een grote bezorgdheid en angst voor besmetting. Op vraag van de begeleiders in 

functie van sensibilisering van de jongeren, hielpen ze zelfs mee om tafels, klinken, trapleuningen 

te ontsmetten. 

De 3 jongeren die werkten als winkelkarontsmetter, zagen hoe mensen verschillend omgingen met 

de basisveiligheidsregels. Dit frustreerde hen danig, temeer daar zij zich actief inzetten om 

besmetting onder deze mensen te voorkomen.  

Veiligheid primeerde bij deze jongeren, zelfs als dit betekende als ze het lief niet live konden zien.  

Ook de ouders waren over het algemeen heel alert, sommigen zelfs bang om elkaar en hun 

omgeving mogelijks te besmetten. Afstand houden was voor hen heel aanvaardbaar, op voorwaarde 

dat ze goed op de hoogte gehouden werden van hoe het met hun zoon/dochter ging. 

Wat het afstandsonderwijs betreft, konden niet alle jongeren de motivatie blijven opbrengen om 

zich hierop toe te leggen. Dit was zeker zo voor deze scholen die zelf weinig initiatief namen om de 

jongere vast te blijven houden.  

Jongeren die door de school op een systematische en consistente manier meegenomen werden in 

het afstandsonderwijs hadden hier wel baat bij. Mede door de toevoeging van 

dagcentrumbegeleiders konden jongeren individuele studiebegeleiding krijgen wat buiten de 

lockdown door een beperkter begeleidingsequipe minder verzekerd kan worden. 

Wat misten deze jongeren? Zij misten vooral het contact met hun vrienden. Daarnaast viel het op 

dat eens het toegelaten was, deze jongeren geen of weinig vraag hadden voor bezoek van de 

context.   

Door het wegvallen van de totale (beperkte bij de versoepelingen) externe vrijetijdsinvulling stak de  

verveling vaak de kop op. Over het algemeen konden de jongeren dit gevoel goed benoemen 

waardoor de begeleiders samen met hen naar een alternatief konden zoeken.  
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Doordat tijdens de lockdown meerdere jongeren in de mogelijkheid verkeerden in een veilige 

context te verblijven en/of er voor recidive ontvluchters richting context geopteerd werd voor 

verblijf, was het leefklimaat in de groep rustiger. 

De leefgroep Alfabet (NBMV) 

We halen deze groep er apart uit omdat de lockdown door deze jongeren niet alleen anders beleefd 

werd maar de impact tevens versterkt werd door niet corona gebonden invloeden. 

Zij gaven aan het gevoel te hebben dat alles hen ontnomen werd. Dagbesteding werd beperkt tot 

studiebegeleiding. De meeste jongeren waren nog niet zo lang hier om stabiele relaties opgebouwd 

te hebben waarmee ze konden chatten, laat staan dat ze de taal machtig waren. Nu ze niet meer 

naar de school konden gaan én ze hun voogd ook niet meer konden zien, waren ze enkel nog 

aangewezen op hun groepsgenoten en op de begeleiders. Zij misten contacten zonder meer. 

Zij hadden het er moeilijk mee dat begeleiders “naar huis” konden gaan, terwijl zij “moeten blijven”. 

De jongeren noemden dat ze het heel druk in de leefgroep vonden. Ze gaven aan dat het 24/24 uur 

met z’n allen in huis te moeten vertoeven, het moeilijk maakte om tot rust te komen. Bij mooi weer 

konden ze wel ontspanning en rust vinden in de tuin. Andere opties om even te ontsnappen aan de 

drukte waren door de coronamaatregelen niet mogelijk. 

Een bijkomende factor die de onrust deed toenemen, was de komst van drie nieuwe jongeren. Daar 

bovenop brachten de jongeren een nieuwe religie binnen, wat betekende dat er op een paar weken 

tijd drie verschillende culturen met eigen religie en gewoontes, onder één dak woonden. Dit leidde 

tot spanningen. De thema’s racisme en discriminatie deden hun intrede in de afdeling. Jongeren 

werden afgewezen omwille van concrete uitingen van hun cultuur, voornamelijk op het vlak van 

voeding. Het team werd hiermee met een nieuwe dynamiek binnen de afdeling geconfronteerd. Het 

team zocht externe ondersteuning en kreeg supervisie van Solentra.  

Alles welbeschouwd moeten we vaststellen dat deze jongeren de eerste coronagolf en ook de 

tweede golf goed doorstaan hebben en dat de groep er in geslaagd is tot een leefbaar samenwonen 

te komen.  Wat hier zeker toe bijgedragen kan hebben is de ondersteuning van de medewerkers 

van dagbesteding. Zij legden zich toe op de schoolse begeleiding van elke jongere. Op deze manier 

kon het vaste begeleidingsteam inzetten op de andere dagdagelijkse, maar ook emotionele noden 

in deze moeilijke periode. We geloven dat  de kracht van nabijheid en de kans om een relatie met 

de jongere op te bouwen, het positief leefklimaat ondersteund hebben. Bovendien betekent het 

binnenbrengen van mensen in de leefgroep (medewerkers dagbesteding) die niets met het 

probleem van de jongere te maken hebben, zowel voor jongeren als voor het team extra zuurstof.  

We denken dat deze inspanningen op zich het succesverhaal niet volledig verklaren doch wel in 

combinatie met de grote veerkracht en overlevingsdrang van deze jongeren. 

 

II. Jongeren op kamertraining, KWE, CBAW, in context 

 

Verschillende jongeren op kamertraining (Raat) voelden zich beknot in hun vrijheid. Sommigen 

uitten dit in fugues. Anderen in het geloof in complottheoriëen, een niet aanvaarden van de 

coronamaatregelen en een negatie ervan. Na intensieve sensibiliseringsinspanningen van de 
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begeleiders en de confrontatie van  jongeren met corona-incidenten in de nabije omgeving, werd 

het wat rustiger op de afdeling. 

In het gemeenschapshuis,T18, was aanvankelijk aan de bewoners ook de boodschap gegeven om  

binnen te blijven en is er daarom zoveel mogelijk ingezet op de huiselijkheid binnen het gebouw. 

Wat opviel was dat het dag-nacht ritme van heel veel bewoners tijdens de coronacrisis erg verstoord 

raakte. Als eenmaal duidelijk werd dat er wel 1 vaste bezoeker per bewoner toegelaten werd, verliep 

het vlotter. Positief is dat 2 van de jongeren gedurende de lockdown in hun eigen context hebben 

kunnen verblijven. Corona heeft de nood aan nabijheid van begeleiding duidelijk zichtbaar gemaakt 

binnen T18. De emotionele ondersteuning, de toevallige ontmoetingen in de gang, de gegeven raad 

tijdens een losse babbel werd duidelijk gemist. Anderzijds bracht de verminderde fysieke 

aanwezigheid van begeleiding ook wel aan het licht dat de bewoners een heel aantal (praktische) 

zaken zelf kunnen oplossen.  

Ook veel jongeren in een CBAW-traject of op studio (derde fase verblijf) gaven aan zich alleen te 

voelen. Het gemis aan vrienden is groot. Sommigen kunnen de eenzaamheid niet aan en nodigen 

mensen uit. Jongeren met sociale angst voelen zich dan weer comfortabel. Zij worden niet meer 

uitgedaagd om te leren ‘copen’ met sociale angst. 

Sommigen jongeren die alleen woonden en pro-actief een oplossing voor hun eenzaamheid wilden 

zoeken door tijdelijk terug bij het gezin van oorsprong in te trekken, werden pijnlijk geconfronteerd 

met afwijzing.  

Het is al eerder geopperd dat onze jongeren op een studio een grotere nood aan aandacht, nabijheid 

van begeleiding uiten. Als organisatie hebben we reeds lang voor corona hieraan willen tegemoet 

komen door de 2 FTE medewerkers  die we in 2019 door VIA-5 er bij kregen, te verdelen over de 4 

horizontale leefgroepen. De doelstelling was deze personele middelen specifiek in te zetten ter 

ondersteuning van de studio-begeleidingen. De feedback van de jongeren in coronatijden daagt ons 

evenwel uit om pro-actiever en creatiever met onze vooropgestelde doelstellingen om te gaan. 

Jongeren en hun context in de mobiele contextbegeleidingen geven aan dat de lockdown een 

gunstig effect had op het positief samenleven. Hierbij verwijzen ze naar het wegvallen van 

verschillende stressfactoren welke de buitenwereld vóór de lockdown en deels tijdens de 

versoepelingen, binnenbracht. Voorbeelden zijn de ervaren druk om te beantwoorden aan de 

verwachtingen van de school, de verwachtingen van diverse diensten, … 

 

III. Jongeren in de verticale leefgroepen 

 

We konden vaststellen dat de toevoeging van extra begeleiders, voor de jongeren een belangrijke 

meerwaarde had. De jongeren genoten van de nabijheid van begeleiders en de individuele aandacht 

die aan hen besteed werd. Door de toevoeging van de begeleiders van de dagcentra konden veel 

meer activiteiten gedaan worden. De toevoeging van deze begeleiders vindt ook haar meerwaarde 

in de aanwezigheid in daguren en de continuïteit hierin.  

Voor een aantal van de jongeren met een complexe zorgnood en zeker ook voor jongeren die in min 

of meerdere mate hechtingsproblemen tonen, merkten we in corona-tijd dat het beter liep. Door 
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het wegvallen van een aantal verwachtingen vanuit de buitenwereld functioneerden ze beter. Het 

bracht minder spanning en wat meer rust.   

In het algemeen brachten de lockdown maatregelen rust bij de jongeren in de leefgroep, want het 

was nu eenmaal “niemands fout” dat ze daar moesten blijven. Een eigen interpretatie is dat hun 

loyaliteit t.a.v. hun context en de verschillende partijen binnen de context, en hun loyaliteit t.a.v. de 

leefgroepbegeleiders niet meer in een spanningsveld zaten. 

Deze kinderen gaven geen signalen van angst of bezorgdheid over eigen gezondheid en veiligheid of 

over deze van de context. 

Sommigen kenden een ontzettend gemis van hun context. Allemaal misten ze vooral hun vriendjes 

en de school. 

Bij de eerste versoepeling toen er voor de jongeren van eenzelfde leefgroep verschillende 

bezoekregelingen met context ontstonden, werd dit door hen vlot aanvaard. Sommigen gingen 

onder voorwaarden op dagbezoek of weekend naar huis, anderen kregen begeleid bezoek in of in 

de nabije omgeving van de groep. Elke jongere aanvaardde de eigen regeling.  

Ook voor de context nam de afgesproken bezoekregeling. Ouders waren wel emotioneel aangedaan 

door het besef dat ze hun kinderen na een bezoek niet mee naar huis konden nemen.  

 

5.  De opvolging en impact op het welzijn van medewerkers 

Bij het begin van de eerste lockdown leefde bij de medewerkers vooral het gevoel geen greep te 

hebben op wat er allemaal gebeurde en wat de impact ervan was.  

Medewerkers waren op hun hoede voor elke hoest of verkoudheid. Dit was zeker het geval voor de 

medewerkers van de verblijfmodules. De onzekerheid van een mogelijke besmetting en de impact 

ervan t.a.v. de jongere, maar ook t.a.v. de andere jongeren, beheerste in de leefgroepen het 

werkklimaat. Naast het meten van koorts waren er weinig of geen ondersteunende maatregelen die 

deze onzekerheid konden verminderen. Bovendien was het in een leefgroep niet evident om de 

afgesproken veiligheidsmaatregelen, zoals de sociale afstand en het dragen van een mondmasker 

steeds en door iedereen te laten toepassen. 

Na enkele weken kwam er meer rust bij de meeste medewerkers in de verblijfmodules. De bubbel 

van de leefgroep creëerde een sfeer van relatieve veiligheid. Men vond een werkbaar evenwicht 

tussen het garanderen van veiligheid enerzijds en van het aanbieden van een positief leefklimaat. 

Medewerkers ervaarden het systematisch intern georganiseerd corona-overleg tussen directie en 

coördinatoren en de richtlijnen die hieruit resulteerden, als een houvast en richtinggevend voor het 

pedagogisch handelen in coronatijden.  

Naast de angst voor besmetting van de jongeren, leefde ook de angst om zelf besmet te worden en 

om het virus door te geven aan de eigen context.  

Voor alle medewerkers van de regio Zuid-Limburg – ongeacht de module waarin ze werkzaam 

waren, bleef de ongerustheid en angst voor de eigen gezondheid en die van de naasten, het 

werkklimaat beheersen. Anders dan in de andere regio’s betrof de onzekerheid niet zozeer “of” 

Covid-19 zou toeslaan binnen de werkomstandigheden maar wel “wanneer”. De realiteit van enkele 
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medewerkers die besmet en langdurig ziek waren en daar bovenop het overlijden van een vrijwillige 

medewerker - en tevens echtgenoot van een coördinator - aan de gevolgen van het virus, had een 

grote impact op het welzijn van alle medewerkers. De angst en bezorgdheid voor eigen gezondheid 

en die van eigen context, kwam diep binnen en bleef ook na de eerste crisis, nazinderen, ook t.a.v. 

genezen collega’s. Contextbegeleiders die wensten terug fysiek aanwezig te zijn op het werk kregen 

het advies zo lang mogelijk te telewerken. 

Ondanks deze energie rovende mentale belasting van de werkomstandigheden, werd in deze 

periode ook een energie gevende werkzame factor ontdekt. Het gezamenlijk gaan voor een project 

creëert een sfeer van verbondenheid en intense beleving van “hier gaan we samen door”. Deze 

samenhorigheid wordt waargemaakt over de modules en met onderlinge steun. Deze 

samenhorigheid werd concreet gemaakt door het gezamenlijk dragen van de maatregelen in goede 

zorg naar de jongeren en hun context, en naar zichzelf. Voor één team was het verbindend thema 

nog concreter. In dit team gaf het zich actief en gedreven inzetten op de studiebegeleiding van de 

jongeren de nodige energie aan de individuele medewerker en de verlichting aan een team, dat in 

deze periode haar teameenheid herontdekte door samen keuzes en prioriteiten te stellen en deze 

ook uit te voeren.  

In alle gevallen werd ervaren dat dit gevoel van verbondenheid rond een project gefaciliteerd werd 

door de toevoeging van de extra medewerkers uit andere modules van de regio.  

Naast dit versterkte gevoel van verbondenheid, groeide het besef als individuele medewerker maar 

ook als team, kwaliteitsvol in zorg te staan van de jongeren en hun context. Door de nabijheid te 

kunnen bieden waaraan elke jongere volgens diens eigenheid nood heeft en hiervan de impact op 

de jongere te ervaren, werden de medewerkers op een aangename manier geconfronteerd met hun 

creativiteit, hun flexibiliteit, hun sterktes. Hun goede praktijken kwamen beter in het vizier.  

Bovendien hielp de uitwisseling van personeel om nog meer te leren van elkaar. Dit werd als 

dusdanig erkend door de vaste teamleden, als door de toegevoegde teamleden. Elke medewerker 

had het gevoel betekenisvol aan het werk te zijn.  

Medewerkers van het administratief centrum hadden vanuit hun kernopdracht (onthaal, 

dienstverlening) veel te maken met in- en uitlopend verkeer. Ook hier heerste een grote 

bezorgdheid voor de eigen gezondheid. Afspraken rond in beurtrol telewerken, 

veiligheidsmaatregelen zoals papierdispensers in de keukens en toiletten, alcoholgels, 

ontsmettingsmateriaal voor tafels en kantoortoestellen enz. konden tegemoet komen aan die 

bezorgdheden. Naarmate de versoepelingen toenamen, telewerken voor de administratieve 

medewerkers opgeheven werd en er ook meer vorming en vergaderingen in huis toegelaten waren 

(mits het handhaven van de sociale afstand, het dragen van een mondmasker, verluchting- en 

ontsmettingsmaatregelen), steeg ook het onveiligheidsgevoel. Sommige diensten troffen extra 

maatregelen om contacten met bezoekers voor zichzelf tot een minimum te beperken. 

Medewerkers konden autonoom toegang krijgen tot enkele essentiële werkingsmiddelen, welke 

voordien via de secretariaatsruimte toegankelijk waren (kopieerapparaat, inkomende post, …).   

Een tweede lockdown, maakte het bijeenkomen van vele mensen onmogelijk, en medewerkers 

voelden zich weer veiliger, temeer daar ook het telewerken terug ingevoerd werd. 

De logistieke medewerkers bleven als essentieel personeel, onverwijld aan het werk. De 

huisvrouwen waren een belangrijke schakel in het sensibiliseren van het hanteren van de 

hygiënemaatregelen door het ontsmetten van handgrepen, trapleuningen, telefoonapparaten, 
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wc's, enz. en het verluchten van binnenruimtes, als prioritaire taak te beschouwen. De logistieke 

medewerkers van de technische dienst bleven de continuïteit van de technische ondersteuning van 

de gebouwen verzekeren. Alle logistieke medewerkers ervaarden een grote verantwoordelijkheid 

in het hanteren van de coronamaatregelen van zodra ze in de leefgroepen kwamen. Omgekeerd 

voelde niet elke logistieke medewerker zich volkomen veilig bij het betreden van de leefgroepen, 

zeker in de druk bevolkte verticale leefgroepen. De huisvrouwen die werkzaam zijn op het domein 

van het hoofdgebouw hadden het er bij de aanvang van de pandemiecrisis wel moeite mee dat ze 

hun pauzes niet meer gezamenlijk konden doorbrengen. Ze misten deze contacten. 

 

6.  De impact op het overlegsysteem 

Noot: we volgden de richtlijnen van het agentschap rond gefaseerde doorstart van dienstverlening 

en dus ook de richtlijnen rond al dan fysiek vergaderen. 

Door het telewerken en afgelasten van fysieke teamvergaderingen, werd de spontane  

gedachtewisseling en intervisie met collega’s als een gemis voor de trajectopvolging ervaren. Voor 

dringende zaken greep men wel gemakkelijker naar de werk gsm, maar ook dan was het niet zeker 

dat de collega bereikbaar was. Deze kon immers een zoom-overleg of andere vorm van huisbezoek 

op afstand hebben. 

In verblijfsafdelingen ondervonden de begeleiders dat het achterwege blijven van teamvergadering 

soms de teamafstemming bemoeilijkte, waardoor er niet altijd consequent en eensgezind 

gecommuniceerd werd t.a.v. jongeren.  

Van zodra versoepelingen het toelieten én er grote vergaderruimten beschikbaar waren, werden 

dan ook terug fysieke teamvergaderingen georganiseerd, mits het hanteren van de 

hygiënevoorschriften. Tijdens de tweede lockdown bleven de fysieke teamvergaderingen 

behouden, mits de toepassing van verstrengde veiligheidsmaatregelen, zoals het dragen van een 

mondmasker tijdens de volledige duur van de vergadering. 

Overleg in functie van de begeleidingstrajecten verliep via Zoom-overleg of indien dit in functie van 

een heldere en constructieve communicatie niet haalbaar was (bijvoorbeeld een gesprek met een 

tolk) in een grote vergaderzaal, waar veilige afstand gegarandeerd werd.  

Er werd een onderscheid gemaakt tussen essentieel overleg en wat dus diende door te gaan online 

en niet essentieel overleg. Niet essentieel  overleg werd tijdens de eerste coronacrisis geannuleerd 

of verplaatst naar het najaar. Een tweede coronacrisis gooide de vergaderkalender opnieuw 

overhoop. Waar een constructief overleg via Zoom haalbaar was, werd ervoor gekozen het overleg 

te laten doorgaan volgens deze vergadermethode. 

Alle ingepland extern overleg (overleg op een andere locatie) werd geannuleerd of verliep via Zoom-

meetings. Zeker na de zomervakantie werd geopteerd om zoveel mogelijk intern als extern overleg 

opnieuw op te starten, maar dan wel online. 

Zoom-gesprekken en –overlegmomenten zijn de nieuwe normale overlegvorm geworden in 2020. 

Het voordeel van deze vorm van overleg is dat overleg terug kan én dat dit op een veilige manier 

kan. Het nadeel van dit systeem is dat de communicatie niet altijd even vlot verloopt, o.m. omdat 
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niet iedereen vanuit de locatie waaraan hij/zij deelneemt aan een online-vergadering, een goede 

internetverbinding heeft.  

Tot de tweede coronacrisis lukte het aardig om via de gratis Zoom-sessies online te communiceren. 

Daarna volstond deze applicatie niet meer en konden we in Huize Sint-Vincentius de grote vraag 

enkel tegemoet komen door het aanmaken een Zoom-account per regio via abonnementen.  

Daarnaast werden ook meerdere gsm’s en ander ICT materiaal aangekocht. 

7.  De impact op andere beleidsdomeinen: middelenbeheer, personeelsbeleid 

Door de pandemie-uitbraak was het ter beschikking stellen van papierdispensers en voorraden 

navulpapier, geen vrijblijvendheid meer maar wel een urgentie. De technische dienst plaatste zo’n 

papierdispenser in alle gebouwen op de diverse strategische punten voor handhygiëne. In het begin 

van de pandemie was het niet evident om voldoende alcoholgels of te vinden, daar de voorraden in 

de verkooppunten, uitgeput waren. Hetzelfde geldt voor de beschikbaarheid van chirurgische 

mondmaskers. We kregen de hulp van enkele vrijwilligers die spontaan aan de slag gingen met stof, 

draad en naaimachine. Zo konden we de medewerkers in direct contact met cliënten, toch voorzien 

van een mondmasker. Van zodra bepaalde leerjaren van de middelbare scholen terug fysieke les 

konden krijgen, was er voldoende voorraad om deze jongeren van een stoffen mondmasker te 

voorzien. Na een tijd voelden ze zich hier niet mee comfortabel bij (o.m. het knopen van de linten) 

en werd de roep naar een wegwerpmasker groter. Volgens het intern “mondmaskerbeleid” waren 

de chirurgische mondmaskers voorzien voor bezoekers. Het mondmaskerbeleid werd aangehouden. 

Er werd wel per afdeling bekeken in welke mate de stoffen mondmaskers konden aangepast  

worden opdat het draagcomfort verbeterd werd. Op organisatieniveau werden ook neopreen 

mondmaskers aangekocht. 

Bij de eerste versoepeling werd contextbezoek in  de leefgroep mits heel duidelijke 

veiligheidsvoorschriften, mogelijk. Binnen dit kader schafte te organisatie plastiek poncho’s aan en 

plastiek handschoenen, naast de reeds gebruikte andere hygiënemiddelen, zoals de alcoholgels. 

Naast het ter beschikking stellen van beschermend materiaal voor de veiligheid op het werk, was er 

bijkomend werkmateriaal nodig opdat telewerkers hun kernopdracht konden uitvoeren. Voor deze 

medewerkers die nog geen werk gsm hadden, zoals de dagcentrummedewerkers, werd een werk 

gsm voorzien. Deze dagcentrummedewerkers hadden nu i.h.k.v. de continuïteit van 

begeleidingstraject ook een individuele laptop nodig. De organisatie kocht deze bijkomende laptops 

aan. Daarnaast noopte het vele Zoom-overleg en –vergaderen, zeker in de tweede coronacrisis, om 

hiervoor bijkomende technische ondersteunen aan te bieden. De organisatie kocht voor elke regio 

van de organisatie, een zoomabonnement aan. 
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 KERNCIJFERS 

 

  

1.  Bezetting 

I. Globale bezetting op erkenningsniveau 

 

Info Bezettingspercentage 

Binc 2020 92,5%  gewogen gemiddelde 

Binc 2019 93,8%    gewogen gemiddelde 

Binc 2018 95,50%  gewogen gemiddelde 

Binc 2017 92,6%  gewogen gemiddelde 

   

II. Bezetting per typemodule    

 

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

 

Info Bezettingspercentage 

Binc 2020 90,5% 

Binc 2019 90,2% 

Binc 2018 90,7% 

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. 

Dit cijfer dient enigszins genuanceerd te worden. Als we rekening houden met de schakelingen van 

verblijf naar CBLI in  het tweede kwartaal door de lockdown, dan registreren we in Binc een lager 

cijfer verblijf (81,3%) dan we in de realiteit bezet houden eigen cijfers verblijf (93,23%). Zonder de 

tijdelijke schakelingen van 16 jongeren (16/104 = 15,4%) kunnen we zeggen dat we in 2020 een 

hoger bezettingscijfer in verblijf halen dan de voorbije jaren, nl. 93,73%.  
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b. Module dagbegeleiding in groep 

 

Info Bezettingspercentage 

Binc 2020 87,3% 

Binc 2019 95,4% 

Binc 2018 94,20% 

Binc 2017 92,80% 

 

Het globale percentage bezetting van de dagcentra wordt voor 2020 naar beneden gedrukt, door 

een relatief lagere bezettingsgraad in het tweede, derde en vierde kwartaal voor het dagcentrum 

van de regio West-Limburg, Bareel. 

Dit heeft de volgende verklaring. Van verschillende dossiers was een afronding van de begeleiding 

in het voorjaar reeds ingepland. Daarnaast kennen we de gegevenheid dat de dagcentra tijdens de 

eerste coronagolf gesloten werden en er geen nieuwe dossiers konden opgestart worden. Hierdoor 

zien we de cijfers in het tweede kwartaal dalen. Bovendien waren belangrijke toeleiders brede 

instap gesloten tijdens lockdown en dus ook minder aanmeldingen als resultaat. 

Aangezien Bareel de eerste coronagolf uit kwam met een tot de helft ingekrompen groep werd 

beleidsmatig beslist tot een gefaseerde opstart van nieuwe begeleidingen. In juli en augustus 

konden een viertal begeleidingen opgestart worden. Daartegenover stond evenwel de stopzetting 

van de begeleiding van 3 kinderen uit het zelfde gezin.  

In het najaar kreeg Bareel te kampen met diverse personeelsuitvallen. Daar kwam een sluiting van 

14 dagen omwille van coronabesmettingen van 2 personeelsleden bovenop. In november en 

december samen, konden opnieuw 3 jongeren en hun gezin een begeleiding in Bareel opstarten. Dit 

betekent dat Bareel op het einde van december aan een bezettingspercentage van 90% zit. 

  

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 2020 94,4% gewogen gemiddelde 

Binc 2019 95,4% gewogen gemiddelde 

Binc 2018 95,0% gewogen gemiddelde 
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Binc 2017 94,90% gewogen gemiddelde 

 

Als cluster heeft onze organisatie over de jaren heen een hoge en stabiele bezettingsgraad voor de 

module contextbegeleiding. 

 

ii. Per typemodule (cijfers Binc ) 

 

Module 2020 2019 2018 2017 

Contextbegeleiding 

laagintensief 
87,7% 84,0% 84,5% 85,0% 

Contextbegeleiding 

breedsporig 
92,5% 97,1% 108,00% 121,6% 

Contextbegeleiding kortdurend 

intensief* 
91,1% 106,6% 92,10% 79,2% 

Contextbegeleiding kortdurend 

krachtgericht 
270,8% 277,5% NVT NVT 

CBAW 126,9% 175,4% 172,5% 133,2% 

KWE 135,4% 140,9% NVT NVT 

 

*5 modules CBKI in functie van uitstroom GI + 3 modules Raat niet gekoppeld aan verblijf + 2 

modules Jonathan 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.  

Sinds 1 januari 2020 kreeg de leefgroep adolescente meisjes (Jonathan) een modulering aangepast 

aan een werking die in de praktijk aansluit bij een CANO-werking. Dit betekent dat er ombouw is 

van 10 verblijfmodules naar 6 verblijfmodules 1 bis en een grotere focus op intensievere 

contextbegeleidingen. Zo wordt aan elke verblijfmodule een breedsporige i.p.v. laagintensieve 
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contextmodule gekoppeld. Daarnaast krijgt Jonathan 2 CBBS-modules én 2 CBKI-modules die 

ambulant kunnen ingezet worden en 1 ondersteunende module.  

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.  

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..  

Sinds 1 januari 2020 kregen we in het kader van innovatieve woonvormen voor slachtoffers van 

tienerpooiers een erkenning van 3 modules CBAW middenintensiteit. Dit brengt het totaal erkende 

modules CBAW op organisatieniveau op 11. Het hoge cijfer CBAW geeft aan dat we meer CBAW-

modules inzetten dan deze 11 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-regio (zie verderop in dit 

verslag).  

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. 

 

2.  Benutting 

I. Benutting verblijf en dagbegeleiding 

 

Hieronder volgen de cijfers volgens het eigen registratiesysteem, omdat dit registratiesysteem 

Alfabet apart scoort. 
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Benuttingspercentage  2020 2019  2018  

Verblijfsmodules (incl. 

kamertraining en excl. 

afdeling NBMV (Alfabet) 

63,35% 65,4% 65,96% 

Dagbegeleiding in groep 33,66% 55,7% 58,14% 

Verblijf in project NBMV  

(afdeling Alfabet)  
88,48% 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 
2020 

Kw 4 

2020 

Kw 3 

2020 

Kw 2 

2020 

Kw 1 

Verblijfsmodules (incl. 

kamertraining en excl. afdeling 

NBMV (Alfabet) 

65,82% 63,11% 60,88% 63,56% 

Dagbegeleiding in groep 44,92% 43,65% 3,99% 40,89% 

Verblijf in project NBMV  

(afdeling Alfabet) 
95,47% 86,80% 

 

92,95% 

 

79,03% 

 

Wat verblijf betreft, valt allereerst voor 2020 op (niet zichtbaar in de tabellen) dat de benutting in 

de verticale leefgroepen hoger is dan deze in de horizontale (excl. Alfabet) leefgroepen. De verticale 

leefgroepen kennen een gemiddelde benutting van 70,73% tegenover een gemiddelde benutting 

van 54,6% inde horizontale leefgroepen. Dit sluit aan bij de dagelijkse ervaring dat jongeren in de 

verticale leefgroepen minder op bezoek in de context kunnen gaan. 

Daarnaast zien we een hoge benutting van de afdeling NBMV (Alfabet), ook in de lockdown. Deze 

benutting was groter dan in 2019, waar we in de opeenvolgende kwartalen een 

benuttingspercentage van resp. 67,82%, 71,34%, 77,83% en 74,37%. We kunnen een verklaring 

vinden in het feit dat alle jongeren van de leefgroep onvoldoende lang in de groep verblijven (ten 

vroegst sinds juni 2019, waarvan 5 jongeren in 2020 in de leefgroep binnen kwamen) om een context 

op te bouwen waar ze buiten de leefgroep kunnen verblijven. 

In 2020 kenden de dagcentra een lagere benutting dan de jaren ervoor. Een verklaring is zeker ook 

te vinden in de graduele opstart in leeftijdbubbels en in tijdsloten na de lockdown. Bemerk het 

lockdown-effect op de benuttingsgraad in het tweede kwartaal. 
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II. Benutting contextbegeleiding 

 

i. Als cluster 

Binnen onze organisatie dienden we in 2020 in totaal inclusief het project NBMV, 14040 uren te 

presteren. In de praktijk presteerden we 14005,25 uren. Dit is een benuttingscijfer van 99,75 %. Dit 

is een heel goed percentage. Toch zien we ook hier het effect van de coronamaatregelen. In 2019 

haalden we op organisatieniveau een benuttingscijfer van 109,8 % en in 2018 zelfs 170,3 %.  

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 is op basis van de 

informatie van dat moment en dat naargelang de effectieve gezinssituatie wijzigt, ook wijzigt, 

worden de gepresteerde uren niet apart bijgehouden. Voor de ingave in Binc hanteren we een 

verdeelsleutel, tenzij vanuit de praktijksituatie de keuze gemaakt is voor laag intensief of 

breedsporig. Zo is voor jongeren die in de eerste lockdown vanuit verblijf in een afdeling van de 

organisatie, schakelden naar verblijf in de context, een laagintensieve contextmodule zonder verblijf 

ingezet. Op deze manier kon een correcte regeling van het Groeipakket geborgen worden. De 

benuttingscijfers van CBLI en CBBS zijn mee opgenomen in onderstaande tabel, maar gezien ze niet 

integraal de reëel gepresteerde contexturen weerspiegelen, kunnen we hier geen sluitende 

conclusies uit trekken. 

 

 

Module 2020 2019 

Contextbegeleiding kortdurend 

intensief* 
77% 98,9% 

Contextbegeleiding kortdurend 

krachtgericht 
0% 99,8% 

CBAW 164,8% 130,6% 

KWE 218,8% 146,0% 

Contextbegeleiding 

laagintensief 
139,7% 139,9% 

Contextbegeleiding 

breedsporig 
53,0% 67,4% 

 



K w a l i t e i t s v e r s l a g 2 0 20 - v z w H u i z e S i n t - V i n c e n t i u s   27   

*5 modules CBKI in functie van uitstroom GI + 3 modules Raat niet gekoppeld aan verblijf + 2 

modules Jonathan niet gekoppeld aan verblijf. 

 

We zien een opmerkelijk lagere benutting van de CBKI-modules in 2020 niettegenstaande de hoge 

bezetting (91,1%). Een verklaring is zeker te vinden in het coronaproof werken. Contextbegeleiders 

bleven hun best doen om de continuïteit van de hulpverlening te verzekeren, doch botsten hierbij 

snel op enkele realiteiten in het werken met de doelgroep. Éen van die realiteiten is het feit dat veel 

ouders  of jongeren geen laptop hebben, waardoor er niet alleen geen fysieke huisbezoeken konden 

doorgaan, maar ook online gesprekken geen optie waren. Telefoongesprekken waren in deze 

situatie de enige communicatiemogelijkheid. Deze hebben tot nadeel dat de non-verbale 

communicatie ontbreekt en hiermee de nuanceringen in de boodschappen. De intensiteit in 

interactie en “ontmoeting” alsook continuïteit in het inhoudelijk traject boet in. Deze gesprekken 

zijn dan ook korter in tijdsduur 

Een toch ook opvallend fenomeen voor 2020 is dat veel van onze jongeren in verblijf met een 

intensieve contextbegeleiding CBKI niet alleen tijdens de lockdown maar ook doorheen het jaar veel 

en langdurige ontvluchtingen kenden, wat de benutting ook naar beneden duwt. Hetzelfde mag 

gezegd worden over de langdurige opnames in psychiatrie of ontwenningskliniek voor meisjes met 

deze begeleiding. 

De verschillen tussen de cijfers van CBKK voor 2020 en 2019, kunnen we het best verklaren 

vertrekkende van de situatie in 2019. In 2019 is er vorming gevolgd met betrekking tot het werven 

van vrijwilligers, buddywerking enz. Deze uren konden als contexturen geregistreerd worden. 

Daarnaast heeft de contextbegeleidster die deels vrijgesteld werd voor de groepswerking van het 

gemeenschapshuis in 2019 veel acties ondernomen m.b.t. de netwerking, het leggen van sociale 

contacten, i.f.v. de burgerinitiatieven. In 2019 lag immers de focus op het zoeken naar kanalen voor 

potentiële maatjes. Dit gebeurde via verschillende ingangswegen: het activeren van bestaande 

initiatieven, het activeren en samenbrengen van lotgenoten, het onderzoeken van de opbouw van 

een structurele maatjeswerking, het op maat inzetten van een informeel netwerk rond een jongere 

in het hier en nu, de inbedding in de buurtwerking.  

In 2019 waren twee vrijwilligers verbonden aan het gemeenschapshuis (T18) in de hoedanigheid van  

gemeenschapsbegeleiders. Zij scoorden hun gepresteerde uren (deels) ook onder de module CBKK.  

Deze vrijwilligers maakten in 2020 geen deel meer uit van de werking van T18. 

Ongeacht deze gegevenheid hebben we ook wat dit hulpaanbod betreft, in 2020 af te rekenen met 

de impact van corona. De contactbeperkingen en sluitingen van initiatieven en diensten creëerden 

weinig mogelijkheden tot het uitwerken hiervan. Daarnaast is er de blijvende vaststelling dat 

jongeren niet meteen vragende partij zij voor dit hulpaanbod.   

In 2020 is het onderdeel burgerinitiatieven uit het takenpakket van de contextbegeleidster gehaald 

en was het de bedoeling dat dit onder meer tot het takenpakket van een derde coördinator voor de 

regio Zuid-Limburg zou behoren zeker wat de structurele uitwerking betreft. Deze coördinator 

verantwoordelijk voor T18, is pas laat in het najaar kunnen toegevoegd worden. Zij is zoals 

afgesproken aan de slag gegaan met de structurele uitwerking van T18. Zij heeft de uren hieraan 

gespendeerd niet geregistreerd onder CBKK.  
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Daarnaast beklemtonen we hier dat er op casusniveau  wel degelijk gewerkt is rond netwerking maar 

deze uren zijn gescoord als ‘contact met de jongere i.f.v. de doelen’  gescoord, wat in de registratie 

van de contexturen voor KWE verwerkt zit.  

Als we terug kijken naar de tabel, dan vallen ook voor 2020 de hoge benuttingscijfers voor de CBAW-

trajecten en in de kleinschalige wooneenheden op. Beide modules kennen in onze organisatie ook 

in 2020 een benutting boven de erkende capaciteit. De hoge benuttingscijfers bekrachtigen de inzet 

van onze medewerkers om onze jongvolwassenen in begeleiding goed voor te bereiden en met de 

nodige hulpbronnen te omringen zodat ze optimale slaagkansen hebben om hun plek in onze 

samenleving te vinden. De sterke toename van de gepresteerde contexturen in de KWE in 

vergelijking met het jaar ervoor, denken  we deels te kunnen toeschrijven aan een verschuiving van 

registratie van contexturen van CBKK naar KWE.  

We maken ons hierbij de bedenking wat deze overprestatie in uren betekenen voor de werkdruk 

van het bestaande personeelsequipe. 

 

III. Benutting detailbeeld 

 

We willen hier even inzoomen om het effect van de Covid-19 maatregelen weer te geven op de  

gepresteerde contexturen in het eerste en het tweede kwartaal voor 3 modules, nl. verblijf, DIG, 

CB/CBAW en dit over 3 jaren.  

 

Percentage gepresteerde contexturen tov te presteren contexturen Kwartaal 1 organisatie 

 Verblijf  DIG CB/CBAW 

2020 125,5 % 106 % 44,73 % 

2019 125,71 % 98,45 % 51,19 % 

2018 112,34 % 104,94 % 66,31 % 

 

Percentage gepresteerde contexturen tov te presteren contexturen Kwartaal 2 organisatie 

 Verblijf DIG CB/CBAW 

2020 122,6 % 52,17 % 37,98 %  

2019 142 % 104,48 % 46,48 % 

2018 118,44 % 93,55 % 53,39 % 

 

We stellen vast dat er in de verblijfmodules nagenoeg geen verschil is tussen de twee kwartalen 

voor wat betreft het percentage gepresteerde contexturen. Naast het percentage van het tweede 

kwartaal van 2019 dat er bovenuit steekt, blijven de percentages over de 3 jaren ook gelijklopend. 

Voor de dagbegeleiding in groep zien we overduidelijk het effect van de sluiting van de dagcentra in 

het tweede kwartaal in een halvering van gepresteerde contexturen in verhouding tot het eerste 

kwartaal.  

Bij de ambulante modules (12 voor de regio Oost-Brabant, 12 voor de regio Zuid-Limburg en 2 voor 

de regio West-Limburg), is er in het tweede kwartaal een licht lockdown-effect te zien. Er worden in 

het tweede kwartaal minder contexturen gerealiseerd, maar het effect is minder groot omdat het 

percentage gepresteerde contexturen over de jaren heen steeds laag is.  
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 AANVULLENDE INDICATOREN 

 

 

1.  Aantal schakelingen in 2020 binnen de organisatie  

In 2020 samen werden door onze organisatie 244 unieke jongeren begeleid. 

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 korte crisisopnames (externe instroom).  

In totaal werd er in 2020 39 keer geschakeld binnen het modulair aanbod van Huize Sint-Vincentius. 

Hierna volgt een overzicht van deze schakelingen. 

 

Schakelingen algemeen HSV 
Aantal op 

39 

Dagbegeleiding naar verblijf  2 

CB naar verblijf  1 

CB naar dagbegeleiding  1 

CBKI naar verblijf (+CBKI)  3 

CBAW naar verblijf (jon) 1 

Verblijf naar CB 4 

Verblijf naar CBAW 5 

Verblijf naar KWE  1 

Verblijf naar Dagbegeleiding  2 

Dagbegeleiding naar CB  3 

Kamertraining naar CBAW 5 

Kamertraining (+CBKI) naar CBKI  2 

Kamertraining naar CB 2 

CB naar CBAW 1 

CBAW naar CB 1 

CBAW + KWE naar KWE + CB 1 

KWE naar CB 1 
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KWE naar CBAW 1 

Verblijf (jon) + CBKI naar verblijf (jon)  1 

Verblijf (Jon) naar CBKI  1  

 

Uit het overzicht blijkt dat 31 van de 39 schakelingen (79,5 %) van alle schakelingen gebeurde naar 

een minder of even intensieve vorm van hulpverlening.  

Hieronder geven een overzicht van de schakelingen per regio. 

 

Schakelingen regio LIBRA 
Aantal op 

22 

CBAW naar verblijf 1 

CBKI naar KT of verblijf + CBKI 3 

Verblijf + CBKI naar verblijf 1 

Verblijf of kamertraining naar CB 4 

Verblijf of kamertraining naar CBAW 9 

KWE + CBAW naar KWE + CB 1 

Verblijf of kamertraining naar CBKI 3 

 

Schakelingen regio Zuid-Limburg 
Aantal op 

12 

CB naar verblijf 1 

CB naar dagbegeleiding 1 

Verblijf naar KWE 1 

Verblijf naar dagbegeleiding 2 

Verblijf naar CB 1 

CB naar CBAW 1 

CBAW naar CB 1 

KWE naar CBAW 1 

KWE naar CB 1 

Dagbegeleiding naar CB 2 
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Schakelingen regio Oost-Brabant 
Aantal op 

3 

Dagbegeleiding naar verblijf 1 

Verblijf naar CBAW 1 

Dagbegeleiding naar CB 1 

 

 

Schakelingen regio West-Limburg 
Aantal op 

2 

Dagbegeleiding naar verblijf 1 

Verblijf naar CB 1 

 

De meeste schakelingen gebeuren in de CANO-regio. Dit verbaast ons niet. De doelgroep van deze 

regio bestaat uit jongeren met een zoekend perspectief waardoor de noden en passend  

hulpverleningsaanbod op maat van de jongere heel sterk en snel kunnen wisselen. Daarnaast wordt 

een reguliere begeleiding vaak doorkruist door een langdurig verblijf in een gemeenschapsinstelling 

of psychiatrische voorziening of een langdurige ontvluchting, waardoor andere 

hulpverleningsbeschikkingen dienen genomen te worden (vb. verblijf wordt CBKI).  

14 van de 22 schakelingen of 63,63 % gebeuren i.f.v. de uitstroom naar ambulante 

begeleidingstrajecten. 40,90 % van alle schakelingen gebeuren i.f.v. een begeleiding autonoom 

wonen. 22,72 % gaan naar een verblijf in de context en worden hierbij ondersteund door 

contextbegeleiding. Deze keuze om terug te gaan wonen in de familiale context is voor 

kamertraining wel nieuw in vergelijking met vorige jaren. Voor sommige meisjes die deze keuze 

maken gaat het om herstel van breuken of moeilijke lopende relaties. Voor andere meisjes is deze 

schakeling ingegeven vanuit de op dat moment beste keuze uit alle negatieve opties. Vanuit dit 

oogpunt, lijkt het ons interessant naar 2021 toe om voor alle schakelingen mee in kaart te brengen 

of een positieve of negatieve motivatie bij de jongere aan de basis ligt om te overschakelen naar 

een andere begeleidingsmodule.  

De regio Zuid-Limburg heeft eveneens een ruime waaier van begeleidingsmodules en ze maken hier 

gebruik van om volgens de noden van een jongere en zijn context het passende hulpaanbod te 

geven. 7 van de 12 schakelingen (58,33 %) zijn schakelingen naar ambulante begeleidingen. 

In de regio Oost-Brabant en West-Limburg hebben de begeleidingstrajecten in 2020 een relatief 

stabiel verloop gekend. Er waren slechts 3 respectievelijk 2 schakelingen nodig.  
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2.  Aantal crisisopnames extern en intern over de modules doorheen 2020 

In 2020 engageerde vzw Huize Sint-Vincentius zich 4  keer om voor een beperkte tijdsduur externe 

jongeren in verblijf op te vangen. Dit is opvallend minder dan in 2019 waar er 17 crisisverblijven  

doorgingen en in 2018 waar we 25 jongeren met een urgente verblijfvraag een opvang konden 

bieden. De lockdown-periode in 2020 speelt een rol in het minder realiseren van korte 

crisisopnames. Bovendien kregen we in het algemeen minder noodoproepen voor een kortdurende 

crisisopvang binnen ons modulair aanbod. Daarnaast stelden zich wel 2 noden voor een korte 

crisisopvang vanuit onze interne ambulante begeleidingen. In 2019 deed dit zich niet voor. In 2018 

was dit voor 1 jongere een urgente hulpvraag. De jongeren die in 2020 deze hulpvraag stelden waren 

beide meisjes van de CANO-regio, LIBRA. Deze vaststelling ligt in de lijn van de doelgroepkenmerken 

van deze jongeren, zoals we die verder in dit verslag zullen beschrijven. 

De tijdsduur van de korte crisisverblijven valt binnen het bereik van 3 nachten tot en met 17 nachten. 

2 crisisopnames gebeurden in het eerste kwartaal van 2020. In het tweede kwartaal, de gekende 

lockdown-periode vonden er geen crisisopnames plaats. In het derde kwartaal vingen we 1 jongere 

in crisis op en in het vierde kwartaal konden 3 andere jongeren een dringende kortdurende opvang 

verkrijgen in onze organisatie. 

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 crisisopnames  Aantal op 6    

Verblijf  (horizontale leefgroep)  

 

4  

Waarvan 2 intern over de modules  

Kamertraining  2 

 

 

3.  Bijkomende hulp toegevoegd aan de begeleiding van jongeren in verblijf 

Doorheen het jaar 2020 is voor de 244 jongeren die we begeleidden 118 keer dossiers een beroep 

bijkomende hulp ingeschakeld. Dit lijkt een stijging ten opzichte van 2019 waar men voor 96 keer 

een beroep deed op bijkomende hulp voor quasi hetzelfde aantal jongeren in begeleiding (242) , 

met deze bedenking dat psychotherapie en hippotherapie niet geregistreerd werden bij de vormen 

van bijkomende hulp maar bij de ondersteunende module (alternatieve dagbesteding). Indien we 

hiermee rekening houden voor de cijfers van 2020, dan hebben we 111 keer bijkomende hulp 

ingeschakeld, wat een minimale stijging in 2020 betekent. 

In wat hierna komt bekijken we dit specifiek voor de jongeren in verblijf. Doorheen 2020 verbleven 

118  jongeren in een verblijfmodule. Voor deze jongeren werd in totaal 79 keer bijkomende hulp 

ingeschakeld. Dit betekent dat 66,95 % (79/118) van alle bijkomende hulp die in 2020 in onze 

organisatie ingezet is voor jongeren in verblijf. Om de vergelijking te kunnen maken met 2019 dienen 

we rekening te houden met bovengenoemde bedenking, dan behalen we op een percentage van 61 
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%. Dit is een status quo t.a.v. 2019 waar 61,33 % van alle bijkomende hulp jongeren in verblijf betrof. 

Wanneer we de ratio - 79 hulpvormen bovenop de reguliere begeleiding voor 118 jongeren – 

bekijken, wat 1,49 bedraagt, dan kunnen we vaststellen dat gemiddeld genomen 49 % van de 

jongeren in verblijf meer dan 1 keer bijkomende hulp kregen.  

We geven hieronder een overzicht over welke hulpvorm het gaat en hoeveel keer hiervan gebruik 

gemaakt is.  

 

 

Hulpvorm aantal op 79 Percentage op 79 

GGZ ambulant 47 59,493 % 

GGZ residentieel 8 10,126 % 

Logo 9 11,392 % 

VAPH 2 2,53% 

Brede instap  2 2,53 % 

Groepstraining 2 2,53 % 

Hippotherapie 5 6,33 % 

Psychotherapie* 4 5,06 % 

* psychotherapie verwijst hier naar de therapie die door een interne medewerker gegeven wordt 

Bemerk dat 79,67 % van alle ingeschakelde bijkomende hulp een vorm van psychische 

ondersteuning is. In 2019 was dit 80,4 %. Deze cijfers zijn wel zuiver te vergelijken, gezien onze 

interne medewerker in 2019 geen psychotherapie aan onze jongeren gegeven heeft. 

We kunnen besluiten dat de afgelopen twee jaren de cijfers m.b.t. bijkomende hulp aan de jongeren 

in begeleiding in Huize Sint-Vincentius een stabiel beeld vertonen.  

 

4.  Totaal aantal unieke opgestarte en unieke afgeronde dossiers  

In 2020 startten 80 unieke jongeren een begeleidingstraject in onze organisatie. 73 unieke jongeren 

rondden hun begeleidingstraject af. 

Deze cijfers blijven stabiel over de jaren heen. 

We bieden hierbij een overzicht voor de laatste 4 jaren. Voor 2019, 2018 en 2017 baseren we ons 

op de cijfers van Binc, omdat we toen geen eigen registraties deden i.f.v. unieke jongeren/dossiers.  
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Jaar Aantal opgestarte unieke 

dossiers 

Aantal afgeronde unieke 

dossiers 

2020 80 73 

2019 75 77 

2018 85 92 

2017 84 72 
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 ZELFEVALUATIE 

 

Zoals we in 2015 afspraken zou 2020 een integratiejaar zijn. We brachten in 2020 alle resultaten van 

de verbeteracties n.a.v. de zelfevaluaties van 2015 tot en met 2019 in kaart d.m.v. het model van 

zelfevaluatie van het agentschap Opgroeien. We verwijzen hiervoor naar de bijlage. 

We doen in dit integratiejaar, 2020,  geen zelfevaluatie betreffende één of meerdere 

kwaliteitsdomeinen. 

Los van de zelfevaluatie van de kwaliteitsdomeinen, blijven de jaarlijkse evaluaties op basis van de 

feedbackbevragingen en klachtenregistraties conform de procedure doorlopen.  

Omwille van de coronamaatregelen, zijn er onvoldoende feedbackbevragingen kunnen doorgaan 

opdat representatieve conclusies  voor de verschillende niveaus (cliëntniveau, afdelingsniveau, 

organisatieniveau) kunnen gemaakt worden. 

We bespraken en analyseerden in het voorjaar de klachtenregistraties. Er kwamen via de afdelingen 

Vier klachten op organisatieniveau binnen. Twee ervan leidden tot een verbeteractie op 

beleidsniveau. De twee andere konden op de afdeling positief afgerond worden. Twee klachten 

kwamen rechtstreeks bij de directie binnen. Eén ervan kon in een dialoog tussen de directeur, 

jongere, het team en coördinatoren, individueel positief afgerond worden. De jongere die de 

tweede klacht werd in een gesprek door de directeur gehoord en er werd afgesproken dat de vraag 

van de jongere zou verbreed worden naar de ruimere organisatie d.m.v. een bevraging in het najaar 

van 2019. 

 

Naast deze 2 tools voor zelfevaluatie, zijn we in 2020 begonnen met een derde tool, nl. de evaluatie 

per afdeling op basis van de kwartaalcijfers van de agressie-incidenten van de afdeling. De 

afdelingen die hiermee reeds aan de slag gingen, ervaarden deze kritische reflectie als een 

meerwaarde om een objectief beeld te krijgen over deze incidenten. De bespreking leidde steeds 

tot concrete acties hetzij ten aanzien van een jongere, hetzij ten aanzien van afdelingsgebonden 

thema’s. Er kwamen tot nu geen noden voor verbeteringen op organisatieniveau.  

Daarnaast gebeuren er in het dagdagelijkse werken op de werkvloer continu zelfevaluaties en 

bijsturingen, zoals de verbeteracties die in voege treden na een teambespreking.  
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1.  Sjabloon scores 

  

Naam Inrichtende 

Macht:   

 Vzw Huize Sint-Vincentius         

Naam Organisatie:     Vzw Huize Sint-Vincentius         

Erkenningsvorm:    OVBJ      

Zelfevaluatie  2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 

Kwaliteitszorg  nulmeting     meting 

+1    

meting 

+2  

 meting 

+3  

Meting +4 Meting +5 Geen 

Meting 

Organisatie en visie  

Betrokkenheid  

Methodieken en 

instrumenten  

Verbetertraject  

2  -  

-  

-  

-  

2  2 2 2 2 

2  2  2 2 2 2 

2  3  3 3 3 3 

2  5  5 5 5 5 

Kernprocessen                 

Onthaal van de gebruiker  

Doelstellingen en 

handelingsplan  

Afsluiting en nazorg  

Pedagogisch profiel  

Dossier-beheer  

3  - 2  2 2 2 2 

3  - 3  3 4 4 4 

3  - 2  2 4 4 4 

2  - 3  3 4 4 4 

3  - 2  2 2 2 2 

Gebruikersresultaten                 

Klachten-behandeling  

Gebruikers-tevredenheid  

Effect van de hulpverlening  

3  -  

-  

-  

3  2  2 4 4 

2  3  3  3 3 3 

1  2  2  2 2 2 

Medewerkersresultaten                 

Personeels-tevredenheid  

Indicatoren en kengetallen  

2  -  2  2  2 2 2 

3  - 3  4  4 4 4 

Samenlevingsresultaten                 

Waardering strategische 

partners 

 Maatschappelijke 

opdrachten / tendensen  

2  - 2 2 2 2 2 

 

2  

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

5 5 
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2.  Bespreking verbeteracties gekoppeld aan de scores van de zelfevaluatie van 2019  

  

I. Cliëntresultaten 

 

a. Klachtenbehandeling 

We scoorden vzw Huize Sint-Vincentius op groeiniveau 4 en op de eerste indicator van groeiniveau 

5. We koppelden hier geen verbeteractie aan. 

 

II. Samenlevingsresultaten 

 

a. Waardering strategische partners  

Voor de zelfevaluatie van het subthema “waardering strategische partners” besloten we ons een 

groeiscore 2 toe te kennen. 

We koppelden hieraan een realistisch haalbare verbeteractie, nl. zicht krijgen op de strategische 

partners per regio. We spraken af dat doorheen het jaar 2020 elke regio een inventaris maakt 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. 

In 2020 kon enkel het hoogst noodzakelijke contact i.f.v. de begeleidingstrajecten met strategische 

partners doorgaan. Dit gebeurde bovendien via videobellen. Een aftoetsing van de waardering was 

binnen deze omstandigheden niet gepast. Er waren in alle regio’s andere prioriteiten dan het maken 

van een inventaris van de strategische partners. Desalniettemin blijven we deze verbeteractie 

vasthouden. We spraken af dat we dit in een “normaal” werkingsjaar terug opnemen. Concreet zal 

dit 2022 zijn. 

b. Maatschappelijk opdracht en maatschappelijke tendensen 

We gaven ons een groeiscore 5 en formuleerden geen verbeterdoelen. 

 

3.  Bespreking andere verbeteracties 2019 

In wat volgt, is een beknopt overzicht gegeven van verbeteracties waaraan in 2019 werd gewerkt 

maar die niet rechtstreeks te linken zijn aan de groeiniveaus, doch de nodige aandacht verdienen.    
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I. Inputgebieden 

 

a. Functieomschrijvingen 

In 2020 wilden we volgende functieomschrijvingen onder de loep nemen:  

1. 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. Door de 

langdurige afwezigheid van de hoofdbegeleidster is dit niet gefinaliseerd kunnen worden. 

We verankeren dit in de kwaliteitsplanning van 2021. 

2. Administratief bediende. Dit was een zuivere checkactie uitgevoerd door de 

kwaliteitscoördinator i.s.m. de administratief bedienden. De functieomschrijving is 

geactualiseerd. 

3. Logistiek medewerker huisvrouw. Deze checkactie werd uitgevoerd door de stafmedewerker 

directie in samenspraak met de hoofdbegeleiders en met de huisvrouwen. De 

functieomschrijving is geactualiseerd. 

4. Logistiek medewerker werkman. Deze checkactie gebeurde door de stafmedewerker directie 

i.s.m. de werkmannen. De functieomschrijving is geactualiseerd. 

 

b. VTO – Methodieken in de hulpverlening 

Het was de bedoeling te checken of de uitgevoerde afspraak van 2018 ter verbetering van de 

transfer van kennis en competenties, ook tot dit resultaat geleid heeft. De eerste vorming waaraan 

voltallige teams deelnamen, was Non Violent Resistance of Nieuwe autoriteit. Bij deze teams werd 

in 2020 – zes maanden na het beëindigen van de vorming - een bevraging en een nameting of meting 

+1 (ter vergelijking met de nulmeting) afgenomen. 

De drie teams beamen volmondig dat voltallige teams naar opleidingen sturen, de beste 

verbeteractie was om de transfer naar de werkvloer te bevorderen. Het leidt ertoe dat de methodiek 

spontaner toegepast wordt, individueel zowel als in teamverband.  

Deze checkactie leidde meteen tot een bijsturing (de A in de PDCA-Cyclus). De facilitering van de 

transfer van de opgedane kennis en vaardigheden naar de werkvloer zou geborgen kunnen worden 

door een regelmatig opfrissingen te organiseren, bijvoorbeeld door een intervisie waar casussen 

besproken worden. Tevens zou een dergelijke intervisie de verankering van de methodiek in de 

ruime organisatie kunnen versterken. 

Als organisatie kunnen we ons vinden in de oprichting van een intervisiegroep. Opdat het bestaan 

van deze intervisiegroep kan overeind blijven is het dan wel belangrijk dat deze groep aangevoerd 

wordt door een goede trekker. We spreken af dat de coördinatoren organisatie zelf mogelijke 

kandidaten voor die trekkersrol aanspreken. We brengen dit samen in een overleg van de 

coördinatiegroep VTO. Eens een trekker gekozen is, kan van start gegaan worden met de 

intervisiegroep NVR/NA. We kiezen voor een intervisiegroep met een vaste trekker, maar met de 

mogelijkheid tot wisseling van deelnemers. Gezien deze afspraken gemaakt zijn op het einde van 

2020 geven we dit proces de tijd doorheen 2021. We plannen een borgingscheck in het najaar van 

2022. 
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Naast het oprichten van een intervisiegroep NVR, schuiven we als organisatie een tweede 

verbeteractie naar voor. We hebben er in 2018 voor gekozen dat we voltallige begeleidingsteams 

naar een vorming sturen. Meestal is er geen ruimte meer voor coördinatoren om aan te sluiten. Zij 

zouden het evenwel een meerwaarde vinden indien zij in hetzelfde tempo van het team 

ondergedompeld zouden kunnen worden in het aanleren van een nieuwe methodiek. Bovendien 

zou het helpen om te transfer te faciliteren en vast te houden. We spreken hierrond af dat 

openstaande plaatsen ingevuld worden door coördinatoren. De coördinatiegroep VTO houdt dit 

vast. 

c. Alternatieven voor rust 

Uit de bespreking van de verbeteracties van 2019, namen 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. 

We geven een stand van zaken betreffende elk actiepunt. 

1. Er zijn enkele rustplaatsen geïnstalleerd op het domein in Zelem d.m.v. een paar banken en twee 

houten schommeltoestellen. Daarnaast kreeg elke afdeling de opdracht om een rustplaats te 

creëren op eigen domein. We stellen vast dat de verticale leefgroepen en de dagcentra in het 

kader van het creëren van een positief leefklimaat hierin al eerder acties ondernomen hadden. 

Het gaat dan over het installeren van rustplaatsen binnen de groep (kamermomenten, 

snoezelboxen, …). Daarnaast heeft de corona lockdown in 2020 ertoe aangezet om in deze 

groepen met een toch opvallend hoge aanwezigheidsgraad van jongeren, nog creatiever in te 

zetten op een rustgevend klimaat. De toevoeging van personeel uit de gesloten dagcentra was 

zeker een meerwaarde doordat kinderen meer individuele aandacht konden krijgen. Een 

ingebouwd rustgevend plekje in de tuin aanbieden was in deze groepen minder prioritair gezien 

het aspect van veiligheid en toezicht.  

 In de leefgroepen met jongeren boven de 12 jaar heeft een denkoefening tot een idee geleid, 

zoals een hutje, een kiosk. Het budget hiervoor is voorzien. De uitvoering dient nog te gebeuren. 

2. We stellen vast dat er in de intake meer stilgestaan wordt bij wat de jongere rust kan geven. 

Tegelijkertijd wordt ervaren dat dit pro-actief nadenken voor de meeste jongeren niet evident is. 

We vinden het evenwel helpend om buiten crisismomenten of agressie-incidenten reeds een 

hulpplan op maat van de individuele jongere dat in samenspraak met de jongere tot stand 

gebracht is,  voor handen te hebben. Dus blijven we hierop inzetten. 

3. Voor jongeren met geen of beperkte mogelijkheden om naar de context te gaan, kan een 

steungezin een oplossing bieden om even op adem te komen, los van de groep. We hadden 

graag met pleegzorg Vlaams-Brabant en pleegzorg Limburg de mogelijkheden hiertoe 

geëxploreerd. Hier zijn we evenwel door andere prioriteiten en door de beperkingen van de 

communicatie door de coronapandemie, niet toe gekomen. We wensen dit actiepunt wel vast te 

houden, temeer daar we de samenwerking ook in een ruimere context willen plaatsen. We 



K w a l i t e i t s v e r s l a g 2 0 20 - v z w H u i z e S i n t - V i n c e n t i u s   40   

krijgen de laatste jaren immers vaker een rechtstreekse vraag van mensen die zich kandidaat 

stellen om als steun- pleeggezin een betekenis te hebben voor een van onze jongeren. Wij 

hebben hier vooralsnog geen kader of een draaiboek dat ons handelen en onze beslissingen 

hierbij ondersteunen. Het gemeenschappelijk overleg met de pleegzorgdiensten zou ons 

hiervoor handvatten kunnen aanreiken. 

 

4. Een plan van aanpak is uitgewerkt. We roepen een crisisteam in het leven. Deze zal zich buigen 

over mogelijke preventieve interventies als ook over ingrijpen in crisissituaties. De samenstelling, 

één vertegenwoordiger per regio, is gekend. Een eerste stap zal zijn het uitwerken van een 

procedure met als inhoud het doel van het crisisteam, de diverse verantwoordelijkheden, het 

verloop van een interventie, het mandaat van het crisisteam. Deze uitwerking is gepland voor 

het voorjaar van 2021. 

 

d. Kader medische handelingen 

Het plan was dat na onderschrijving van het beleid door de betrokken huisartsen en een toelichting 

over het gebruik van de documenten, in 2020 de implementatiefase van dit beleidskader een 

aanvang kon nemen. Dit zou beginnen met een toelichting van dit beleidskader en bijhorende 

documenten op elke afdeling.  

We moeten hier toegeven dat we dit niet volgens plan aangepakt hebben. De toelichting op elke 

afdeling – uitgezonderd de contextteams – is door de stafmedewerker directie uitgevoerd geweest. 

De voorafgaandelijke stap, nl. het meenemen van de betrokken huisartsen in dit beleid en 

procedure, is niet gebeurd. Door het feit dat de contextteams en cliëntcoördinatoren die 

verantwoordelijk zijn voor het onthaal van cliënten en dus ook voor het voorleggen van de juiste 

documenten, onvoldoende geïnformeerd zijn over dit beleid, stellen we vast dat dit beleidskader 

niet in elke afdeling geïmplementeerd wordt. We hopen dit te kunnen herstellen door de 

cliëntcoördinatoren en de contextteams een onderdompeling te geven in dit beleidskader (gepland 

begin 2021) en door vooralsnog de huisartsen te informeren (begin 2021 door adjunct directeur). 

In het najaar van 2021 willen we nagaan (check-actie) in welke mate dit beleidskader in het gebruik 

van de bijhorende documenten op alle afdelingen een doorgang gekregen heeft en welke mogelijke 

bijsturingen vanuit de praktijk zich opdringen. 

 

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 wilden 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, 

wilden we ons in 2020 verder buigen over de  indicatoren, de strategische keuzes over de 

instrumenten, over de afname (voor wie, door wie, wanneer).  

Door de coronamaatregelen konden we pas in oktober de draad van effectmeting terug opnemen. 

We stonden stil bij de definiëring van de opgelegde set van indicatoren, i.h.b. bij de indicator 

“doelrealisatie”.  De gedachtewisseling riep veel vragen op zoals, “wiens perspectief nemen we om 

doelen af te toetsen: deze van de organisatie, de cliënt, de hulpverlener, …”. “De indicatoren die wij 
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kiezen om doelrealisatie te omschrijven, zijn deze ook de keuze van de cliënt? ….”. Deze 

gedachtewisseling bracht ons bij de consensus om deze puzzel door te cliënt te laten maken en dit 

door te vertrekken vanuit de derde indicator die het agentschap oplegt, nl. “de tevredenheid over 

het nut/meerwaarde van de begeleiding”. Dit zouden we doen via een kwalitatief onderzoek in de 

vorm van een diepte-interview. 

Opdat we de resultaten van de verschillende interviews met elkaar zouden kunnen vergelijken, 

dienden we eerst een gesprekspuntenlijst op te stellen met items die we minimaal willen bespreken. 

Een kleine werkgroep stelde deze vragen op. Daarnaast werd afgesproken dat eenzelfde persoon 

de interviews zou afnemen, nl. de kwaliteitscoördinator. Het interview zou doorgaan ongeveer zes 

maanden na stopzetting van de begeleiding. De kwaliteitscoördinator zou ongeveer 5 

cliëntensystemen bevragen per jaar. We stelden voor het kwalitatief onderzoek een 5-jaren plan 

voorop, gespreid over de begeleidingsmodules.  

De kwaliteitscoördinator consulteerde de hogeschool UCLL om meer advies te krijgen voor een 

methodologisch onderbouwd diepte-interview, tools voor de verwerking van de resultaten en voor 

een kritische blik op onze gesprekspuntenlijst. Naast de antwoorden op deze vragen, kregen we ook 

het advies om de 2 sporen te bewandelen, nl. enerzijds ons kwalitatief onderzoek naar werkzame 

factoren en anderzijds een korte bevraging van cliënten over de indicator doelrealisatie en 

tevredenheid over het nut van de begeleiding aan de hand van een bestaande tool, bvb. een 

tevredenheidsbevraging.  

De kwaliteitscoördinator koppelde de feedback van dit onderhoud met het UCLL terug op de 

eerstvolgende stuurgroep kwaliteit. Daar werd besloten dat de kleine werkgroep de feedback verder 

zou verwerken. Dit is voorzien begin 2021. 

 

f.  Beleidskader voor gepast evenwicht tussen bereikbaarheid voor cliënten en 

tegelijkertijd in goede zorg staan naar medewerkers 

We wilden een beleidskader ontwikkelen over het juiste evenwicht tussen het optimaal bereikbaar 

zijn voor cliënten enerzijds en het bewaken van de persoonlijke grenzen van medewerkers hierbij 

anderzijds.  

Los van een specifieke uitwerking van een beleidskader, zijn hier in de praktijk acties in ondernomen 

of is dit thema gelinkt aan andere beleidsthema’ en afspraken. Zo zijn coördinatoren en 

contextbegeleiders meer bereikbaar voor cliënten en betrokken diensten, via een werkgsm.  

We hebben op organisatieniveau afspraken over deconnecteren en over werken van thuis uit. 

We capteren geen signalen meer dat medewerkers onvoldoende handvatten hebben om met het 

thema evenwicht bereikbaarheid voor cliënten en goede zorg voor zichzelf, aan de slag te gaan.  

 

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 van 

voorzieningen jeugdhulp selecteerden. Het IROJ vroeg aan de organisaties jeugdhulp voor één van 
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die engagementen te gaan. Wij legden de 7 stellingen voor aan jongeren en hun 

opvoedingsverantwoordelijken. 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 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.  

Intussen is in 2020 veel meer dan deze bevraging op zich gebeurt om de jongeren een warm en veilig 

gevoel te geven. We verwijzen naar alle inspanningen die in de lockdown en met uitbreiding het 

ganse coronajaar 2020 gedaan zijn met de focus op veiligheid, nabijheid, positief 

samenlevingsklimaat. Meer toelichting hierover is terug te vinden in hoofdstuk 1 van dit verslag. We 

stellen vast dat deze inspanningen reeds geïntegreerd zijn in het dagdagelijkse handelen van de 

begeleiders. Ze zijn geen inspanningen meer maar maken deel uit van de hulpverlenersattitude van 

de begeleiders.  

Daarnaast zouden we in  2020 – door ons engagement in de Academische Werkplaats Leefklimaat – 

een gestructureerde digitale bevraging rond leefklimaat in de leefgroepen en dagcentra 

organiseren. Dit was aanvankelijk ingepland in de paasvakantie, maar toen kwam Corona en waren 

er andere zorgen. Een tweede poging zou ondernomen worden in het najaar, maar kwam om 

dezelfde reden niet van de grond. We houden dit als organisatie evenwel vast en wensen dit in 2021 

nieuw leven in te blazen. 

Ondertussen hebben we in 2020 rond verblijf wel wat stappen gezet. We organiseerden we een 

denkdag met coördinatoren om stil te staan bij hoe de toekomst er in verblijf voor onze organisatie 

kan uitzien. We hebben eerder 2FTE structureel toegevoegd gekregen die we ingezet hebben ter 

versterking van de werking van de horizontale leefgroepen. Nu krijgen we van het departement 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding opnieuw 2 FTE structureel toegevoegd. Wij 

wensen deze in te zetten ter ondersteuning van het positief leef- en werkklimaat in de verticale 

leefgroepen. We denken dan in de richting van het verkleinen van de leefgroepen van 12 jongeren 

(huidige situatie) naar leefgroepen van maximaal 10 jongeren eventueel met 

samenwerkingsverband met een dagcentrum van de regio. We hadden over deze interne denkpiste  

een overleg met een vertegenwoordiging van het ACT. We wisselden tevens van gedachten over de 

“lege wachtlijst” voor de doelgroep verticale leefgroepen. 

De organisatie van verblijf in de toekomst is één van de beleidsthema’s voor 2021.  
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II. Kernprocessen 

 

a. Brug naar volwassenheid 

Voor 2020 verfijnden we dit thema tot het aanreiken van hulpmiddelen om de richtlijnen van het 

actieplan jongvolwassenen te kunnen realiseren in onze organisatie. De interne werkgroep “brug 

naar volwassenheid” heeft het mandaat gekregen om hiermee aan de slag te gaan. 

Deze werkgroep zou samenkomen in maart 2020, maar werd door de lockdown naar “eigen kot” 

verbannen. Een tweede poging zou ondernomen worden in november. Deze was reeds voorbereid 

door 2 deelnemers en er was een volledige dag voor uitgetrokken. Maar het mocht niet zijn. De 

nieuwe coronamaatregelen verboden de fysieke samenkomst van zo’n grote groep en we beslisten 

dat de doelstelling van de werkgroep niet opportuun was voor een online gedachtewisseling. 

Daarnaast zijn afdelingen in de praktijk wel reeds plannen op maat van jongeren aan het uitwerken. 

Dit thema wordt wél als prioritaire actie meegenomen in de kwaliteitsplanning van 2021.  

 

b. Werken met netwerken in begeleidingstrajecten 

We wilden 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.  

Er zou overkoepelend een “Blinkdag” georganiseerd worden waar elke afdeling haar goede 

praktijken m.b.t. dit thema kan demonstreren. Dit is door de coronapandemie niet kunnen 

doorgaan. 

Daarnaast zou er door een groepje coördinatoren die in 2019 enkele vormingen gevolgd hadden, 

intern een combivorming “ontwikkelen van een basisattitude en inhoudelijke vorming” gegeven 

worden. Ook dit is niet kunnen doorgaan. 

We nemen dit thema als een grote overkoepelende verbeteractie mee en herbekijken het 

stappenplan. 

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 om in 

Huize Sint-Vincentius met de SEO op weg te gaan. Er werd geopteerd om een “SEO-clubje” van 
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geïnteresseerde medewerkers op te richten die de methodiek verder zou uitdragen in de 

organisatie. Dit clubje heeft een effectieve opstart gemist omwille van een combinatie van 

verschillende factoren, zoals Covid-19, ziekte deelnemers, uitdiensttreding. Op casusniveau is er wel 

waar mogelijk en relevant gebruik gemaakt van de SEO-methodiek of onderdelen ervan. 

We beoordelen deze methodiek nog steeds als een hulpmiddel in trajectondersteuning van onze 

jongeren en willen dit clubje nieuw leven inblazen in 2021. We krijgen dan trouwens versterking in 

het uitdragen van de methodiek doordat een medewerker de SEO-opleiding gaat volgen en de 

opdracht gekregen heeft de transfer te maken, minimum in het eigen team. 

III. Resultaatsgebieden 

 

a. Welzijn van medewerkers 

Deze verbeteractie vertrok vanuit verschillende invalshoeken. Er is de vaststelling 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 stelden 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. 

We organiseerden een denkdag waar “welzijn van medewerkers” één van de thema’s was en 

medewerkers konden van gedachten wisselen over mogelijke verbeteringen.  

Er werden op die denkdag diverse voorstellen gelanceerd. De bedoeling was deze in 2020 verder op 

te volgen door directie en coördinatoren i.f.v. realistisch uitvoerbaarheid. Parallel hiermee konden 

reeds initiatieven ondernomen op organisatieniveau, op directieniveau. Tevens wilden we opnieuw 

een RAPS-I bevraging, een bevraging op welzijn van IDEWE, bij de medewerkers doen. De resultaten 

ervan kunnen vergeleken worden met de eerdere bevraging die gebeurde in 2017. 

 

Alle medewerkers zijn door het IDEWE uitgenodigd geweest om de RAPS-I bevraging in te vullen. De 

resultaten zijn in het najaar samen met de pedagogisch directeur besproken en geanalyseerd. De 

respons was evenwel bij sommige personeelsgroepen klein waardoor resultaten niet veralgemeend 

kunnen worden. Uiteindelijk geeft deze bevraging de nodige input voor verdere dialoog met 

functiehouders rond welzijn, welbevinden en eventuele mogelijke verbeteracties.  In 2021 zullen de 

resultaten in de diverse overlegorganen (OR, CPB, personeelsoverleg, beleidsvergadering, …) 

teruggekoppeld en besproken worden. Er zal ook bekeken hoe de verdere dialoog kan gevoerd 

worden in tijden van corona.  

Door de coronamaatregelen trof de organisatie verschillende veiligheidsmaatregelen in functie van  

een veilig werkklimaat. We omschreven dit reeds uitgebreid in hoofdstuk 1 van dit verslag.  

Daarnaast is ook in samenspraak met het CPB een aanzet gedaan voor een rookvrij beleid. Dit beleid 

beoogt een evolutie van de organisatie naar een rookafradende/rookvrije leef-en werkomgevign. 

Dit wordt in 2021 in concrete acties omgezet.   
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4.  Fasering zelfevaluaties 2021 t.e.m. 2025 met 2026 als integratiejaar 

We kiezen voor een gefaseerd zelfevaluatieproces gespreid over 5 jaar. De subthema’s die een 

bepaald jaar aan een zelfevaluatie onderworpen zullen worden, worden gekozen op basis van het 

evalueren van de effecten van uitgevoerde verbeteracties, de actualiteit van het thema binnen de 

vzw Huize Sint-Vincentius, signalen die gegeven worden m.b.t. een bepaald subthema, … 

Voor 2021 denken we een zelfevaluatie uit te voeren betreffende het thema kwaliteitszorg. Deze 

keuze wordt ingegeven door de ervaring dat in het coronajaar 2020 dit thema minder leefde bij de 

medewerkers. Bovendien zijn er nieuwe coördinatoren toegevoegd en willen we toetsen in welke 

mate zij voldoende ingewerkt zijn in de beleidsvisie op kwaliteitszorg.  

 

 

 KWALITEITSPLANNING 2021 

 

 

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.    

 

I. Inputgebieden 

 

a. Functieomschrijvingen 

Begeleider Raat en hoofdbegeleider Raat dienen o.m. herbekeken te worden i.f.v. de oprichting van 

de regio Libra, waar een verschuiving in functies gebeurde. Dit was gepland voor 2020. Door de 

langdurige afwezigheid van de hoofdbegeleidster is dit niet gefinaliseerd kunnen worden. We 

verankeren dit in de kwaliteitsplanning van 2021. 

We hadden in de meerjarenplanning voor 2021 de vormgeving van de functieomschrijvingen van de 

directiefuncties reeds ingepland. Omwille van niet prioritaire verbeteractie – de 

verantwoordelijkheidsgebieden van de directiefuncties zijn wél geëxpliciteerd en ter inzage 

toegankelijk voor elke medewerker.  

 

b. Alternatieven voor rust 

Uit de bespreking van de verbeteracties van 2020, nemen we volgende concrete actiepunten mee 

naar 2020: 
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1. een samenwerking uitbouwen met Pleegzorg Vlaams Brabant en Limburg, bijvoorbeeld in 

het kader van steungezinnen, 

2. het operationaliseren van een crisisteam overkoepelend van de regio’s.  

 

c. Ontwikkelen van tools om effect van de hulpverlening te meten 

We nemen de draad op waar we einde 2020 gebleven zijn, nl. het verwerken van het advies van 

UCLL om een tweesporenbeleid van effectmeting te volgen. Deze 2 sporen zijn concreet, een  

kwalitatief onderzoek naar werkzame factoren en daarnaast een korte bevraging van cliënten over 

de indicator doelrealisatie en tevredenheid over het nut van de begeleiding aan de hand van een 

bestaande tool. Een kleine werkgroep werkt dit in 2021 verder uit.  

 

d. Bewaartermijnen 

We kregen de twee laatste jaren meerdere vragen van medewerkers over de bewaartermijnen van  

documenten, verslagen, divers werkmateriaal. Vóór de reorganisatie van de organisatie in 2014 

hadden de verschillende werkvormen een inventarisatielijst van dit werkmateriaal met aanduiding 

van de doelstelling van het document en bewaartermijn. Door de reorganisatie én de digitalisering 

van het personeelsbeleid en sommige documenten op vlak van cliëntregistraties, is het niet meer 

duidelijk hoe lang, waar (vooral) manuele documenten en werkmateriaal, bewaard dient te worden. 

Bovendien dient rekening gehouden te worden met de GDPR-wetgeving van 2018. In 2020 is reeds 

een aanzet tot inventaris van dit werkmateriaal gedaan. Het is de bedoeling om hierop verder te 

bouwen om een gebruikersvriendelijk, efficiënt naslagsysteem te ontwikkelen, conform de GDPR-

wetgeving. Om te voorkomen dat in coronatijden deze verbeteractie uit het oog verloren wordt, 

verankeren we dit thema in de kwaliteitsplanning van 2021. 

 

e.  Check-actie “implementatie beleid medische handelingen” 

We kregen van sommige medewerkers het signaal dat dit beleid of de documenten niet helemaal 

gekend zijn. Daarom willen we In het najaar van 2021 nagaan (check-actie) in welke mate dit 

beleidskader en het gebruik van de bijhorende documenten geïmplementeerd is en welke mogelijke 

bijsturingen vanuit de praktijk zich opdringen. 

 

II. Kernprocessen 

 

a. Netwerking 

Omdat verschillende thema’s die in onze kwaliteitsplanning van 2020 opgenomen zijn gelinkt zijn 

aan het werken met netwerken in begeleidingstrajecten, is het belangrijk dat we in de uitwerking 

van elk thema met eenzelfde visie, methodiekkeuze en taal naar netwerking kijken. Deze expliciete 

eenduidigheid is er alsnog niet. Daarom willen we in 2021 met dit thema aan de slag gaan door de 

starten met een nieuw plan van actie. We willen eerst langer stilstaan bij het thema “netwerking” 

om van daaruit  sporen uit te zetten naar de subthema’s zoals” brug naar volwassenheid”, “groeiplan 
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en ondersteuningsplan”, … Een eerste stap in de planfase is de organisatie van een denkdag 

“netwerking” in het voorjaar van 2021.  

 

b. Organisatie verblijf in de verticale leefgroepen 

In 2020 werd door de overheid een personeelsuitbreiding voorzien i.f.v. het bevorderen van het 

leefklimaat in de verblijfmodules. Voor onze organisatie betreft dit een toevoeging van 2FTE. De 

vraag stelde zich hoe we deze bijkomende personele middelen gaan inzetten opdat we een effect 

bekomen op leefklimaat. We organiseerden een denkmoment met directie en coördinatoren. Dit 

leidde tot een brede brainstorm met heel innovatieve ideeën, zoals elk dagcentrum koppelen aan 

verblijfmodules, inzet op intensieve contextbegeleiding. We kwamen tot een consensus dat,  indien 

we de bijkomende personele middelen willen koppelen aan de verbetering van het leefklimaat, er 

zeker nog verbetering mogelijk is in de verticale leefgroepen. Deze leefgroepen hebben immers nog 

een groepsgrootte van 12 jongeren. Een verkleinen naar 10 of idealiter 8 jongeren zou reeds een 

bijdrage voor dit leefklimaat betekenen. 

Op 9 oktober 2020 was er een overleg met het agentschap en ACT Vlaams-Brabant en Limburg. De 

bedoeling van dat overleg was met hen van gedachten te wisselen over de ideeën waar wij aan 

denken en deze af te toetsen naar locaties, vastgestelde noden, profilering van onze organisatie etc. 

Zij konden zich vinden in onze ideeën. 

In 2021 dienen nog heel wat aspecten uitgeklaard te worden. Hoeveel plaatsen per leefgroep maken 

we vrij, hoe reorganiseren we de vrijgekomen plaatsen, welke doelgroep hebben we voor ogen, hoe 

kijken we naar doorstroom, wat met de draagkracht van het personeel, …? Er dient een 

pragmatische berekening te gebeuren van personeel, gebouwen, … en wat hierin haalbaar is. dit zal 

een eerste stap zijn in 2021. 

 

c. SEO-implementatie 

De voorstelling en uiteenzetting door de medewerker van Sint-Ferdinand in 2019 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. Dit clubje heeft een effectieve opstart gemist omwille van een combinatie van 

verschillende factoren, zoals Covid-19, ziekte deelnemers, uitdiensttreding. 

We beoordelen deze methodiek nog steeds als een hulpmiddel in trajectondersteuning van onze 

jongeren en willen dit clubje nieuw leven inblazen in 2021. We krijgen dan trouwens versterking in 

het uitdragen van de methodiek doordat een medewerker de SEO-opleiding gaat volgen en de 

opdracht gekregen heeft de transfer te maken minimum in het eigen team. 
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III. Resultaatsgebieden 

 

a. Welzijn van medewerkers 

Alle medewerkers zijn in 2020 door het IDEWE uitgenodigd geweest om de RAPS-I bevraging in te 

vullen. De resultaten zijn in het najaar samen met de pedagogisch directeur besproken en 

geanalyseerd. De respons was evenwel klein zodat de resultaten niet voor alle personeelsgroepen 

representatief is. In 2021 zullen de resultaten in de diverse overlegorganen (OR, CPB, 

personeelsoverleg, beleidsvergadering, …)teruggekoppeld en besproken worden. Er zal ook 

bekeken hoe een terugkoppeling naar de teams kan gebeuren. Verbeteracties worden in kaart 

gebracht. 
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 RAPPORT LIBRA ALS CANO 
 

 

In 2020 verspreidde de CANO-visie zich over de regio en groeide ook het proces van een navenante 

werking in de volledige regio. De hermodulering van Jonathan in 2020 welke aansloot op een 

hulpverleningsaanbod voor de adolescente meisjes met kenmerken van een CANO-doelgroep, 

werkte faciliterend. Jonathan werd omgevormd van een verblijfafdeling met 10 verblijfmodules naar 

een afdeling met 6 modules 1 bis met contextbegeleiding breedsporig. Daarnaast kreeg Jonathan 

losgekoppeld van verblijf 2 modules CBBS, 2 modules CBKI, 3 modules CBAW i.f.v. slachtoffers van 

tienerpooiers en 1 ondersteunende module. 

LIBRA heeft aldus 8 verblijfmodules 1 bis van Raat, 6 verblijfmodules 1 bis van Jonathan en 12 

verblijfmodules van de afdeling Alfabet. Aan elk verblijfmodules is een breedsporige 

contextbegeleiding gekoppeld. Daarnaast beschikt LIBRA 10 modules CBKI, waarvan er 5 

toegewezen zijn aan het B-team van Raat, 2 door erkenning aan Jonathan en 3 modules aan Raat 

i.h.k.v de hermodulering van 2018. Tevens is door de erkenning in 2020 van 3 modules innovatieve 

woonvormen onder de vorm van CBAW-modules met middenintensiteit, een pakket van in totaal 

11 modules contextbegeleiding voor de gehele regio voorzien (1 CBBS losgekoppeld van verblijf voor 

Raat, door de hermodulering in 2018, 2 modules CBBS en 3 modules CBLI door overheveling in 2018 

van de regio Oost-Brabant, 2 modules CBBS door de hermodulering van Jonathan  in 2020 en 3 

modules CBAW toegewezen in 2020 i.f.v. de innovatieve woonvormen slachtoffers van 

tienerpooiers).  

 

1.  Bezetting in 2020 

 

 2020 

Totale bezetting verblijf LIBRA 89,29% 

Bezetting verblijf Raat 89,55% 

Bezetting verblijf Jonathan 88,93% 

Bezetting verblijf Alfabet 93,35% 
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Bezetting CBKI (10 modules) 

 

91,10% 

 

 

Bezetting ambulante modules(11) 

 

133% 

Percentage ambulante modules 

ingezet als contextbegeleiding 
25,63% 

Percentage ambulante modules 

ingezet als CBAW 
107,3% 

 

 

Als we de bezettingsgraad in verblijf tussen de afdelingen van LIBRA met elkaar vergelijken, dan zien 

we dat Alfabet met 93,35 %  hoger scoort dan beide andere afdelingen. Alfabet haalt zo voor de 

regio de bezetting in verblijf naar boven. De bezettingscijfers van Raat en Jonathan liggen dicht bij 

elkaar.  

Deze cijfers lijken laag in vergelijking met de verblijfafdelingen van de andere regio’s, toch gaat deze  

vergelijking niet volledig op. 

Ten eerste betekent dit voor een afdeling met een capaciteit van 6 resp. 8 verblijfsmodules dat 

gemiddeld minder dan 1 plaats niet ingevulde plaats was. Daarnaast moet ook dit “niet ingevuld” 

genuanceerd worden. Zo werd gedurende 5 maanden een plaats in Jonathan vrijgehouden voor een 

hoogdringende vraag vanuit de jeugdrechtbank van Leuven. 2 andere meisjes gingen naar een 

regulier traject in de gemeenschapsinstelling van Mol. Op het moment van aanvang van het regulier 

traject was er in beide dossiers geen consensus over het vervolgperspectief, maar wel een 

verwachting vanwege de verwijzer om het bed “open” te houden. Na weken van onduidelijkheid en 

meningsververschillen tussen onze voorziening, verwijzer en ITP, werd beslist om beide dossiers te 

schakelen naar een ambulante module. Al die tussentijd konden de open plaatsen niet ingevuld 

worden. Wat de aanmeldingen betreft, deze indiceren vaak zowel verblijf als kamertraining meisjes.  

Dit vergt extra tijd om uit te klaren welke module op een bepaald moment het meeste aangewezen 

o.m. rekening houdt met de tijdsspanne waarbinnen een opstart kan gerealiseerd worden. 

Ten tweede staan Jonathan en Raat niet alleen in voor de verblijfmodules, waar zij naast de 

individuele begeleiding van een jongere ook instaan voor de contextbegeleiding (in de andere 

regio’s staat een apart team van contextbegeleiders in voor de contextbegeleiding verbonden aan 

een jongere in verblijf).  

Daarnaast verzekeren de begeleiders van Jonathan en Raat de begeleiding van een pakket van 

ambulante modules. Beide teams gaan hierbij zelfs in overtal. Voor Jonathan betekende dit in 2020 

dat zij tot en met juni dubbel zoveel ambulante begeleidingen (CB/CBAW) dan de erkende capaciteit  

van twee breedsporige contextbegeleidingen lopende hadden. De andere maanden waren deze 
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modules minimum voor 100 % bezet. Ook voor Raat gaat men gedurende het gehele jaar in overtal 

(6 ambulante modules). 

In 2020 ligt LIBRA met een toch goede totale bezettingsgraad van 91,10 % voor de CBKI-modules, 

toch ver onder de bezettingsgraad van 2019, nl. 106,6 %.  We zoomen voor een verklaring in op de 

afdelingen van LIBRA waar CBKI-modules beschikbaar zijn. 

De CBKI-bezetting van Jonathan bedraagt op jaarbasis gemiddeld 104,16 %, ondanks de zwakke 

opstart in januari (0 %) en februari (50 %). We moeten de cijfers in het begin van 2020 plaatsen 

binnen de ombouw van Jonathan die dan van start gaat en de afbouw van verblijf. Vanaf maart 

t.e.m. de maand augustus kenden de CBKI-modules verbonden aan Jonathan, een volledige 

bezetting. Vanaf september t.e.m. december ging Jonathan zelfs in overtal, nl. telkens tot 150 % van 

de erkende capaciteit. Jonathan zet de modules in voor meisjes in verblijf die de intensiteit van deze 

contextbegeleiding nodig hebben of voor de uitstroom uit verblijf. De CBKI-bezetting op jaarbasis 

voor Jonathan bevestigt de nood aan intensieve contextbegeleiding voor deze meisjes en 

rechtvaardigt de hermodulering naar een werking i.f.v. een complexe doelgroep die baat heeft bij 

een CANO-werking. 

Raat heeft in 2020 gedurende 10 van de 12 maanden een constante maximale bezetting in de 3 

CBKI-modules. 1 meisje beëindigde de begeleiding, waardoor de bezetting terugviel op 66,66 % 

gedurende deze maanden. Toch haalt Raat voor deze 3 modules CBKI op jaarbasis een gemiddelde 

bezetting 94,44 %.  

Een verklaring voor de verminderde bezetting CBKI in vergelijking met vorig jaar, is eerder terug te 

vinden bij het B-team van Raat welke 5 modules in functie van de uitstroom uit de GI verzorgt. Wij 

geven hieronder een overzicht van de bezettingsgraad per maand, alsook van de in- en 

uitstroombeweging van de begeleidingstrajecten. 

Maand  Bezettingsgraad In en uitstroom 

Januari 100%  

Februari 88,3% 1 schakeling naar CBAW 

Maart 65,8% 1 schakeling naar verblijf 

April 62% Einde april 1 nieuwe opstart 

Mei 77,42% / 

Juni 99,33% 1 nieuwe opstart 

juli 89,67% 1 schakeling naar KT + 1 

opstart vanuit schakeling KT 

Augustus 80% / 

September 86,66% 1 nieuwe opstart + 1 

stopzetting 
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We zien vooreerst de goede samenwerking binnen de regio in het schakelen op maat en volgens de 

noden op dat moment in de begeleidingstrajecten. De gekende mogelijke perspectieven op een 

schakeling kan een nieuwe externe opstart ‘on hold' zetten. Stopzettingen net vóór de eerste 

lockdown konden tijdens de lockdown niet ingevuld worden en drukken de bezettingsgraad 

gedurende 3 maanden. Tegenover een nieuwe opstart staat een stopzetting van een andere 

begeleiding. Niet elke maand wordt een nieuwe externe begeleiding opgestart 

Daarnaast dienen we hier te benadrukken dat dit B-team, 2 begeleidingen meegedragen heeft 

binnen het intersectoraal zorgnetwerk Vlaams-Brabant en Limburg en dus boven de erkende 

capaciteit binnen het modulair kader. 

 

In de tabel met het overzicht van de bezettingsgraad voor de typemodules van LIBRA zien we de 

hoge nood aan ambulante modules uitgedrukt in een bezettingscijfer van 133 %. Hiervan worden 

25,63 % ingezet voor mobiele contextbegeleiding. 107,3 % wordt effectief gebruikt om de jongeren 

in uitstroom naar zelfstandig wonen te begeleiden. In 2020 werden ook 3 jongeren van Alfabet in 

een CBAW-module begeleid.  

Niettegenstaande de door de ombouw van Jonathan  verkregen 2 contextmodules breedsporig  en 

3 modules CBAW (slachtoffers tienerpooiers) heeft de regio meer ambulante modules nodig om de 

continuering van de hulpverlening aan de jongvolwassenen die in de regio uitstromen, te 

verzekeren. Om aan die nood tegemoet te komen, ruilen Jonathan en Raat de CBKI-modules niet 

verbonden aan verblijf, om met CBBS verbonden aan verblijf. Deze modules CBBS kunnen immers 

ingewisseld worden met modules CBAW. Daarnaast hebben de  meisjes in verblijf voor wie een CBKI-

module ingezet wordt, nood aan een intensieve contextbegeleiding, waarvoor de intensiteit van 3 

contexturen per week een realiteit is. 

 

2.  Benutting in 2020 

We geven in de eerstvolgende tabel een overzicht van de benutting op jaarbasis aan de hand van de 

gepresteerde contexturen en dit per afdeling. We doen dit voor de modules verblijf en ambulante 

modules samen, omdat we de gepresteerde uren op deze manier gedurende het jaar 2020 

verzameld hebben en niet per module. De gepresteerde uren in de modules CBKI hebben we in zijn 

totaliteit verzameld en niet per afdeling. 

 

 

Oktober 80% / 

November 82,66%  1 nieuwe opstart 

December 100% volzet 
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Afdeling Totaal te presteren uren Gepresteerde uren % 

Jonathan 

Verblijf en 

ambulante modules 

samen 

 

 
832 u 

 

1139,68 u 136,98 % 

 

Raat 

Verblijf en  

ambulante modules 

samen 

 

1300 u 1340,64 u 103,12% 

Alfabet 

Verblijf en 

ambulante 

modules*samen 

 

1560 u 727,97 u 46,66% 

 

* het gaat hier om de 3 CBAW-modules (gewicht 2) die onze organisatie in het kader van het 

hulpverleningsaanbod aan slachtoffers van tienerpooiers verkreeg. We voegen die bij Alfabet, 

omdat we deze modules ingezet hebben om een CBAW-aanbod te verzekeren voor de jongeren die 

uitstromen uit deze leefgroep.  

De cijfergegevens in deze tabel weerspiegelen de intensiteit die in de begeleidingstrajecten van de 

meisjes van LIBRA gerealiseerd wordt. Deze cijfers zouden zelfs nog hoger zijn indien er minder 

ontvluchtingen waren geweest, Covid-19 en de impact op fysieke huisbezoeken en online 

gesprekken, niet aan de orde van de dag waren geweest. 

Het lage benuttingscijfer voor Alfabet, kan op meerdere manieren verklaard worden. Vooreerst is 

er een teamgebonden factor. Elk teamlid dient de gepresteerde contexturen te registreren in een 

digitaal registratiesysteem per afdeling. De begeleiders van Alfabet slaan deze registratie vaak over 

om over te gaan naar de orde van de dag of registreren op een andere plaats. Ze presteren wel 

degelijk contacturen, maar we vinden deze dan niet allemaal terug in cijfermateriaal. De cijfers die 

we wel kunnen genereren uit het registratiesysteem zijn bijgevolg een onderschatting van de 

realiteit. 

Daarnaast speelt ook hier corona een rol. Voogden kwamen niet meer op bezoek. Online gesprekken 

dienden vaak zonder tolk door te gaan en waren beperkter in tijd dan de voormalige fysieke 

contacten. 

Tenslotte dient er hier op gewezen te worden dat – niettegenstaande de CBAW-modules 

middenintensiteit niet tot de erkenning van Alfabet behoren doch in de praktijk aangewend worden 

voor de jongeren van Alfabet, deze modules in de berekening van de benuttingscijfers van Alfabet 

verwerkt worden.. De combinatie van een onvolledige bezetting in CBAW-modules (43,35 % op 
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jaarbasis) waar voor elke module 2 contexturen per week dienen gepresteerd te worden, duwt het 

percentage gepresteerde contexturen goed naar beneden. Daarnaast heeft corona ook hier weer 

een impact gehad op de gepresteerde contacturen. 

Het benuttingscijfer voor CBKI hebben we eerder toegelicht in het hoofdstuk met kerncijfers. 

 

3.  Kenmerken doelgroep LIBRA 

We zagen in 2020 volgende kenmerken meermaals in de doelgroep van de 3 afdelingen van LIBRA 

terugkomen: 

- De onzekerheid en het zoeken van een toekomstperspectief; 

- Het streven om ergens bij horen: integratiewens voor de jongeren van Alfabet; 

relatiebehoefte – met in extreme situaties het zich laten inpalmen door tienerpooiers -  bij 

de meisjes; 

- Moeilijkheden in het opbouwen van vertrouwen, zich openstellen voor begeleiding; 

- Een niet gepast omgaan met emoties: krassen, vluchten, materiaal beschadigen, … ; 

- Een beperkte frustratietolerantie; 

- Breuken (door fysieke afstand of relationele geschillen) en de impact ervan op het 

emotioneel welbevinden van de jongere; 

- Een onstabiel structureel dagbestedingstraject bij de meisjes en een onstabiele structurele 

vrijetijdsbesteding bij de jongeren van Alfabet. 

Naast de kenmerken die eigen zijn aan de meeste  jongeren van LIBRA, zien we in 2020 

doelgroepfactoren die meer specifiek terugkwamen bij de twee afdelingen van adolescente meisjes, 

nl. Jonathan en Raat. We benoemen hieronder de meest voorkomende kenmerken. 

- De vele fugues zowel bij eenzelfde jongere als in de globale groep. Deze fugues kunnen 

relatief kort (enkele dagen) zijn. In deze periode is vaak wel nog contact mogelijk met de 

jongere.  In 2020 werden we geconfronteerd met verschillende fugues van lange duur. 

Meestal gaat het hier dan over (vermoedelijke) slachtoffers van tienerpooiers. Het ontbreken 

van elke vorm van contact met het meisje tijdens deze fugues, is een bijkomend kenmerk. 

Wanneer een jongere terugkeert naar de groep, is een plaatsing in een 

gemeenschapsinstelling niet zelden het gevolg. Doch ook hier slaagde één jongere om te 

ontvluchten.  

- Een langdurige opname in een psychiatrische voorziening of ontwenningskliniek; 

- Suicidegedachten, -pogingen, automutulatie; 

- Onzeker perspectief voor dagbesteding: school of werken; 

- Onstabiele relatie met context, vaak aantrekken en afstoten. Dit heeft vaak impact op een 

instabiel toekomstperspectief (“ik weet niet wat ik wil: naar mama, papa, vriend of alleen 

wonen?”).  

- Onduidelijkheid op diverse niveaus (toekomstperspectief, dagbesteding, relatie, ….) heeft 

impact op de continuïteit binnen een begeleidingstraject. Er gebeuren binnen eenzelfde 

traject meerdere schakelingen tussen modules en vaak ook binnen een korte tijdsspanne. 

Het gebeurt soms dat er amper gedurende een maand aan de doelstellingen van een 

handelingsplan gewerkt wordt of er dringt zich een schakeling naar een andere module op. 

Dit heeft ook een impact op de verslaggeving. Het betekent dat men flexibel en creatief 

omgaat met de formats van de verslaggeving, zowel qua vormgeving als qua inhoud. Het 



K w a l i t e i t s v e r s l a g 2 0 20 - v z w H u i z e S i n t - V i n c e n t i u s   55   

betekent ook dat men er niet steeds in slaagt om binnen de in het erkenningsbesluit 

vastgelegde tijdsspanne de opgelegde verslaggeving af te leveren. 

- Het moeilijk aarden binnen een setting van regels en afspraken. Dit betekent dat begeleiders 

snel op zoek gaan naar een meer aangepaste setting dan verblijf, zoals een studiowonen 

binnen of buiten de organisatie met CBAW-begeleiding. 

- Nood aan bijkomende hulpverlening. Hieronder geven we een overzicht van het aantal keer 

dat een bepaalde vorm van hulpverlening bijkomend gegeven werd. 

 

CGG 

ambulant 

CGG 

residentieel 

VAPH 

DOP 

Hippo- 

therapie 

BI PH Thuis- 

begleiding 

16 6 2 1 1 1 1 

 

  Meerdere meisjes kregen meer dan 1 vorm van hulpverlening toegevoegd aan het 

 bestaande begeleidingstraject. 8 jongeren deden bijkomend beroep op 2 vormen van 

 hulpverlening. 2 jongeren schakelden 3 hulpverleningsvormen in.  
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 RAPPORT PROJECT ALFABET – LEEFGROEP NBMV 
 

 

Hieronder voegen we het verslag toe zoals ingediend bij het agentschap Opgroeien. 

1.  Kerncijfers 

I. Bezetting 

2016 2017 2018 2019 2020 

83,33% 94,36% 86,35% 88,67% 93,35% 

 

Benutting (optioneel) 

2016 2017 2018 2019 2020 

76,08% 87,47% 75,94% 75,76% 88,48% 

 

II.  Doorstroom/uitstroom 

In 2020 stroomden 6 jongens uit de werking van afdeling Alfabet: 

- 1 jongere werd herenigd met zijn broer, beiden in begeleiding bij SoS Kinderdorpen 

- 1 jongere werd met zijn gezin in België herenigd 

- 2 broers werden in Nederland met moeder en zus herenigd 

- 1 jongere stroomde uit naar CBAW vanuit de werking van Alfabet 

- 1 jongere werd door een begeleider van Alfabet in een CBAW module van de vzw (buiten 

werking Alfabet) begeleid. Deze begeleiding werd afgerond bij het behalen van de 

doelstellingen (geen hulpvraag meer) 

 

2.  Krachten – Wat loopt goed? 

I.  De overschakeling naar NRTJ met instroom vanuit Fedasil 

Sinds 1 maart 2020 verhuisden de categoriale plaatsen voor NBMV naar achter de Intersectorale 

Toegangspoort. Dit ging in eerste instantie gepaard met de nodige onduidelijkheden zowel voor ons 

als andere partners in het hulpverleningslandschap. Dit werd echter in de loop van het jaar meer en 

meer duidelijk en afgestemd. Vanuit onze ervaring kunnen we deze aanpassing alleen maar toejuichen. 

Het heeft onze begeleidingstrajecten makkelijker gemaakt.  

Vooral het kluwen rond het Groeipakket werd via deze weg heel wat eenvoudiger en duidelijker. 

Voordien hadden jongeren recht op het volledige Groeipakket en waren hun voogden verantwoordelijk 

voor het beheer hiervan ‘als goede huisvader of –moeder’. We merkten echter in de praktijk dat er 

grote verschillen waren tussen de manier waarop voogden hiermee omgingen. Dit leidde vaak tot 

frustraties bij jongeren onderling, maar ook tot verschil in visie van voogden enerzijds en 

begeleidingsteam anderzijds. We merken dat het gelijkstellen van onze NBMV aan al onze andere 

jongeren in Jeugdzorg vooral veel duidelijkheid heeft gecreëerd. Het 1/3e van het Groeipakket, evenals 

de toeslagen zoals schooltoeslag worden op een geblokkeerde rekening gestort die wordt geopend 
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door de bevoegde Intersectorale Toegangspoort (ITP). Voogden kunnen, mits schriftelijke motivatie, 

aan deze middelen als dit nodig is. Dit maakt dat jongeren op hun 18 jaar ook wat spaargeld hebben 

voor hun verdere toekomstperspectief, hetzij gezinshereniging, hetzij zelfstandig wonen, … 

Daarnaast merken we ook dat het niet-rechtstreeks toegankelijk worden van onze plaatsen NBMV er 

mee voor hebben gezorgd dat de doorstroom naar andere modules NRTJ makkelijker is geworden, 

zowel voor als na 18 jaar. Dit maakt dat we meer en meer hulpverleningstrajecten op maat kunnen 

opzetten voor onze jongeren en de toeleiding naar meer passende hulp vlotter kan verlopen. 

II. Doorstroom hulpverlening na Alfabet 

In navolging van punt 1.1 gaan we hieronder wat verder in op de mogelijkheden qua doorstroom en 

hulpverlening op maat van onze jongeren. Op het moment dat jongeren in Alfabet een verblijfsstatuut 

hebben en de nodige stappen hebben kunnen zetten in hun integratieproces, breekt het moment aan 

om te verbreden en met de jongere en zijn voogd/eventuele contextfiguren te gaan kijken naar 

toekomstperspectief.  Sommige jongeren dromen van gezinshereniging, anderen snakken vooral naar 

vrijheid en het op eigen benen staan. Afhankelijk van de hulpvraag, leeftijd en maturiteit van de 

jongere kunnen we op maat zoeken naar het meest gepaste traject.  

Als grote organisatie jeugdzorg hebben we heel wat mogelijkheden om intern te schakelen naar een 

andere leefgroep of hulpverleningsmodule zonder dat dit afbreuk moet doen aan de continuïteit in de 

begeleiding, bijvoorbeeld bij een doorstroom naar CBAW. Op deze manier kunnen we de 

vertrouwensband die werd opgebouwd met de jongere verder inzetten in het hulpverleningstraject. 

Anderzijds zijn er ook heel wat jongeren die elders in Vlaanderen een netwerk hebben en ook daar 

vinden we steeds mogelijkheden om jongeren verder te oriënteren. 

III. Stabieler team en groei in visie/aanpak  

Zoals we beschreven in de vorige projectverslagen zochten we de eerste jaren heel erg naar stabiliteit 

en continuïteit in het begeleidersteam van Alfabet. We merkten dat het werken met de doelgroep van 

niet-begeleide minderjarigen een specifiek engagement, een hart voor deze jongeren en hun situatie 

en veel geduld vraagt. We zien ook dat er bij deze jongeren vaker sprake is van zowel verbale als fysieke 

agressie. Het gaat dan zowel om frustratie-agressie, bijvoorbeeld omdat ze zich nog niet kunnen 

uitdrukken, als instrumentele agressie, waarbij jongeren agressie een te rechtvaardigen middel vinden 

om een bepaald conflict op te lossen. Deze incidenten hebben een grote impact op de andere jongeren 

in de leefgroep en het begeleidend personeel.  

We leerden de voorbije jaren hiervoor expliciet aandacht te hebben van bij de aanwerving, maar ook 

in de opvolging van personeel en in de ondersteuning door vorming, training en opleiding (VTO). We 

schoolden het team in 2020 in de methodiek van Geweldloos Verzet/Nieuwe autoriteit (zie verder). 

Daarnaast schakelden we de psychosociale preventie-adviseur van onze arbeidsgeneeskundige dienst 

in na een agressie-incident (zowel op teamniveau als individueel) en probeerden we waar mogelijk 

intervisie in te zetten met partners in de hulpverlening (GGZ, Agentschap Integratie en Inburgering) in 

moeilijk lopende trajecten.  

Al deze initiatieven hebben bijgedragen aan een meer stabiele teamsamenstelling en continuïteit voor 

onze jongeren. We blijven elke dag uitgedaagd worden in het hulpverlenen aan deze kwetsbare 

jongeren. Ze dwingen ons het eigen referentiekader als mens én als professional in vraag te blijven 

stellen. Het blijft echter een precair evenwicht en we merken dat een goede opvolging en 

ondersteuning van zowel individuele medewerkers als team coaching echt onontbeerlijk zijn.  
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IV. Specifieke inzet op de functie van contextbegeleider en het 

effect hiervan op de trajecten  

Tot maart 2020 bestond het begeleidersteam van Alfabet uit 7 begeleiders (waaronder een 

hoofdbegeleider) en een coördinator. We kozen er in 2020 voor 1 VTE uit het begeleidersteam te 

trekken en als contextbegeleider in te zetten. Deze begeleider draait niet mee in een wisselend 

uurrooster, maar flankeert de dagdagelijkse begeleiding in het vasthouden van het traject en de 

vooropgestelde begeleidingsdoelen, het contact leggen met en uitbreiden van het netwerk van de 

jongere en het ondersteunen van het begeleidersteam op moeilijke momenten.  

Na een jaar kunnen we deze keuze en de opsplitsing in functieprofiel als positief evalueren. We merken 

dat de contextbegeleider de continuïteit en rode draad goed mee kan vasthouden. Ze is de vaste 

contactpersoon voor voogden, scholen en CLB’s, consulenten, steunfiguren, … Dit maakt dat we er ook 

in slagen meer in te zetten op netwerken van jongeren, zelfs in tijden van Corona. We zien bijvoorbeeld 

dat we het voorbije jaar in meerdere trajecten, in samenwerking met Pleegzorg, netwerkfiguren een 

rol als steungezin/Pleeggezin hebben kunnen geven. 

V. Methodiek Geweldloos verzet in aanpak agressie. 

Zoals aangegeven in punt 1.3 is het omgaan met agressie en hantering van incidenten een belangrijk 

thema in de werking van Alfabet. Incidenten hebben vaak een ernstige impact op andere jongeren in 

de leefgroep en de begeleiders. In de zoektocht naar handvatten om begeleiders zich hier meer 

veerkrachtig in te laten voelen en als team hierin een visie te laten ontwikkelen, beslisten we het hele 

team mee te nemen in de methodiek van Geweldloos Verzet/Nieuwe Autoriteit. Deze beslissing kadert 

eveneens in de visie op organisatieniveau mbt vorming. 

De visie van Geweldloos Verzet/Nieuwe Autoriteit bracht een aantal nieuwe concepten binnen als 

waakzame zorg, zelfcontrole, uitstel en herstel, steun zoeken. Het team van Alfabet was erg 

enthousiast over de opleiding en heeft veel casusmateriaal kunnen inbrengen in intervisie. Ook nadien 

blijven ze hiermee actief aan de slag, zowel op teamniveau als in individuele trajecten.  

Onze ervaring is dat de visie van Geweldloos Verzet niet alleen ouders, maar ook 

opvoeders/begeleiders uit de machteloosheid haalt en steeds opnieuw de geweldloze, maar toch 

duidelijke verantwoordelijkheid en zorg voor de jongere voorop te stellen.  

 

3.  Uitdagingen 

I. Meer complexe dossiers en samenwerking OCJ 

In vergelijking met de jongeren die we tijdens het eerste projectjaar hebben begeleid, zien we anno 

2020 een toename in complexiteit van individuele begeleidingsdossiers in Alfabet. Zowel naar 

kwetsbaarheid (leeftijd, gedragsproblemen, trauma, ...) als naar traject (mislukte pleegplaatsing, 

overplaatsing vanuit collectieve opvang, ...) zien we jongeren in en gekenmerkt door een meer 

complexe leefsituatie. Dit maakt dat we ook meer (intersectoraal) beroep doen op onze partners in de 

hulpverlening. We spreken dan zowel over de gemandateerde voorzieningen (OCJ) als partners in GGZ, 

alternatieve dagbesteding en Pleegzorg. 

We merken dat de consulenten van het OCJ, maar ook onze andere partners binnen de hulpverlening 

meer en meer vertrouwd geraken met de doelgroep van NBMV. Dit maakt het samenwerken vlotter 

en zinvoller.  
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II. Corona  

We hoeven niemand te vertellen dat de COVID19-pandemie in 2020 voor de nodige uitdagingen 

zorgde. Heel de sector van Jeugdhulp moest alle zeilen bijtrekken om de begeleiding van onze jongeren 

en gezinnen te blijven waarmaken in deze tijden van afstand en quarantaine. Dit gold zeker ook voor 

de werking van Alfabet. Voor onze groep van 12 NBMV voor wie in de eerste coronagolf zowel de 

school als de vrije tijd volledig wegviel, betekende het leven opeens een 24/7 met z’n allen onder één 

dak, jongeren en begeleiding. Het was een zoektocht om te blijven inzetten op een zinvolle 

daginvulling, op het leren van het Nederlands, het onderhouden van een goed dag-nachtritme, een 

goede en respectvolle manier zoeken van samenleven ondanks het kort op elkaar zitten. Het was verre 

van evident en toch hebben we ook deze woelige wateren best goed kunnen trotseren.  

We kozen er als organisatie voor om onze begeleiders vanuit de ondersteunende module dagbesteding 

voluit (1.5 VTE) in te zetten als ondersteuning van de jongeren van Alfabet. Alzo slaagden we erin een 

programma op te zetten waarbij elke jongere dagelijks de mogelijkheid had tot individuele 

ondersteuning van hun schoolwerk. Op deze manier kon het vaste begeleidingsteam inzetten op de 

andere dagdagelijkse, maar ook emotionele noden in deze moeilijke periode.  

In moeilijk lopende trajecten was het zoeken en vinden van goede time-out trajecten, om alle partijen 

ruimte te geven voor afstand en herstel, echter geen sinecure. Hierin hebben we soms kansen gemist 

of zijn mensen over grenzen moeten gaan. Dit gegeven bleek, ook in voorgaande jaren, reeds een 

uitdaging en werd mede door corona op scherp gesteld.  

Met vallen en opstaan, met momenten van crisis en agressie, maar ook momenten van verbinding en 

herstel, waren de begeleiders van Alfabet op hun manier ‘Helden van de Zorg’. Met de versoepelingen 

in de zomermaanden werd er iets meer mogelijk en werd er creatief nagedacht om op een fijne manier 

de periode van vakantie en vrije tijd toch zo goed mogelijk te blijven invullen. Het leefgroep kamp in 

augustus werd dit jaar door zowel jongeren als begeleiders als zeer verbindend en waardevol ervaren. 

Het blijft, ook nu in 2021, de uitdaging, jongeren mee te nemen en te ondersteunen in hun proces van 

integratie enerzijds, maar anderzijds ook het opgroeien als adolescent in een tijd vol afstand, online 

ontmoeting, van leven vanuit de ‘bubbel’.  

III. Nieuwe instroom en groepssamenstelling 

We merkten dat ook 2020 een jaar was met heel wat verschuivingen in de jongerengroep. Er kwamen 

heel wat nieuwe jongeren binnen in Alfabet, ook in volle coronacrisis. Dit was niet altijd evident omdat 

er, zoals hierboven beschreven, veel minder dagstructuur was om jongeren in mee te nemen en hen 

toe te laten goed aan hun traject te starten.  

Nieuwe instroom betekende dit jaar ook meer diversiteit in nationaliteit in de leefgroep. Naast 

Afghaanse jongeren, begeleidden we ook Palestijnse en Nigeriaanse jongeren. Aan de ene kant werd 

dit ervaren als positief om wat meer diversiteit te kunnen inbrengen, zowel naar vb taal die er wordt 

gesproken in de leefgroep, gerechten die op de menu kwamen, ... Anderzijds was het zowel voor 

jongeren als begeleiding een zoektocht naar goed en respectvol samenleven. Het kunnen verdragen 

van verschil in taal, cultuur, religie, .. was bij momenten een uitdaging. Tegelijk zien we dat de 

jongerengroep dit proces wel heeft kunnen doormaken en hierin heeft geleerd. 
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4.  Vooruitblik naar 2021 

I. Verdere integratie van Alfabet in de eigen organisatie 

De voorbije jaren werd ons duidelijk dat de jongeren in Alfabet een specifieke doelgroep zijn met eigen 

noden en accenten. Zeker in de eerste maanden ligt de klemtoon op rust en veiligheid creëren en van 

daaruit landen en werken aan een perspectief. Toch leerden jongeren ons dat ze daarnaast ook 

‘gewoon’ adolescenten in een moeilijke leefsituatie zijn en dus ook niet zo anders dan anderen. De 

thema’s rond identiteitsontwikkeling, de zoektocht naar een plaats in onze samenleving en het 

timmeren aan hun eigen levenspad zijn universeel. Dit maakt dat we als organisatie blijvend worden 

uitgedaagd na te denken over de plaats van onze NBMV. We maakten al een evolutie door trajecten 

van jongeren die doorstroomden naar andere leefgroepen of hulpverleningsmodules in de eigen 

organisatie. Als we vooruit kijken liggen er nog uitdagingen in het vormgeven van de werking en het 

pedagogisch concept van leefgroep Alfabet en hoe dit kan inhaken aan waar we als organisatie voor 

staan in al onze begeleidingen. We blijven nadenken op welke manier onze jongeren ook binnen de 

organisatie kunnen integreren en hoe we hun verder integratietraject hierin faciliteren. 

II. Zoektocht naar passende hulpverlening 

Naast de verdere zoektocht om de trajecten van onze NBMV binnen jeugdzorg (zowel in de eigen 

organisatie als extern) op maat vorm te geven, blijven er uitdagingen in het bredere 

hulpverleningslandschap. Als het gaat om jongeren met een psychiatrische kwetsbaarheid of 

(vermoeden van) een mentale beperking is het niet altijd evident de juiste partners te vinden die zich 

(mee) kunnen engageren voor deze jongeren. Hier liggen zeker nog groeimogelijkheden en merken we 

dat intersectoraal werken binnen de hulpverlening noodzakelijk is om aan de best mogelijke zorg te 

doen. 

 

5.  Besluit 

Samengevat kunnen we stellen dat 2020 echt geen jaar als een ander was. Waar we begin 2020 goede 

structurele stappen vooruit hebben gezet in een duidelijke plaats voor NBMV binnen Jeugdzorg en 

steeds betere en zinvollere samenwerkingen met onze partners werden we in het voorjaar 

geconfronteerd met COVID19 en teruggeworpen op het leven in de corona-bubbel zonder school, vrije 

tijd, sociale contacten, ... We werden uitgedaagd om in deze omstandigheden jongeren te 

verwelkomen, zich thuis te laten voelen,  te ondersteunen in hun traject, te laten uitvliegen, … We 

hebben bij momenten onze partners in de hulpverlening erg moeten missen of op afstand moeten 

consulteren. Dit was niet altijd eenvoudig en we snakken naar tijden van meer verbinding met elkaar 

in het mee stappen en meedragen in/van de levens van onze jongeren. Tegelijk hebben we mogen 

ervaren dat veraf toch ook nabij kan zijn en dat dit gevoel ons misschien een fractie heeft kunnen tonen 

van wat en wie onze jongeren dagelijks moeten missen, hun geliefden in het land van herkomst of 

elders op deze wereldbol. 

Onze oprechte appreciatie voor al onze jongeren voor hun doorzettingsvermogen en 

verbeeldingskracht. Onze grote dank naar onze begeleiders die dag in dag uit deze werking blijven 

waarmaken. 
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 RAPPORT PROJECT KWE 
 

Dit is het verslag zoals het ingediend werd bij het agentschap Opgroeien. 

1. Omschrijving 

Toekomst 18 is een kleinschalige woonvorm waar 6(*1) jongvolwassenen (16 tot 25 jaar) onder flexibel 

toezicht samenleven (co-housen) 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 de focus op eigen regie en krachtgericht werken. 

Het doel is om het aanbod zo te organiseren dat jongvolwassenen bij uitstroom uit de kleinschalige 

wooneenheid over maximale kennis en vaardigheden beschikken om een eigen weg te vinden. Ze 

beschikken hierbij over voldoende bronnen om bij nieuwe problemen zelf tot oplossingen te komen. 

Toekomst 18 is een schakel in het traject van jongvolwassenen, met als doel hen te begeleiden naar 

een langdurige en stabiele woonsituatie. Deze begeleidingsvorm is een tussenstap tussen 

leefgroepwerking (incl. kamer- en studiotraining) en zelfstandig wonen waarbij hulpcontinuïteit het 

belangrijkste uitgangspunt vormt.  

Het begeleidingstraject is veerkrachtgericht en stoelt in eerste instantie op een individueel 

ondersteuningsplan. De uitwerking is op maat en tempo van de bewoner. De jongere kiest zelf de 

(sub)doelen waaraan hij/zij wil werken en geeft aan welke partners (context) hij hiervoor mee aan 

boord wil nemen. We hanteren de zelfredzaamheidsmatrix om de verschillende levensdomeinen in 

kaart te brengen. Zo kan elke jongere zichzelf inschalen en voor zichzelf prioritaire doelen stellen. De 

jongere heeft de regie in handen. Jongvolwassenen krijgen binnen de contouren van de kleinschalige 

woonvorm de nodige tijd en ondersteuning om een volwaardige plek in de samenleving te vinden. 

Belangrijk evenwel is dat het ondersteuningsplan regelmatig wordt geëvalueerd met alle 

betrokkenen en zo nodig wordt bijgestuurd om de hulpverleningsdoelstellingen niet uit het oog te 

verliezen met oog op door- of uitstroom. 

De aanwezigheid van een duidelijke groepsdynamiek kan bijdragen tot het verwerven en versterken 

van communicatieve en socio-emotionele vaardigheden. Door de groepsdynamiek en het inzetten op 

de verbinding met de buitenwereld worden eenzaamheid en isolement tegengegaan. De jongere 

komt zichzelf tegen en kan de betekenis van alleen wonen enkel een plaats geven vanaf het moment 

dat hij zich effectief ook in deze situatie bevindt. De gemeenschapsbegeleider fungeert als facilitator 

van het gemeenschapsleven, hij zet jongeren aan om zelf in dialoog te gaan met mensen uit de 

directe leefomgeving (medebewoners, buren), om samen tot harmonieuze oplossingen te komen. 

Het thema afstand-nabijheid is hierbij zeker van belang en vaak is het balanceren op een slappe 

koord; het flexibel toezicht beoogt de aanwezigheid van begeleiding op de cruciale momenten in een 

                                                           

 

1  (*) Vzw Huize Sint-Vincentius kreeg projecterkenning voor 4 plaatsen KWE. De woning biedt echter 
woongelegenheid aan 6 jongeren. Alle 6 jongeren in huis krijgen eenzelfde begeleidingsaanbod, we begeleiden 
dus permanent +2 jongeren 
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intensiteit die afhankelijk is van de noden van de bewoners. We zoeken hier een gezond evenwicht 

tussen nabij zijn en vertrouwen hebben in de eigen krachten en verantwoordelijkheid van de jongere. 

De KWE fungeert als een veilige experimenteerruimte.  De jongere kan met vallen en opstaan, kleine 

stapjes vooruitzetten in een veilig kader. Concreet betekent dit bv. dat ook als een jongere zijn hele 

inkomen uitgeeft op de eerste dag van de maand, er een zekerheid is dat hij/zij nog steeds onderdak 

heeft en er een basis aan voeding voorzien blijft. 

De meerwaarde van de kleinschalige woonvorm is de interactie tussen de individuele begeleiding en 

het groepsaspect. En dit in combinatie met de blik naar buiten, het binnen brengen van de 

samenleving en versterken van het netwerk, alsook bruggen slaan naar volwassenhulpverlening. Bij 

voorkeur start een jongere het traject in Toekomst 18 met een vertrouwde begeleider aan de zijde 

die het traject samen met de jongere kan door lopen en die ook nadien in beeld kan blijven, alvast tot 

de overgang naar volwassenhulpverlening werd gemaakt. Onderweg zetten we ook sterk in op het 

versterken van een niet-professioneel netwerk, o.b.v. de noden van de jongere.  

 

2. Zijn er zaken in 2020 gewijzigd t.o.v. de projectaanvraag en waarom? 

De basisprincipes van de projectaanvraag hebben we behouden en uitgewerkt zoals hierboven 

beschreven.  

Personele middelen 

Toekomst 18 blijft zoekende naar het juiste evenwicht met betrekking tot de noden van het project 

en de daar tegenovergestelde personeelsmiddelen. Zo is er van april tot september 2020 een 

toevoeging van een 0.5 VTE geweest vanuit de eigen middelen van de voorziening omwille van de 

noodvraag die gesteld werd vanuit de KWE. Er heerst(e) een grote vraag om in te zetten op de 

groepswerking, het leven in gemeenschap. Deze pijler van de KWE-werking krijgt vaak niet de nodige 

aandacht omdat het personeel opgeslorpt wordt door de individuele begeleidingen. Deze toevoeging 

schonk ruimte om extra’s aan te bieden in plaats van uitsluitend het hoogstnoodzakelijke. Ook naar 

beschikbaarheid en aanwezigheid kwam er ademruimte in deze periode.  

In 2020 kwam het thema eenzaamheid bij onze jongeren duidelijk op tafel omwille van Corona. Er 

was een grote nood aan verbondenheid en samenhorigheid. Een ideaal moment om in te zetten op 

deze verbinding. Helaas konden we hier slechts heel beperkt op inspelen door de Corona 

maatregelen en vormde dit dus ook de grote dooddoener om de groepswerking optimaal tot zijn 

recht te laten komen. Niettemin werden er hierin wel acties ondernomen met behulp van de 

moderne technologie. Zo werd er een online kerstfeestje met een quiz  voorzien en kreeg ieder zijn 

goodiebag gevuld met lekkers mooi aan de deur gepresenteerd.  

Door de extra middelen die we voor de groepswerking hebben ingezet, werd de meerwaarde hiervan 

wel heel duidelijk en willen we hier in 2021 dan ook graag nog verder op inzetten door methodieken 

uit te werken en ons verder in de materie te verdiepen zodat we deze kunnen inzetten om het 

gemeenschapsleven voluit tot zijn recht te laten komen door in te zetten op een positief leefklimaat. 
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Ondertussen zijn we teruggevallen op het basis personeelskader van 1.2 VTE. Deze bestaan uit 0.2 

Houvastwerking (zie verder) en 1 VTE gemeenschapsbegeleiding. We hebben ervoor gekozen om 

deze 1 VTE te  verdelen over 2 begeleiders.  

Beiden werden dan halftijds toegevoegd aan het contextteam. We hebben voor deze constructie 

gekozen om de continuïteit te garanderen naar onze bewoners, denkende aan ziekte, verlof of uitval. 

Bovendien geeft dit opportuniteiten naar overleg en gedragenheid met betrekking tot gemaakte 

keuzes en draaglast van bepaalde dossiers die gedeeld worden. Evenals biedt het mogelijkheden met 

betrekking tot de ‘juiste match’ tussen trajectbegeleider en jongere.  

Toekomst 18 staat voor aanklampende, naadloze zorg waarbij jongeren vastgehouden kunnen 

worden door vertrouwde begeleiders en dit doorheen hun KWE traject. 2020 is het jaar waarin we 

noodgedwongen op zoek zijn moeten gaan naar creatieve manieren om verbinding te maken en te 

behouden met onze jongeren, collega’s, externe partners,.. desondanks dat fysieke nabijheid niet 

kon. We hebben dan ook handig gebruik gemaakt van de sociale media kanalen om ons hierin te 

ondersteunen. Beeldbellen werd ineens bij ons allen zeer hip.  

In 2020 hebben we bewust gekozen voor een stagiaire die voor langere tijd (volledig schooljaar) 

verbonden bleef aan Toekomst 18. Dit blijkt een grote meerwaarde te zijn voor onze werking. Het 

biedt een kritische, verfrissende & onderbouwde input die aanzet tot reflectie en bijgevolg groei van 

de KWE. Bovendien kan zij een schooljaar lang aan de zijde van de bewoners staan in plaats van 

enkele maanden.  

De meerwaarde van de samenwerking met het Houvast project vanuit het JAC, dat we voor de derde 

jaar op rij verlengen, willen we via deze weg graag benadrukken. De kennis en expertise vanuit de 

volwassenwerking die via deze weg wordt binnengebracht is van onschatbare waarde. Het zorgt voor 

een verruiming van kennis binnen het Toekomst 18 team en biedt vaak een extra bril om naar 

obstakels te kijken en hiermee om te gaan. 

Afdeling Toekomst 18 maakt deel uit van de regionale werking Zuid-Limburg binnen de structuur van 

de organisatie. In november 2020 werd een halftijdse coördinator bijkomend toegevoegd aan het 

coördinatieteam van deze regio. Deze nieuwe coördinator heeft als opdracht de werking van het 

gemeenschapshuis op te volgen, zowel op vlak van beleidsvoering als ter ondersteuning van een 

aantal praktische zaken zoals bijvoorbeeld de rol van ‘huisbaas’ ten aanzien van de bewoners. 

Daarnaast zet deze coördinator zich ook in voor de verdere uitwerking van de burgerinitiatieven, die 

binnen onze organisatie gelinkt worden aan de werking van de kleine wooneenheid (zie verder in dit 

rapport). 

Aan de slag met groepsdynamische processen 

Als begeleider in Toekomst 18 is het een voortdurend zoeken naar het juiste evenwicht tussen 

steunen en sturen in de individuele begeleiding, maar ook met betrekking tot het groepsgebeuren. 

Zo is er geschommeld tussen alles overnemen naar volledig los laten en enkele fases hiertussen. 

Wanneer we loslaten, merken wij dat jongeren hier last van ondervinden en de vraag stellen om het 

groepsproces (terug) in handen van de begeleiding te leggen.  
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Dit is een voortdurend proces, sterk afhankelijk van de groepssamenstelling. Dit proces vertaalt zich 

ook in de zoektocht van het team naar een gezond evenwicht van zelfstandigheid versus zorg en het 

werken op maat van de jongere als individu én als deel van de groep. Dit proces wordt zichtbaar 

doordat de huisregels regelmatig onder de loep worden genomen door het team en indien nodig ook 

worden aangepast. We zien vooral de beweging van een zeer vrijblijvend karakter naar een meer 

sturende houding naar basisverwachtingen. Jongeren werden altijd al aangesproken op het niet 

naleven van regels en afspraken, maar nu wordt er een proces gelopen met betrekking tot gevolgen. 

Toekomst 18 is bezig met de verwachtingen van de maatschappij en de gevolgen als hier niet aan 

voldaan wordt, binnen te brengen in de begeleiding. Jongeren meer in hun verantwoordelijkheid 

plaatsen en de vrijblijvendheid schrappen.  

Een voorbeeldje ter illustratie: 

Wanneer je in een appartement woont en je houdt je niet aan de beurtrol van de gemeenschappelijke 

poets van de trapgangen, wordt er een poetshulp gecontacteerd om deze taak uit te voeren. Deze 

kosten worden aangerekend aan de bewoners. In Toekomst 18 nam de begeleiding in een dergelijk 

geval het initiatief om de gemeenschappelijke delen onder handen te nemen om het toch leefbaar te 

houden. De verwachting werd gesteld dat de bewoners het huis netjes houden, gebeurde dit niet, 

werd het voor (en meestal ook wel met) de jongeren opgelost. In 2021 willen we dat jongeren 

dergelijke gevolgen ook ervaren als zij zich niet aan de afspraken houden. 

Het groepsproces is lopende en is een zoektocht, maar de koers die we willen varen is duidelijk. De 

jongere aan het stuur, meer ondersteunen én meer loslaten. Ondersteunen zien we als aanreiken van 

advies, tools, informatie,.. de rugzak vullen met al het nodige om dan de verantwoordelijkheid bij de 

jongere te leggen. Het loslaten vertaalt zich in het dragen van de gevolgen als de 

verantwoordelijkheid niet wordt opgenomen in plaats van het over te nemen en alles in hun plaats 

op te lossen. 

Een valkuil is dat we het leven in gemeenschap heel vaak linken aan verantwoordelijkheid. Hierdoor 

lijkt het alsof het gemeenschapsleven alleen maar verplichtingen inhoudt. We staan te weinig 

(bewust) stil bij de opportuniteiten  die het  gemeenschapsleven met zich meebrengt. We zien dit 

dan ook als een uitdaging om de voordelen van het samenleven wat meer in de verf te zetten: hulp 

en raad bekomen bij elkaar, leren van de groep, de kracht van samenwerken,..  

Van ‘niet-weten’ naar ‘iets meer weten’ 
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Aanvankelijk stond onze deur open voor iedereen, tot de meest kwetsbare jongeren . In 2019 werd 

reeds duidelijk dat de interpretatie die we hieraan gaven, niet de juiste match is met een KWE, omdat 

het hier vaak over de ‘meest complexe’ ging. De beweging werd gemaakt naar een meer bevragende 

houding voor aanvang, naar een kansen biedende match maken tussen bewoners, naar een gezonde 

mix van problematieken, kwetsbaarheden en krachten zodat het voor eenieder oké wonen is in 

Toekomst 18. We gebruiken hiervoor nog steeds de zelfstandigheidsmatrix. Een sterke tool waarbij 

verschillende levensdomeinen in kaart gebracht worden. Deze input wordt gebruikt in het 

dagdagelijkse begeleidingswerk, alsook tijdens evaluatie- en bijsturingsmomenten. Deze 

zelfstandigheidsmatrix werd gefinetuned van aankruisen naar meer open vragen om het denkproces  

bij jongeren te activeren. De spin (zie afbeelding) laten we invullen door de jongere en door zijn 

(professionele) context. We vinden het belangrijk dat de context reeds van bij de start betrokken 

wordt. De begeleiding in T18 vormt slechts een bloemblad (zie punt 4) van de jongere. Het is dus 

belangrijk dat de jongeren bij hun context terecht kunnen wanneer de begeleiding niet bereikbaar is. 

Het team heeft een proces doorlopen waarin zij 24/7 beschikbaar waren voor de bewoners. Dit 

overschrijdt de draaglast van het team en biedt ook geen 

realistisch beeld van het alleen wonen. We zijn dus 

geëvolueerd naar een meer realistische werkelijkheid 

waarbij de jongeren in het bezit zijn van een noodkaart 

waar alle belangrijke nummers op terug te vinden zijn. En 

waarbij de begeleiding niet meer alles gaat overnemen, 

maar jongeren in de richting van hun eigen netwerk gaat 

sturen om daar hulp te zoeken.  

Aanvankelijk hadden de jongeren de vrijheid in keuze om 

hun context al dan niet te betrekken. Deze keuze is er niet 

meer. Ter bescherming van de jongeren, is het betrekken 

van de context een begeleidingsvoorwaarde. We hebben 

de context nodig om bruggen te bouwen en te voorkomen dat jongeren in hun kwetsbaarheid (terug) 

op straat komen te staan. Sociale media is een handig hulpmiddel om terug contacten te leggen. 

Familie Finding is eveneens een gebruikte methodiek binnen Toekomst 18.  

Ondertussen geven we na een kennismakingsgesprek ook huiswerk mee naar aanleiding van een tip 

die we vergaarden uit een intervisiemoment met de andere Limburgse kleinschalige wooneenheden. 

We verwachten dat kandidaat-bewoners een brief schrijven om hun motivatie voor Toekomst 18 te 

verwoorden. Een eerste reflectieopdracht op basis van de zelfzedzaamheidsmatrix is eveneens in het 

huiswerk inbegrepen.  

Corona 

Doorheen dit rapport hebben we het nare beestje Corona reeds meermaals aangehaald. Dit is niet 

zonder reden. Het heeft ieders leven in grote mate beïnvloed in 2020, maar ook onze werking en 

vooral de zoektocht naar een evenwicht afstand- nabijheid dat gevoelsmatig toch nog klopt, rekening 

houdend met regels en gezond verstand. In de eerste lockdown moesten onze bewoners kiezen: 

volledig naar de context of volledig in T18. Doorheen het jaar zijn we geëvolueerd naar het stuk 

waarbij we de wetgeving hier toepassen: ‘je bent een alleenstaande en je mag dus 2 
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knuffelcontacten binnenshuis zien’. Ook hier appelleren we op het verantwoordelijkheidsgevoel van 

onze bewoners.  

Het is zeker geen evidente periode (geweest) voor onze jongeren. Het thema eenzaamheid werd in 

meerdere begeleidingen zeer zichtbaar. We hebben ingezet op ‘blended hulpverlening’. Een 

mengelmoes tussen face to face hulpverlening, met de inachtneming van de nodige 

voorzorgsmaatregelen, en online contact behouden via WhatsApp, videobellen,… Wekelijks werden 

er tips in de bewonersgroep gepost om zich nuttig mee bezig te houden, crea materiaal werd 

aangekocht voor de jongeren,..  

Corona heeft de nood aan nabijheid van begeleiding duidelijk zichtbaar gemaakt binnen T18 voor het 

welbevinden van onze bewoners. De emotionele ondersteuning, de toevallige ontmoetingen in de 

gang, de gegeven raad tijdens een losse babbel werd duidelijk gemist. Anderzijds bracht de 

verminderde fysieke aanwezigheid van begeleiding ook wel aan het licht dat de bewoners een heel 

aantal (praktische) zaken zelf kunnen oplossen.  

We kunnen stellen dat desondanks Corona Toekomst 18 is blijven staan en niet enkel aan ‘damage 

controle’ heeft gedaan. Iedereen is blijven zoeken naar creatieve oplossingen om de jongeren te 

blijven helpen met het zetten van (kleine) stappen.  

Externe partners en burgerinitiatieven 

Samenwerkingsverbanden met externe partners is een belangrijk onderdeel van de KWE werking (we 

komen hier verder in dit verslag nog op terug). Doch was dit geen vanzelfsprekendheid het voorbije 

jaar daar iedereen in ‘zijn kot’ moest blijven en diverse diensten ook (tijdelijke) sluiting kenden.  

Inzetten op vrijwilligers en burgerinitiatieven werd eveneens belemmerd door de geldende 

maatregelen. Nochtans maakt dit een groot deel uit van de KWE werking doordat we willen inzetten 

op een verbredend netwerk en bruggen willen bouwen naar de samenleving. In het verleden werd 

het lokaal op het gelijkvloers ter beschikking gesteld van de buurtwerking, maar helaas werden het 

voorbij jaar vele evenementen afgelast, samenkomen in groep was niet mogelijk,.. de gangbare 

manier om  verbinding aan te gaan met de maatschappij moest op pauze gezet worden.  

De tijd en energie die er beschikbaar was, werd dan gestoken in het uitwerken van een draaiboek 

(work in progress) om na deze periode van social distance er onmiddellijk in te kunnen vliegen. Het 

draaiboek bevat ondermeer linken naar afgewerkte producten zoals affiches en een filmpje om de 

vraag naar ‘maatjes’ zichtbaar te maken evenals contactgegevens van mogelijke partners en een 

PowerPoint naar een infosessie voor kandidaat vrijwilligers. We hebben de diverse profielen die we 

zoeken in onze vrijwilligers scherp gesteld en zo bekomen we 3 profielen: de groepsvrijwilliger, de 

vrijwilliger op afroep en de ‘maatjes’ vrijwilliger. De eerste vrijwilliger is degene die met de groep aan 

de slag wenst te gaan door bijvoorbeeld een keertje samen te koken of erop uit te trekken met de 

groep. De vrijwilliger op afroep is iemand die zijn talent af en toe wil komen delen met de jongeren. 

Dit kan gaan van een workshop aan te bieden tot autorijlessen tot het mee gaan winkelen of het 

samen repareren van een kapotte fiets. De derde vrijwilliger is het ‘maatje’. We willen een match 

bieden tussen een kanszoekende jongere en een kansbiedende vrijwilliger. We kiezen bewust voor 

de term ‘maatje’ omdat we een match ‘op maat’ willen.  We merken een zekere onzekerheid, 
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weerstand bij onze bewoners als we het gesprek over een ‘maatje’ aangaan. Daarom kaarten we dit 

thema vanaf heden reeds aan bij kennismaking en intake. Op deze wijze hoort het van bij het begin 

bij het traject van de jongere en voelt het meer aan als een normaliteit binnen het proces.  

3. Wat is het profiel van de jongeren dat begeleid wordt in de KWE?  

KWE: voor wie?  

Toekomst 18 richt zich tot jongvolwassenen van 16 tot 25 jaar . Het betreft zowel jongeren die 

doorstromen uit eigen verblijfsafdelingen als jongeren uit andere organisaties/sectoren.  

Kenmerkend voor deze jongvolwassenen is dat de stap van verblijf naar alleen wonen nog te groot is 

en/of dat de residentiële opvang en begeleiding niet meer aansluiten bij hun noden/mogelijkheden.  

De kwetsbaarheid van deze jongeren zit in het (deels) ontbreken van een steunend netwerk waar ze 

terecht kunnen.  

Jongvolwassenen die de hulpverlening eerder hebben afgesloten, maar opnieuw een 

begeleidingsvraag hebben, komen eveneens in aanmerking. 

Vrijwilligheid en motivatie zijn een must: de jongvolwassene moet bereid zijn om in een kleinschalige 

woonvorm te wonen, samen met andere bewoners en dit onder een flexibel en aangepast toezicht. 

Ze kiezen expliciet voor deze woonvorm, als oefenmogelijkheid om alleen te gaan wonen en zijn 

bereid om zich open te stellen voor begeleiding. Onze stagiaire is volop bezig met de vertaling van de 

zelfdeterminatie theorie naar onze KWE omdat we merken dat de motivatie zo een belangrijke pijler 

is voor het traject. Jongeren dienen te beschikken over een minimale interne sturing gezien  de 

eigenheid van de KWE. 

Samenwonen vereist een minimum aan sociale, praktische en coping vaardigheden. Het meten van 

deze vaardigheden krijgt een plaats in de procedure van kennismaking en intake d.m.v. de 

zelfstandigheidsmatrix. Het is een werkpunt voor Toekomst 18 om het concept ‘leven in 

gemeenschap’ meer naar voren te schuiven. Dit gaat dan zowel over de verantwoordelijkheid als de 

opportuniteiten die bij het KWE gebeuren horen.  

Zowel tijdens de opstartprocedure als tijdens het traject van de jongere wordt steeds de veiligheid en 

integriteit van de jongvolwassene in kwestie als die van de andere bewoners mee in ogenschouw 

genomen: brengt de jongvolwassene zichzelf of de anderen in gevaar, voelt iedere bewoner zich 

goed in het huis. Een belangrijke toetssteen is de bereidheid om hierover in dialoog én mee in actie 

te gaan. 

Gezien de verscheidenheid aan ondersteuningsnoden en een uiteenlopende profilering van de 

jongvolwassenen is een grote verscheidenheid aan invulling van de woonvorm nodig. Er wordt 

geopteerd  om een werkbare mix aan diversiteit in kwetsbaarheid en krachten van de meest 

kwetsbare jongvolwassenen een plaats te geven met het oog op een positieve synergie in het 

samenwonen . Dit vanuit de visie dat de groep een versterkend karakter moet kunnen bieden. Door 

de groep op welbepaalde manier samen te stellen, komen we hier meer aan tegemoet. 
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Daarnaast zetten we sterk in op samenwerking en netwerking. We streven naar een doorgedreven 

samenwerking met verschillende actoren die diverse expertises hebben om een antwoord te bieden 

op de diverse problematieken en richten ons hierbij zowel op jeugdhulpaanbieders als volwassen 

hulpverlening. 

De jongvolwassenen in beeld (2020)  

De kwetsbaarheden van de bewoners zijn niet veranderd, maar we zijn als KWE wel kritischer 

geworden naar instroom. We zoeken de juiste match voor de huidige bewoners en houden ook 

rekening met de draagkracht van Toekomst 18. KWE biedt geen antwoord naar degene die door de 

mazen van het net vallen. 

2020 kende een totaal van 13 (officiële) aanmeldingen waarvan er 4 effectief zijn komen 

kennismaken. Eén begeleiding werd effectief opgestart en 10 aanmeldingen hadden geen vraag meer 

of werden niet weerhouden. Eén iemand dient nog op kennismakingsgesprek te komen. In februari 

2021 staan er 3 jongeren op de wachtlijst voor Toekomst 18.  

Bij de start van 2020 hadden we 3 jongens en 3 meisjes in huis. Bij het einde van 2020 2 jongens (1 

crisis) en 4 meisjes. 

2020 kende dus een instroom van 1 meisje, komende van flexibel traject leefgroep Karakt (= eigen 

voorziening) en van april tot december een crisisopvang vanuit verblijf in afwachting van geschikte 

vervolghulp.  

Er zijn in het voorbije jaar dus 2 jongens uitgestroomd waarvan 1 iemand naar een eigen woning met 

module mobiele begeleiding laag intensief. De andere jongere heeft de stap naar het kotleven 

gemaakt met module CBAW.  
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Tabel: bewoners vanaf start (ingekleurde = instroom vanuit eigen voorziening)  

Naam jongere Duur verblijf Datum 
kennismaking 

Datum intake herkomst Voorziene 
opstart 

Uit 

W. N. 1 jaar en 11 
maanden 

20/06/2018 28/06/2018  Karakt  16/07/2018 01/05/2020 

J.C. 4 maanden 30/05/2018 06/06/2018 thuis 24/07/2018 21/11/2018 

S.S. 6 maanden 19/07/2018 24/07/2018 Mariahuis 01/08/2018 31/01/2019 
 

M.L. 5 maanden 19/07/2018 24/07/2018 MPI Sint-
Ferdinand 

16/08/2018 31/12/2018 

S. D. 1 jaar 2 
maanden 

26/06/2018 23/07/2018 MPI Sint-
Ferdinand 

20/08/2018 
 

30/09/2019 

J.G 1 maand 31/08/201/ 31/08/2018 Raat  31/08/2018 1/10/2018 

G.G 1 maand 31/08/201/ 31/08/2018 Raat  31/08/2018 1/10/2018 

A. M. 6 maanden 05/10/2018 3/12/2018 Raat   13/12/2018 
 

21/06/2019 

F. D.  04/01/2019 23/01/2019 OOOC Kompas 23/01/2019  

X.V.  03/01/2019 06/02/2019 Oma 06/02/2019  

J.G. 1 jaar en 3 
maanden 

05/03/2019 11/03/2019 OOOC Elkeen 11/03/2019 01/07/2020 

J.D.  25/06/2019 25/06/2019 Karmijn  16/07/2019  
 

E.E. 
 

 27/06/2019 30/09/2019 Jonathan  14/10/2019  

U.B.  05/11/2019 05/11/2019 Karakt 01/06/2020  

A.R.J  07/01/2021 21/01/2021 noodwoning 01/02/2021  

Bezetting 2020 

 jan feb maart april mei juni 

1 X X X X X X 

2 X X X X X X 

3 X X X X X X 

4 X X X X X X 

5 X X X X X X 

6 X X X X 1/5 X 

crisis    X  X X 

Totaal 6 6 6 7  (1 crisis) 7 (1 crisis) 7 (1 crisis) 

 juli aug sept okt nov dec 

1 X X X X X X 

2 X X X X X X 

3 X X X X X X 

4 X X X X X X 

5 X X X X X X 

6 1/7           

crisis X X X X X X 

Totaal 6 (1 crisis) 6 (1 crisis) 6 (1 crisis) 6 (1 crisis) 6 (1 crisis) 6 (1 crisis) 
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Kortom 

Zoals reeds omschreven in de aanvraag, staan we nog steeds open voor de vooropgestelde 

doelgroep. 

Psychische kwetsbaarheid, mentale beperking, afhankelijkheidsproblematiek, ASS, GES+ 

problematiek vormen geen tegenindicatie tot opname, doch vereist een acute psychiatrische en/of 

verslavingsproblematiek bijkomende interventie van meer gespecialiseerde zorg.  

Jongeren dienen in staat te zijn om alleen te wonen in een concept van flexibel en aangepast 

toezicht. Indien er sprake is van een beperking is het belangrijk dat de jongere bereid is om 

constructief mee te denken rond de thema’s die hem beperken. Om een kans op slagen te hebben, 

denken we dat het nodig is dat de jongeren voldoet aan onderstaande voorwaarden: 

- Gemotiveerd zijn om in gemeenschap te wonen en dit ook echt kunnen zien als een 

leeromgeving. 

- Minimale interne sturing hebben. 

- Een begeleiding als een meerwaarde zien en deze kunnen toelaten. 

Bij jongeren die uitgekeken zijn op de leefgroep dienen we de motivatie dan ook grondig te 

onderzoeken. De leefgroep ontgroeit zijn is niet voldoende. De motivatie naar meer zelfstandigheid 

en  de hierbij horende verantwoordelijkheid zijn enorm belangrijk.  

De praktijk heeft ons geleerd dat KWE niet voor iedereen een goede keuze is. Deze keuze zien we als 

een dynamisch gegeven. Soms is het nodig dat er eerst andere stappen of een andere ervaring 

opgedaan wordt, vooraleer de jongere klaar is om deze stap te zetten. We beseffen steeds meer en 

meer dat we niet iedereen de gepaste zorg kunnen bieden en dat het meer kwaad dan goed doet om 

jongeren in huis te nemen waar we geen meerwaarde aan het toekomstperspectief kunnen bieden. 

Het aanmeldoverleg KWE in Limburg zien we als een grote meerwaarde om de aangemelde profielen 

kritisch te bespreken en al dan niet te koppelen aan de meest geschikte KWE.  
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4. Welke goede praktijken kunnen gedeeld worden met het beleid en de praktijk?  

- Toekomst 18 is sterk in het visualiseren en het gebruik van metaforen. Zo wordt het netwerk 

in eerste instantie voorgesteld als een bloem, waarbij de jongere de kern vormt en ieder 

contextfiguur (natuurlijk en professioneel) een blad voorstellen. Toekomst 18 is slechts een 

blad. We hebben dus andere contextfiguren nodig om de bloem volop tot zijn recht te laten 

komen.  

- De omvorming van de zelfstandigheidsmatrix tot de spin (reeds eerder aangehaald) vinden 

we ook een zeer krachtig tool. Via deze weg wordt het zeer visueel hoever iemand staat op 

de diverse levensdomeinen. Het wordt extra krachtig doordat er ruimte is om deze ook door 

te context te laten scoren.  

- De opstart van de Facebookpagina Toekomst 18 is ook iets wat we graag willen delen. Dit 

heeft vooral een dubbele functie. Enerzijds willen we de buurt betrekken bij onze KWE en 

een inkijk geven in onze werking. Anderzijds willen we hierop ook dingen plaatsen die voor 

onze jongeren van belang zijn zoals goedkope recepten, lokale initiatieven, interessante 

websites,... We willen de verbinding vergroten met behulp van dit forum.  

- Het gebruik van een WhatsApp groep waar zowel begeleiding als bewoners deel van 

uitmaken ervaren we eveneens als positief. Het geeft de begeleiding de kans om te 

monitoren vanop afstand en jongeren worden als groep aangesproken op hun 

verantwoordelijkheid. De groepsdruk die hier mee gepaard gaat, zet sommige jongeren 

regelmatig in de actie en hun verantwoordelijkheid die zij dienen te dragen.  

 

5. Welke items uit het onderzoeksrapport ‘Wetenschappelijke procesevaluatie van de 

Kleinschalige Wooneenheden’ door LUCAS/SWVG zijn het meest 

inspirerend/verrassend/….?   

Het valt voornamelijk op dat vele dingen uit de evaluatie zeer herkenbaar zijn. De meeste KWE’s 

worstelen met dezelfde thema’s. De obstakels klinken ons bekend in de oren. Bij een kennismaking 

merken we regelmatig op dat een jongere vraagt naar de eindtermijn van zijn verblijf in T18. We 

staan er dan ook voor 200 procent achter dat we geen maximum termijn op een verblijf binnen 

Toekomst 18 plaatsen. Het zoeken of beter gezegd het vinden van een betaalbare woning voor onze 

jongeren is een zeer grote uitdaging waarbij tijdsdruk alleen maar nefast zou werken.  

(professioneel) netwerk 

De benadrukking van het belang van naadloze zorg erkennen we eveneens. We trachten dan ook 

zoveel mogelijk partners rondom jongeren te zetten die na T18 verdere ondersteuning kunnen 

bieden. We zien het project Houvast, in samenwerking met het JAC, hierin als een belangrijke factor.  

Echtheid, relationele verbondenheid en ‘go the extra mile’ is zowat de leuze van Toekomst 18. Het is 

dan uiteraard ook fijn om zwart op wit te lezen dat de jongeren hier veel belang aan hechten. 

Niettemin creëert dit ook wel een spanningsveld; waar trek je de grens als begeleider? We linken dit 
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ook aan beschikbaarheid. Jongeren kunnen steeds terecht bij de zustervoorziening, 24/7. Maar zij 

zullen hier niet altijd beroep op doen. Wat doe je dan als ze appelleren op begeleiding van Toekomst 

18? Veel van de KWE’s voorzien een permanentiesysteem zoals we in de evaluatie kunnen lezen. Dit 

wakkert onze nieuwsgierigheid aan naar hoe dit concreet in zijn werk gaat?  

Het versterken van een sociaal netwerk is een werk van lange adem. Eentje waar we zeker en vast 

willen blijven op inzetten en ook echt wel de meerwaarde van inzien. Maar als we kijken naar 

vrijwilligerswerking en burgerinitiatieven moeten we ook erkennen dat dit zeer tijdsintensief is. Deze 

erkenning vinden we tevens terug in het rapport.  

Budget 

Aanvankelijk heeft Toekomst 18 ervoor gekozen om GEEN budgetbegeleiding en/of -beheer toe te 

passen. We zagen hieromtrent een partner in het OCMW, maar in realiteit blijkt het toch geen 

evidentie te zijn om hierop een beroep te doen. We worden in onze werking regelmatig 

geconfronteerd met dit gebrek aan budgetbegeleiding/ beheer. Zo zien we dat jongeren achterstaan 

met hun huur, maar we struikelen tegelijkertijd over de doos die groter is dan onszelf van de pas 

aangekochte tv.  In  het rapport lezen we dat de meeste KWE’s er wel kiezen voor budgetbeheer en 

dit biedt ondersteuning in onze keuze om naar volgend jaar hierin verandering te brengen.  

108 praktische vragen 

Het reflectieboekje dat uit deze evaluatie voortvloeide is een zeer krachtig instrument. Er staat geen 

enkel onbekend thema in, maar het geeft wel stof tot nadenken en gesprek. Het is een handvat om 

onze eigen KWE kritisch onder te loep te nemen en verbeterpunten te formuleren. Bovendien staat 

er bruikbare tips in waar we ons in de toekomst over kunnen buigen.  

6. Zelfevaluatie van de KWE: krachten/wat loopt goed – valkuilen/moeilijkheden – toekomst?  

Krachten 

Begeleidershouding 

De begeleidershouding die gehanteerd wordt vanuit echtheid, krachtgericht en transparantie vormt 

een grote kracht binnen Toekomst 18. Jongeren weten dat ze met allerhande problemen terecht 

kunnen bij hun begeleiders en doen dit hier ook beroep op. Er wordt steeds vertrokken vanuit de 

dialoog en begeleiders blijven staan, hoe moeilijk het ook loopt. Er wordt gezocht naar creatieve 

manieren om verbinding te creëren en om steeds opnieuw te verbeteren en te groeien. 

De krachtgerichte benadering met de jongere aan het stuur, uit zich in alle facetten van de 

begeleiding. Voor de jongere is dit soms (zeker in het begin) onwennig en ook wel een valkuil. Zelf 

dingen moeten overdenken en keuzes maken is een groeiproces waarbij heel wat jongeren 

ondersteuning nodig hebben. De grote kracht zit in het benaderen van de jongere als volwaardige 

gesprekspartner. Binnen deze benadering zien we de jongeren uitgroeien tot jongvolwassenen die op 

een oprechte wijze thema’s die ze tegenkomen kunnen bespreken. 
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Leerplatform 

Het samenleven biedt een oefenterrein om als jongere zelf in dialoog te gaan met de medebewoners. 

Ze worden gestimuleerd om zelf oplossingen te bedenken en om mee te onderhandelen om 

samenleven mogelijk te maken. We merken dat ook sociale media hierin helpend kunnen zijn. Vanop 

een afstand kunnen begeleiders het onderling proces volgen en zullen pas tussen komen indien het 

echt nodig is. Deze thema’ s worden op het huisoverleg op tafel gelegd met als doel dat de bewoners 

zelf komen met oplossingen en/of kunnen leren uit hoe anderen het aangepakt hebben.   

Het gebouw 

De locatie van Toekomst 18 is prima, een huis in de stad met een goede ligging, dicht bij het station 

en winkels. Doordat de locatie niet gekoppeld is aan een voorziening, leunen we dicht aan bij het 

echt alleen wonen. Dit kan soms confronterend zijn voor jongeren die er toch nog niet klaar voor zijn. 

Anderzijds is dit wel de realiteit die we binnenbrengen. Het gebouw is tevens een positief aspect. Er 

is een gedeelde keuken per verdieping, waardoor jongeren moeten leren samen leven maar binnen 

een zekere beperktheid. Conflicten rond opruim van een keuken bijvoorbeeld moeten niet tussen 6 

jongeren worden opgelost, maar enkel met de betrokkenen van het betreffende verdiep. Iedere 

jongere beschikt tevens over een eigen douche. Ook dit zien we als een grote meerwaarde.  

Samenwerking & partnerschappen 

De samenwerking met externe diensten verloopt vlot en we putten hier ook veel kracht uit als KWE. 

Een goede samenwerking geeft ons de mogelijkheid om te fungeren als ‘toeleider’ naar de meest 

gepaste hulp of instantie. Bovendien kunnen we bij de koppen bij elkaar steken als we vastlopen in 

een casus. Dat we deze casussen bespreekbaar maken draagt bij aan het concept van gedeelde zorg, 

iets waar wij veel belang aan hechten. De bijdrage van ACT in moeizame casussen vinden we enorm 

verbredend en we zijn hier dan ook dankbaar voor. De intervisies met de andere Limburgse KWE’s 

bieden dan weer een grote meerwaarde met betrekking tot de inhoudelijke werking.  

Graag geven we in onderstaande een overzicht van de partners, die specifiek betrokken zijn op de 

werking van Toekomst 18. (Partners op organisatieniveau worden hier niet expliciet vermeld.) 

- CAW Limburg/JAC Sint-Truiden als partner in zorg op casus- en projectniveau 

Gezien de outsourcingsovereenkomst met CAW Limburg, wordt de medewerker van het Houvast 

project (waarover reeds eerder gesproken) voor één dag per week tewerkgesteld in Toekomst 18. Dit 

maakt mogelijk dat het CAW op casusniveau een vaste partner is in het begeleiden van de bewoners. 

De focus van de Houvast medewerker ligt op het toe leiden van jongeren naar de 

volwassenhulpverlening. Ook bij het verlaten van de KWE proberen ze de jongeren nog tijdelijk vast 

te houden. 

Op projectniveau zien we het CAW mee als klankbordpartner die belangrijke input kan geven op vlak 

van wat er leeft in Sint-Truiden als op vlak van de leefwereld als op vlak van methodieken.  

- OCMW Sint-Truiden als partner in zorg op projectniveau 
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Het OCMW erkent en ondersteunt het project ten volle binnen Sint-Truiden. Het is mede op hun 

aangeven dat de woning gerealiseerd werd. De medewerkers zijn voldoende bekend met de werking 

waardoor de jongeren gezien worden als zelfstandig wonende jongvolwassene en bijgevolg ook recht 

hebben op een leefloon als alleenstaande. 

Op casusniveau vertaalt de bekendheid zich in een vlotte samenwerking waar er samen gedacht en 

gewerkt kan worden met de jongere.  

Daarnaast is het OCMW voor ons ook de aanspreekpersoon als partner in het uitwerken van het ATK 

gedachtengoed. 

- Privé-persoon als partner in zorg op projectniveau 

De woning waarin de KWE gevestigd is, werd ons ter beschikking gesteld door een sociaal 

geëngageerde privé-persoon uit Sint-Truiden.  

- GGZ-netwerken/ DAGG als partner in zorg op casusniveau 

De betrokkenheid van de GGZ-partners hebben vooral op casusniveau vorm gekregen. Voor advies en 

consult betreffende zorgvragen kunnen we terecht bij diverse lokale actoren zoals het DAGG, Ligant,.. 

Concreet betekent dit dat jongeren die begeleid worden door een ambulante GGZ-dienst niet enkel 

op therapeutisch gesprek kunnen gaan, maar dat  er ook bereidheid is bij de therapeut om mee aan 

te sluiten op de teamvergadering indien de situatie dit vereist. Deze ondersteuning is steeds in 

overleg met de jongere waarbij de jongere zelf aanwezig is of tenminste iets later aansluit. 

- Reling als partner in zorg op casusniveau 

Het mobiele crisisteam van Reling is een partner op casusniveau. 

- Asster als partner in zorg op casusniveau 

Op casusniveau was er een samenwerking tussen Toekomst 18 en De Zeilen 2 om samen een jongere 

te dragen. Concreet betekende dit dat de jongere ten alle tijden ondersteund kon worden door korte 

residentiële opname. 

- DOP als partner in zorg op casusniveau 

De dienst ondersteuningsplan ondersteunt jongeren die mogelijk een beperking hebben. Op 

casusniveau is er een goede samenwerking met DOP. Zij zijn betrokken partner bij het uitzetten van 

netwerktafels en het mee in beeld brengen van een nood aan VAPH middelen. 

- Onder Ons als partner in de zorg op projectniveau 

Lokaal initiatief waar mensen in armoede samen komen en activiteiten organiseren. Er is regelmatig 

overleg en vorming in samenwerking met Rimo Limburg. 

- TreAde als partner in de zorg op casusniveau 
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Lokaal initiatief dat fungeert als ontmoetingsplaats voor volwassenen met een psychosociale 

kwetsbaarheid.  

- Onder Dak, Cvba Nieuw Sint-Truiden, Sociaal verhuurkantoor Land van Loon als partner in 

zorg op casusniveau 

De bewoners van Toekomst 18 worden verondersteld zich in te schrijven in een sociaal 

verhuurkantoor. Onder Dak is een afdeling van Onder Ons en houdt zich vooral bezig met 

huurproblemen van kansarmen.   

- Huisartsen als partners in zorg op casusniveau 

Sommige jongeren hebben geen huisarts of weten niet hoe ze een afspraak moeten maken. In de 

buurt van Toekomst 18 bevindt zich een huisartsenpraktijk die de werking van de KWE al goed 

kennen. Dit is helpend voor de jongeren bij het leggen van de eerste contacten. Tevens zijn zij voor 

ons een partner in het mee inschatten van jongeren met een depressie. 

- Scholen, Arktos, CLB, TKO Qrios & Cursa als partner in zorg op casusniveau 

Een goede samenwerking met de scholen en alternatieven ervan, is nodig gezien de kwetsbaarheid 

van een aantal jongeren op schools vlak.  

- vzw Cachet als partner op project- en op casusniveau 

Er is een goede samenwerking tussen Toekomst 18 en Cachet.  

We maken deel uit van de klankbordgroep die hulpverleners en gebruikers (ouders en jongeren) 

samenbrengen om over thema’s in dialoog te gaan onder de vorm van een lerend netwerk. 

- Team Hope Sint-Truiden als partner in zorg op projectniveau 

Team Hope ondersteunt de werking van de KWE door schenking van voedselpakketten aan de 

bewonersgroep. Door deze link al te leggen vanuit de KWE wordt de drempel verlaagd voor 

jongvolwassenen om ook in het latere leven beroep te doen op dergelijke initiatieven indien ze dit 

nodig hebben.  

- Buurtwerking als partner in zorg op projectniveau 

Van bij de start van Toekomst 18 investeerden we in goede contacten met de buurt. We zorgden 

voor bekendmaking van ons aanbod, voor burenoverleg i.g.v. overlast, voor beschikbaarheid en 

permanentie t.a.v. naaste buren. Al snel wierp deze investering vruchten af. Buurtbewoners zijn 

attentief voor bewoners van de KWE, spreken hen rechtstreeks aan in geval van vb. geluidsoverlast of 

anderen, bewoners worden uitgenodigd voor de straatbarbecue, … We stelden tevens onze 

polyvalente zaal op het gelijkvloers ter beschikking voor vergaderingen van het Buurtcomité. Dit 

nauw contact betekent niet enkel een inzet van de buurt voor de KWE-jongeren maar ook 

omgekeerd.  

- ACT als partner in zorg op project- en casusniveau 
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Op projectniveau is er regelmatig overleg met ACT Limburg, als toeleider van de kleinschalige 

wooneenheid en de andere KWE’s uit de regio. Tijdens dit instroomoverleg wordt er tevens 

nagedacht over de verdere vormgeving van de KWE’s, alsook over een verdere verfijning van de 

doelgroep.  

- Gelijkaardige initiatieven KWE’s als partner in zorg op projectniveau 

We participeren vanuit Toekomst 18 aan de door het Agentschap georganiseerde 

intervisiemomenten voor KWE’s en BI. Deze uitwisseling is helpende om te leren van de ervaringen 

van anderen. Mede door Corona is dit stilgevallen in 2020. We zijn dan ook blij te vernemen dat het 

agentschap deze intervisiemomenten terug gaat installeren in 2021.  

Op eigen initiatief organiseren de KWE’s ook onderling intervisiemomenten rond welbepaalde 

thema’s (vb. opvolging uitstroom, dagbesteding, huisvesting, …).  

- Huize Sint-Vincentius 

De eigen ruimere vzw Huize Sint-Vincentius vormt ook regelmatig een partner voor de KWE werking. 

Zo beschikken we over de ondersteunende module dagbesteding waar we regelmatig beroep op 

doen. Bovendien gaan we regelmatig ten rade bij onze interne collega’s wanneer we de nood aan 

hun expertise voelen. 

 

- Bewindvoering 

In 2020 hebben we samengewerkt met de dienst voor bewindvoering voor een bewoner. Dit is zeker 

geen evidentie, maar zorgt er wel voor dat de trajectbegeleider in zijn rol als begeleider kan blijven 

en zich kan richten op het traject in plaats van voortdurend bezig te moeten zijn met het thema 

‘geld’.  

Zelfredzaamheidsmatrix 

Het werken met de zelfredzaamheidsmatrix biedt een visuele ondersteuning om alle 

ontwikkelingsdomeinen in kaart te brengen.  

Valkuilen/moeilijkheden 

- Bij een eerste kennismaking met de KWE geven jongeren snel aan dat deze woonvorm 

perfect voor hen is omdat ze dringend een bed nodig hebben of omdat ze de leefgroep 

ontgroeid zijn. Vaak kunnen de jongeren niet ten volle inschatten wat het betekent om toch 

ook nog in gemeenschap te leven. We merken ook dat ze gewoon zijn dat begeleiders alles 

voor hen oplossen waarbij de overgang van een leefgroep naar een KWE nog niet voldoende 

op elkaar is afgestemd. 

- Jongeren met diverse problematieken kunnen elkaar ondersteunen maar tevens ook 

versterken in negativiteit. We denken aan verslaving maar ook aan depressie, dag- en 

nachtritme verwisselen, niet meer naar school gaan.  
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- In de leefwereld van onze jongeren zijn er heel wat andere jongeren die dakloos zijn en 

overleven door te ‘sofa-surfen’. Ook binnen onze werking werden we hier meermaals mee 

geconfronteerd en het is dan ook een uitdaging om een gezond evenwicht te behouden 

tussen sociale contacten/netwerk en de jongeren te ondersteunen in het gezond afgrenzen 

van deze contacten.  

- Het inzetten van de personele middelen blijft een zoektocht wanneer en op welke wijze deze 

middelen ingezet worden.  

- Het vormt vaak een spanningsveld om als organisatie in goede zorg verantwoordelijkheid te  

dragen met betrekking tot de bewoners versus hen het vertrouwen te geven. Een goede 

toetssteen is voor ons voldoende ruimte voor het ontwikkelings- en experimenteerproces 

van de individuen met zorg voor de veiligheid en welbevinden van de medebewoners.  

- Het gebrek aan betaalbare woningen voor ons doelpubliek is een gigantisch hekelpunt. 

Sommige jongeren zijn dan klaar om de stap te zetten om de KWE te verlaten, maar stoten 

keer op keer op het gebrek aan betaalbare woningen die toegankelijk zijn voor hun.  

Verbeteracties/uitdagingen 

- Er is binnen de voorziening een werkgroep opgericht met als doel verdere afstemming plaats 

te laten vinden tussen de verschillende modules, zodoende een logisch gefaseerde opbouw 

te krijgen doorheen verblijf, kamertraining, studio wonen, KWE en CBAW. Hierin zien we 

grote kansen om het voortraject beter te stroomlijnen met de verwachtingen of noden om 

als KWE bewoner te functioneren.  

- de individuele trajecten verlopen goed. binnen het gemeenschapsleven zien we dat er nog heel 

wat werk te verrichten valt op vlak van groepsdynamica. we hebben hier even wat intensiever 

rond kunnen werken door de extra toevoeging en we zien hier echt de voordelen van. We 

willen onze methodiekenbox hieromtrent dan ook grondig uitbreiden.  

- De woonnood in de regio blijft een thema, ook bij uitstroom uit de KWE. Op lokaal niveau gaan 

we hierover in dialoog met SVK, SHM doch ook de werkgroep jongvolwassenen vanuit het IROJ 

buigt zich over dit thema. We hopen dan ook dat het project  A Way Home – Mind the gap kan 

opstarten in Sint Truiden en dat we rond dit knelpunt constructieve samenwerkingsverbanden 

kunnen opzetten.  

- Het feit dat Toekomst 18 nog steeds als project wordt omschreven is te betreuren. Met 

Toekomst 18 gaan we een engagement aan naar jongeren, maar ook naar personeel. We 

hopen op een erkenning in de reguliere subsidiëring, wat ook een erkenning voor deze 

werkvorm betekent. 
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 RAPPORT INNOVATIEVE WOONVORMEN 
 

 

Sinds 1 januari 2020 heeft vzw Huize Sint-Vincentius een erkenning van 3 modules CBAW 

middenintensiteit voor de innovatieve woonvormen voor slachtoffers van tienerpooiers. Wij 

kunnen deze op maat van de noden van een meisje dat slachtoffer is (verblijf, kamertraining, 

studiowonen, CBAW, KWE, OM) inzetten. Om optimaal tegemoet te komen aan een flexibel aanbod 

op maat, kunnen we daarnaast ook een beroep doen op het hulpaanbod van de vzw Alba. De 3 

modules CBAW voor slachtoffers tienderpooiers zijn op organisatieniveau toegevoegd aan de regio 

LIBRA (CANO-werking). 

Wij hadden in 2019 al verschillende voorbereidingen getroffen, zoals kennismaking en 

samenwerkingswerkingsafspraken met Payoke, PA-GASA, Alba. Een cliëntcoördinator volgde een 

driedaagse opleiding loverboys/tienerpooiers (Helse Liefde). We stelden een medewerker aan die 

verantwoordelijk zou zijn voor de verdere expertise opbouw, het aanspreekpunt wordt voor 

begeleiders intern, het gezicht naar de buitenwereld in overleg rond deze doelgroep, …   

Vooraleer een opstart kon beginnen, dienden eerst nog enkele onduidelijkheden, zoals 

instroomcriteria in samenspraak met ACT uitgeklaard te worden. Dit resulteerde voor vzw Huize 

Sint-Vincentius in een aanmeldingsoverleg tussen onze organisatie en ACT Limburg en Vlaams-

Brabant. Hier worden aanmeldingen van vermoedelijke slachtoffers besproken in functie van de  

instroommogelijkheden voor onze organisatie. Daarnaast zijn we ook partner is het 

aanmeldingsoverleg op Limburgs niveau. 

We nemen deel aan een organisatie overkoepelend overleg tussen het agentschap en alle erkende 

organisaties slachtoffer mensenhandel. 

Intussen heeft onze interne expert een draaiboek met bijhorende powerpoint presentatie 

“begeleiding aan slachtoffers van tienerpooiers in vzw Huize Sint-Vincentius” en de opgebouwde 

kennis betreffende het herkennen van signalen ook in andere afdelingen gedeeld. 

 

1.  Enkele indicatoren 

I. Instroom 

De opstart kende wat vertraging, door corona maar ook de administratieve zaken die in orde 

moesten gebracht worden, zoals een duidelijke procedure, moduledatabank. In mei kregen we de 

eerste toeleidingen. Twee meisjes die reeds een begeleidingsaanbod binnen onze organisatie 

kregen, nl. 1 meisje vanuit de module kamertraining (Raat) en 1 meisje vanuit verblijf in Jonathan 

(adolescente meisjes), werden “erkend” als vermoedelijke slachtoffers van tienerpooiers. Voor een 

ander meisje dat reeds in verblijf door Jonathan begeleid werd, werd vanaf 29 september een 

schakeling gedaan naar CBKI zonder verblijf. Ook dit meisje werd vanaf dan door ACT erkend als 

vermoedelijk slachtoffer.  
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II. Uitstroom 

Voor het meisje met CBKI-begeleiding vanuit B-team Raat stopte de begeleiding op 23 september. 

Het was de vraag van dit meisje om vanuit de contextbegeleiding in verblijf in haar thuismilieu een 

voorbereiding te maken naar een CBAW-begeleiding. Omwille van de langdurige ontvluchting en 

het in het ongewisse blijven van waar het meisje zich bevindt, is deze doelstelling niet gerealiseerd 

kunnen worden. 

Dit meisje werd 126 dagen begeleid vanuit de module innovatieve woonvormen.  

III. Leeftijd bij instroom in module innovatieve woonvormen 

 2 meisjes van 17 jaar 

 1 meisje van 14 jaar 

 

Volgens de vaststellingen van het ACT en andere organisaties met innovatieve woonvormen zou 

Huize Sint-Vincentius hiermee een opvallend jonge populatie (Wingerdbloei en Emmaüs hebben 

meisjes van +18 j) in deze doelgroep hebben. Daar is tot heden geen verklaring voor.  

 

IV. Nationaliteit 

 1 meisje heeft de Turkse nationaliteit; 

 1 meisje is Afghaans; 

 1 meisje heeft de Albanese nationaliteit. 

 

V. Aantal jaren schoolachterstand, onderwijs 

 2 meisjes hebben 2 jaar schoolachterstand. Zij volgden Buitengewoon Secundair Onderwijs. 

 Van 1 meisje hebben we geen gegevens over de schoolachterstand. Dit is niet bevraagd 

gezien steeds andere acute situaties op de voorgrond stonden (zoals langdurige fugues). Zij 

volgde OKAN onderwijs waarna ze doorstroomde naar BSO. 

 

VI. Samenwerking Payoke  

De samenwerking met Payoke werd als een waardevolle ondersteuning ervaring. Naast de 

verplichte aanmelding bij  een (ernstig) vermoeden van slachtofferschap van tienerpooiers, konden 

we steeds een beroep doen op het consult van Payoke inzake de problematiek en/of juridische 

factoren al dan niet casusgebonden.  

 

VII. Samenwerking politie/parket 

Onze aangeduide medewerker verantwoordelijk voor de opbouw van expertise, nam reeds in de 

voorfase de nodige contacten met de regionale politie. Dit gebeurde ook met de lokale politie bij de 

verhuis naar Herk-de-Stad in september. 

Zoals bij elke ontvluchting wordt de politie ingeschakeld om een seining en opsporingsonderzoek te 

starten.  
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Eenmaal hebben we contact opgenomen met de magistraat mensenhandel van het parket. We 

hebben hierbij ervaren dat het een moeilijke evenwichtsoefening is om informatie te geven vanuit 

een aangifte van een jongere in gevaar en anderzijds ons beroepsgeheimplicht. Hoeveel en welke 

informatie geef je en welke schade breng je hierdoor toe aan de hulpverleningsrelatie met de 

jongere na de ontvluchting. Wij hebben in het voorjaar Payoke uitgenodigd om vanuit hun expertise 

met ons hierover van gedachten te wisselen. 

 

2.  Ervaren kenmerken doelgroep 

Er waren opvallende gelijkenissen tussen de drie meisjes die “erkend” waren als vermoedelijke 

slachtoffers van tienerpooiers. Ze dragen een beladen rugzak mee van traumatische ervaringen in 

de voorgeschiedenis. Gedragsmatig vertonen ze heel veel ontvluchtingen en ze blijven ook voor 

langere tijd weg. Daarnaast stelden we vast dat ze ineens dure spullen hadden, die ze zich met het 

beperkte zakgeld niet konden veroorloven. We zagen ook dat ze zich anders gingen gedragen in 

groepsverband. 

Ze kennen elkaars milieu en hebben connecties in elkaars milieu. We zagen ook linken met door ons 

gekende ambulante dossiers, waarbij we het vermoeden hebben dat deze zelf jongeren ronselen 

om in te stappen in het pooiermilieu. 

 

3.  Krachtlijnen begeleiding 

Deze meisjes hebben baat bij een benadering vanuit de CANO-visie. Het geduldig proberen 

verbinding te maken, te houden en terug op te bouwen na een zoveelste ontvluchting vraagt een 

bijzondere medewerkersattitude. Het werken vanuit de CANO-visie ondersteunt de medewerkers 

van LIBRA om dit geduld te kunnen opbrengen.   

Naast het werken vanuit een brede visie, is het ook belangrijk om in te zoomen op een meer 

specifiekere benadering die deze meisjes nodig hebben. De medewerkers van LIBRA krijgen hierbij 

ondersteuning vanuit de vorming “Helse Liefde” georganiseerd door Helse Liefde uit Geleen in 

Nederland. Naast informatie over de specifieke signalen waardoor je mogelijke slachtoffers kunt 

herkennen, leren ze vooral ook wat ze als hulpverlener kunnen aanbieden om in goede zorg naar 

deze jongeren te staan. De focus ligt hierbij op een warme verwelkoming na de ontvluchting, op het 

onthaal in een huiselijk klimaat. Deze opleiding loopt door in 2021. 

Medewerkers beseffen dat een uitstap uit het milieu een heel langzaam proces is dat in fases 

gebeurt. Men kan dit vergelijken met de motivationele cirkel van gedragsverandering van Prochaska 

en DiClemente die ook toegepast wordt bij verslavingsproblematieken. Net als bij de begeleiding 

van verslavingsproblemen neemt de hulpverlener geen veroordelende houding aan, ook al vervalt 

de cliënt in het oude patroon. In het geval van slachtoffers van tienerpooiers is dit bijvoorbeeld een 

terugkeer naar het milieu en/of een nieuwe ontvluchting. 

Naast de benadering vanuit de hulpverleners stellen we vast dat het groepsklimaat ook een rol 

speelt in de globale hulpverlening aan deze meisjes. De vermoedelijke slachtoffers van tienerpooiers 

in verblijf, krijgen dit verblijf aangeboden vanuit een afdeling waar intensief op maat van de noden 

van de jongere en individueel gewerkt. Dit maakt dat de trajecten een verschillende verloop kennen. 
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De jongerengroep kan deze verschillen tolereren. Een meisje dat na een ontvluchting terug aansluit 

in de groep, is welkom in de groep en men ziet dat er zelfs vanuit de groep een grote zorg naar het 

terugkerend meisje geuit wordt.  

Wanneer de coördinatoren vanuit metapositie terugkijken naar wat er in 2020 op de werkvloer 

gebeurt is, zien zij meteen een verbeteractie naar 2021 toe. Ze stellen vast dat het praten over 

thema’s als seksuele uitbuiting, heel veel emoties oproept bij de medewerkers. Ze zien dat dit hard 

binnenkomt bij de medewerkers. Als leidinggevenden willen ze in 2021 op zoek gaan naar wat in 

deze gepaste zorg voor deze medewerkers kan betekenen. 
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 RAPPORT ONDERSTEUNENDE MODULES 
 

Door de hermodulering van de afdeling Jonathan (adolescente meisjes) werd ook 1 ondersteunende 

module toegevoegd aan de afdeling. We hadden sinds 2018 reeds 1 ondersteunende module. Dit 

brengt het aantal ondersteunende modules op organisatieniveau op 2 modules.  

Wij bieden de ondersteunende modules aan in een samenwerkingsverband met Huize 

Levensruimte, een collega organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg. We hebben ervoor gekozen om 

deze ondersteuning vooral in te zetten op het vlak van dagactivering. Hierbij richten we ons op die 

jongeren die (tijdelijk) moeilijk of geen aansluiting vinden op school, op het werk. Dit kan door 

problemen thuis, door een moeilijke periode, een schorsing, … 

Een tijdelijke alternatieve dagbesteding kan dan ruimte bieden om samen met de jongere, zijn/haar 

context, de school, het CLB en de individuele begeleider naar een oplossing te zoeken. Jongeren 

krijgen de experimenteerruimte om op zoek te gaan naar hun talenten, hun krachten. 

Het uiteindelijke doel van de ondersteunende module is om weer perspectief te bieden richting 

school, opleiding, werk of een andere dagbesteding. 

De jongere kan aansluiten bij het groepsaanbod, dat bestaat uit verschillende ateliers. Er is ook de 

mogelijkheid om samen met de jongere te zoeken naar een individuele leerplek die aansluit bij de 

interesses van de jongere. Wanneer een jongere langdurig aansluit op dagbesteding en/of een breuk 

met school of werk dreigt, wordt er een individueel traject aangegaan. Dit traject staat onder 

begeleiding van een trajectbegeleider en wordt met de jongere vorm gegeven. We houden dit 

traject samen met de school en het CLB vast. 

De begeleiders van de alternatieve dagbesteding van vzw Huize Sint-Vincentius en Huize 

Levensruimte vzw werken in teamverband onder de naam ADKRA. 

ADKRA is een initiatief opgericht binnen Huize Levensruimte, dat via spel, beweging en artistieke 

activiteiten de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren wil stimuleren en dit 

vanuit diverse pijlers (academie, adventure, artistiek). Sinds 2020 is het aanbod alternatieve 

dagbesteding als vierde pijler hieraan toegevoegd. Dit heeft als meerwaarde dat er tijdens de 

teamvergaderingen ervaringen vanuit de andere pijlers kunnen uitgewisseld worden en er bijgevolg  

kruisbestuiving mogelijk is. 

In 2020 werd de samenwerking tussen beide organisaties geformaliseerd door de vorming van één  

team ADRA, bestaande uit 5 vaste teamleden en aangestuurd door de pedagogisch directeur van 

Huize Levensruimte. Het team bouwde een gemeenschappelijke visie op alternatieve dagbesteding 

uit en omschreef  een aantal procedures. Zo kunnen jongeren nu aanmelden bij het gehele team. 

Individuele trajecten van jongeren kunnen voortaan door elke medewerker dagbesteding opgevolgd 

en worden dus niet meer verbonden aan de medewerker van de organisatie waartoe de jongere 

behoort. Teamleden stemmen in onderling overleg af om tot een min of meer vaste uurrooster te 

komen. 

Het samenvoegen van de medewerkers van Huize Levensruimte en de medewerkers van Huize Sint-

Vincentius tot één team, vereiste ook een gemeenschappelijk communicatiesysteem. Er werd voor 

het cliëntregistratiesysteem Journaal van Huize Sint-Vincentius gekozen, omdat dit systeem toelaat 

om inhoudelijke verslaggeving te doen, maar ook de mogelijkheid biedt om cijfermateriaal te 
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trekken die o.m. in Binc kunnen ingegeven worden. Omdat elke organisatie de eigen gepresteerde 

uren in Binc moet registreren, past de secretariaatsmedewerker van Huize Sint-Vincentius een 

verdeelsleutel toe op de gepresteerde uren in het Journaal. 1/3 van de uren toebedeeld wordt aan 

Huize Levensruimte die 1 ondersteunende module heeft en 2/3 van de uren gaan naar Huize Sint-

Vincentius, welke 2 ondersteunende modules heeft. 

Er bleef nog één knelpuntje over om de teambuilding te faciliteren en dat was het ontbreken van 

een ruimte die groot genoeg was om alle teamleden een gezamenlijke werkplek te geven. Door de 

verhuis van de leefgroep Jonathan naar Herk-de-Stad, kwam het gebouw aan het station van Diest 

vrij. Aangezien dit een ideale ligging is tussen beide organisaties in en tevens voordelen biedt naar 

bereikbaarheid voor jongeren, werd dit de standplaats voor het voltallige team dagbesteding. 

De vormgeving van het aanbod alternatieve dagbesteding kende in 2020 ook een evolutie. De eerste 

maanden had men een grote groep jongeren. De groep was ’s morgens moeilijk in beweging te 

krijgen. Er waren veel groepsdynamische processen en zaken van buiten uit doorkruisten de 

activiteiten, zoals het bezig zijn met liefjes, roken, middelengebruik. Er hing in het algemeen een 

negatieve sfeer.  Vanaf 13 maart werden door de lockdown alle activiteiten van alternatieve 

dagbesteding opgeschort. Onze medewerkers van dagbesteding stonden vanaf dan ter 

ondersteuning in de leefgroep NBMV, Alfabet. Met een continue aanwezigheid van 10 jongeren en 

vanaf 21 april zelfs 12 jongeren, kon men deze bijkomende hulp goed gebruiken. Hierdoor konden 

de vaste medewerkers van Alfabet extra investeren in de studiebegeleiding van de jongeren. Na de 

lockdown kon men opnieuw opstarten met een groepsaanbod en met 1 op 1 gesprekken. De 

individuele leerplekken konden nog maar beperkt ingezet worden. De atelierwerking werd 

aangepast rekening houdend met de ervaringen voor de lockdown. Er werd meer structuur 

aangeboden en er waren meer begeleiders. Dit heeft een positief effect op de activatie van de 

jongeren en op de algemene sfeer, want rondhangen is niet meer mogelijk. Doordat er meer 

begeleiders aanwezig waren kon er ook meer individuele begeleiding gegeven worden en kon men 

beter vinger aan de pols houden voor de motivatie en de interesses van de jongere. Opvallend is dat 

na de lockdown de groepen kleiner waren maar ook rustiger. De medewerkers hebben niet direct 

een verklaring voor de kleinere groepen, tenzij de rol die het afstandsonderwijs voor sommige 

onderwijsgraden hierin kan gehad hebben.  

Het onderdeel trajectbegeleiding binnen het aanbod alternatieve dagbesteding, zit nog in de 

verkenningsfase. Bovendien maakte het steeds aanwezige coronathema het niet gemakkelijker. 

Overleg met andere hulpverleners of met de jongere zelf wanneer deze niet op dagbesteding was, was 

moeilijker. Daarnaast ondervinden de medewerkers dat er meer afstemming moet komen tussen de 

verschillende actoren die betrokken zijn in het dagbestedingstraject van de jongere. Zij stellen vast dat 

scholen vaak te hoge verwachtingen of helemaal geen verwachtingen meer hebben t.a.v. de jongere.   

Opdat het aanbod van alternatieve dagbesteding haar doelstellingen kan bereiken, is het evenwel 

belangrijk om op regelmatige basis samen te zitten met school, groepsbegeleider (die toegang heeft 

tot smartschool), individuele begeleider die samen het schoolgegeven opneemt met de jongere en 

context.  Zo kan er samen gezocht worden naar oplossingen om bepaalde leerdoelen toch te kunnen 

bereiken en kan zo de kloof tussen school en jongere terug kleiner worden. 

 

ADKRA neemt 2 verbeterprojecten mee naar 2021: 
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1) ADKRA als ondersteunende dienst in functie van de jongeren, gezinnen, teams. Dit 

betekent dat het aanbod vanuit de verschillende pijlers van ADKRA, aangevuld met een 

nieuwe uitdaging die men wil aangaan in 2021, nl. vrijetijdsbesteding open gesteld wordt 

voor beide organisaties. Zo vonden in 2020 jongeren van Huize Sint-Vincentius reeds hun 

gade bij het aanbod Urban Dance dat vanuit de pijler de pijler Artistiek georganiseerd 

wordt. Door het aanbod open te stellen voor de jongeren van beide organisaties krijgen 

meer jongeren de kans een ondersteunend aanbod op maat te vinden om weer 

verbinding met eigen krachten en talenten te vinden. Een eerste stap om deze 

verbreding mogelijk te maken is de bekendmaking van het aanbod. 

 

2) Vormende ateliers. Enerzijds het Inhoudelijk versterken van de vormende ateliers 

dagbesteding door meer methodisch te werken en/of externe deskundigen in te 

schakelen. Anderzijds meer structuur over de vormende ateliers heen inbouwen. 

 

I.h.k.v. de teamwerking tussen beide organisaties, hebben onze directie en de pedagogisch directeur 

van vzw Huize Levensruimte regelmatig overleg 

Daarnaast maakt onze directie ook deel uit van de stuurgroep (Alba, de Wissel, Huize Levensruimte, 

Huize Sint-Vincentius, vertegenwoordiging van het agentschao) alternatieve dagbesteding die i.f.v. 

van de samenwerking in 2018 tussen beide organisaties opgericht werd. Daarnaast beoogt deze 

stuurgroep om de inbedding in het regionale landschap van schoolexterne initiatieven een plaats te 

geven. 

 

De intervisie is geen initiatief van HLR  de intervisie is iets van team Adkra waar breed voor wordt 

uitgenodigd. (denk dat HLR wel ervaring had met het betrekken van anderen op overlegmomenten 

Adkra, maar wat er hier nu staat is initiatiefname vanuit de huidige werking Adkra en dus niet een 

inpikken op aanbod van HLR)  

 

+ bij cijfer: de voorbije jaren zagen we naar einde schooljaar een toename in dagbesteding  de 

impact van corona op hoe school/onderwijs werd vorm gegeven in die periode maakt misschien ook 

wel een lagere instroom hé?  

 

Als uitdaging naar 2021 toe wensen beide organisaties hun onderlinge samenwerking te verruimen 

en te verdiepen. Zo stelde Adkra haar intervisiemomenten in 2020 ook open naar specifieke 

dagbestedingaanbieders van Huize Sint-Vincentius (vb. Transit voor trainingen, medewerker 

hippotherapie, medewerkers die interne voetbal organiseren). In deze intervisie worden kennis en 

ervaringen gedeeld met elkaar, maar kunnen ook thema’s besproken worden. In 2021 wil men dit 

open stellen voor een breder begeleidend personeel. De versterking van de onderlinge 

samenwerking wordt verder geëxploreerd en in kaart gebracht in 2021. 

Enkele cijfers 
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In 2020 haalde we een bezettingsgraad van 70,0 %. In 2019 bedroeg de bezettingsgraad nog 233,3 

% en in 2018 was dit 170,0 %.  

In totaal genoten in 2020 42 jongeren van beide organisaties samen van het aanbod dagbesteding, 

waarvan 18 jongeren van Huize Levensruimte en 24 jongeren van Huize Sint-Vincentius. Ook dit is lager 

dan in 2019, waar 31 jongeren van Huize Sint-Vincentius alleen, een beroep deden op het aanbod van 

alternatieve dagbesteding. 

 

Deze cijfers kunnen we verklaren vanuit het stopzetten van alle activiteiten van het ADRA-team in 

het tweede kwartaal, de daaropvolgende zomerverlofperiode waar er geen atelieraanbod is, de 

impact van corona op hoe school/onderwijs werd vorm gegeven en een – al dan niet door de corona-

onrust beïnvloed – aarzelende aansluiting bij het groepsaanbod.  

 

We hopen dan ook samenleving spoedig veilig is voor Covid-19, zodat onze jongeren gerustgesteld zijn 

dat ze op een veilige manier kunnen gebruik maken van een hulpverleningsaanbod dat een 

ondersteuning biedt in hun individueel begeleidingstraject. Dit bewijzen immers de cijfers van de 

ondersteunende module in de coronavrije jaren 2019 en 2018. 

 

 

 

 SAMENWERKINGSVERBANDEN 
 

 

Naast de vaste externe sectorale en intersectorale overlegorganen waarvan vzw Huize Sint-

Vincentius deel uitmaakt en die in 2020 coronaproof bleven doorlopen, is onze organisatie ook 

betrokken in enkele specifieke samenwerkingsverbanden. Een aantal van deze 

samenwerkingsverbanden zijn in het leven geroepen ten gevolge van een uitbreidingsoproep.  

1.  Team  Jeugdhulp Hageland 

Als men in het Team jeugdhulp Hageland terugblikt op 2020 denkt men in de eerste plaats aan de 

oproep tot uitbreiding van het agentschap op. Het Team Jeugdhulp Hageland stelde zich kandidaat 

voor een uitbreiding regio Hageland – Brabant-Oost. Omwille van de korte tijdsspanne voor het 

indienen van de nodige documenten koos de stuurgroep ervoor het mandaat voor het 

administratief in orde te brengen van de aanvraag te leggen bij een afvaardiging van een kleine 

groep van het dagelijks bestuur. De deadline van eind september werd niet gehaald. Het agentschap 

besliste de indieningsdatum uit te stellen tot november. Het antwoord wordt verwacht in 2021.  

De afgelopen 2 jaar sinds het ontstaan van het Team jeugdhulp Hageland, kende ook dit team de 

normale startprocessen, als daar zijn het ontwikkelen van een visie,  teamvorming. In 2020 ervaren 

de gezinsconsulenten dat hun onderlinge samenwerking, teambuilding versterkt is. Gezinscoachen 

werken meer in teamverband samen dan dat ze apart van elkaar hun werk doen. De huur van een 

eigen gebouw, laat toe dat alle gezinscoachen samen komen op 1 vaste locatie. Daarnaast faciliteert 

die ruimte om frequente teamvergaderingen te houden. Dit versterkt dan weer de uitwisseling van 

kennis, expertise tussen de verschillende disciplines van het team, wat als heel verrijkend, 
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inspirerend en energiegevend ervaren wordt. Omdat de gezinscoachen er van bij de aanvang voor 

gekozen hebben de verbinding met de eigen organisatie te behouden brengen ze  daarmee ook de 

expertise binnen vanuit het type jeugdhulp waartoe hun organisatie behoort.  

Sinds de opstart van het Team Jeugdhulp Hageland is de aanmeldingsprocedure geëvolueerd naar 

een intensieve exploratie van de vraagstelling. Hierbij wordt onderzocht of het gaat om een 

consulterende dan weer ondersteunende hulpvraag. Dit gebeurt aan de hand van een drietal 

gesprekken. De consultfunctie is een verantwoordelijkheid van elke gezinscoach. Het behandelen 

van een consultvraag in een tandem van twee gezinscoaches stimuleert dat er snel en tot een 

kwalitatief antwoord gekomen kan worden. De stabielere multidisciplinaire teamwerking laat nu 

ook vlotter toe om bij elkaar snel af te toetsen welke dienst iets kan betekenen. 

Gezien de lange afgelegde weg met als resultaat stevig opgebouwde samenwerkingsverbanden, 

roept de uitbreidingsaanvraag bij het Team Jeugdhulp Hageland toch enige bezorgdheid op. Het 

Team vraagt zich af wat de impact zal zijn op deze opgebouwde samenwerkingsverbanden en hoe 

het proces zal verlopen van het opbouwen van constructieve samenwerkingsrelaties met en tussen 

de nieuw aansluitende diensten en voorzieningen. Daartegenover staat de uitdaging en de gedeelde 

visie om een werking uit te bouwen die meer aansluit bij het Wrap Around Care-gedachtengoed. 

Met de uitbreidingsaanbod wil het agentschap inzetten op de vroeginterventie. Dit aanbod kan een 

tegemoet komen betekenen aan de hulpvragen van gezinnen waar nog geen ondersteuning 

aanwezig is. Een gezinscoach kan dan ook de oorspronkelijk bedoelde zuivere een coördinerende 

functie vervullen binnen een  netwerk van ondersteunende figuren en diensten rond een gezin,  

welke door het gezin zelf gekozen zijn. Tot nu werden de gezinscoachen vaak geconfronteerd met 

complexe noden, waardoor ze zelf een intensieve begeleiding op zich namen, omdat de 

noodzakelijke bloemblaadjes niet konden ingevuld worden. De invulling was niet mogelijk omwille 

van de lange wachtlijsten en/of omdat diensten te vaak vastzaten aan hun reguliere werking en zich 

nog niet bewust waren van de noodzaak en meerwaarde van gedeelde maatschappelijke zorg. Deze 

organisaties zijn nog niet zo ver dat ze hun medewerkers flexibel inzetten om een consultfunctie te 

kunnen aanbieden. Anderzijds zien we ook hierin een kentering.  

Het werken van de gemandateerde gezinscoach van Huize Sint-Vincentius in het 

samenwerkingsverband Team Jeugdhulp Hageland volgens het principe “1 Gezin 1 Plan” en het 

verbonden blijven met de moederorganisatie, heeft ook een kruisbestuivingseffect op de werking 

van de eigen organisatie. Dit is zeker zo voor de werking van het dagcentrum waaraan de 

gezinscoach verbonden is. De principes van 1G1P zijn geïntegreerd in de algehele werking. 

Handelingsplannen krijgen ook volgens die visie vorm en worden op maat van en door het gezin 

opgemaakt. 

Omgekeerd hebben onze betrokken medewerkers en bij uitbreiding de ruimere regio Oost-Brabant 

van Huize Sint-Vincentius het mandaat van de directie gekregen om een experimenteerruimte te 

creëren om volgens de methodiek van 1G1P te werken binnen de regio. De openheid om deze 

manier van werken niet alleen te beperken tot de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp maar ook te 

verbreden naar de niet-rechtstreeks toegankelijke modules van onze organisatie, steunt en moedigt 

de medewerkers aan om deze experimenteerruimte te verbreden naar deze modules. Intussen 

worden enkele elementen van 1G1P alom in de ruime organisatie ook toegepast. Hierbij denken we 

aan de netwerking rond en met het gezin, de ronde tafels.  
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2.  Samenwerkingsverband Beveiligend Verblijf Limburg 

In 2019 deden 7 organisaties Jeugdhulp Limburg gezamenlijk een kandidatuurstelling voor de oproep 

Beveiligend Verblijf Limburg. De aanvraag werd door het agentschap weerhouden. 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.  

 

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 werden in een aantal 

onduidelijkheden uitgeklaard, zoals wat betreft de praktische en juridische aspecten en zochten  de 

partners van het netwerk naar onderlinge afstemming en verfijning van hun visie op beveiliging.  

In september 2020 werd tevens een vacature directeur uitgeschreven voor de nieuwe op te richten 

vzw beveiligend verblijf met 3 eenheden voor telkens 6 jongeren. De concrete opstart wordt 

voorzien vanaf september 2021.  

De directeur zal samen met de oprichtende partners de contouren van beveiligend verblijf 

opstellen en deze vertalen naar een operationele werking. De directeur zal, na deze 

voorbereidende fase, verantwoordelijk zijn voor de strategische en dagelijkse werking van de 

nieuwe organisatie.  

In een volgende fase zullen de organisaties van het Limburgs aanbod beveiligend verblijf de nodige 

voorbereidingen treffen om hun project in te bedden in het bredere aanbod van het Limburgse 

jeugdhulplandschap.  

 

3.  Hulpprogramma “gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg” 

In 2019 stelden we onze kandidatuur in voor de het uitbreidingsbeleid gespecialiseerde geestelijke 

gezondheidszorg-aanbod voor verblijf in Vlaams-Brabant.  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. 

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. In 2020 hadden meerdere 

jongeren van onze regio Oost-Brabant een begeleiding via dit aanbod. 

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 



K w a l i t e i t s v e r s l a g 2 0 20 - v z w H u i z e S i n t - V i n c e n t i u s   88   

programma worden opgesteld naar fase 2 toe. Onze organisatie vaardigde een medewerker af voor 

deze werkgroep. 

4.  Intersectoraal Zorgnetwerk Limburg-Vlaams Brabant-Brussel 

Huize Sint-Vincentius was ook in 2020 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, waarvan ze het interim voorzitterschap opneemt.  

Op casusniveau zijn we betrokken in enkele contact- en contractgroepen, vanuit de regio LIBRA. In 

2020 begeleidden we 2 meisjes binnen het Intersectoraal Zorgnetwerk Limburg – Vlaams-Brabant, 

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.  

5.  Academische Werkplaats Positief Leefklimaat 

In 2019 werd de Academische Werkplaats Leekklimaat opgericht.  

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 2019 werd er vanuit de AWL een oproep gelanceerd naar alle residentiële jeugdhulporganisaties 

om deel te nemen aan dit onderzoeksproject; 

Van 2015 tot 2017 nam vzw Huize Sint-Vincentius reeds deel aan het innovatieve project “Back to 

Basics”, goedgekeurd door het agentschap Jongerenwelzijn. De deelname aan dit project 

resulteerde in Huize Sint-Vincentius tot het oprichten van een interne werkgroep Leefklimaat.  

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.  

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 was de bedoeling dat dit na deze actiedagen in 2020 in de organisaties zelf verder gezet werd. 

Concreet betekende dit dat de jongeren die hieraan wensten deel te nemen, een digitale vragenlijst 

over het thema leefklimaat, konden invullen. We kozen ervoor dat niet de vaste begeleiders van de 
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leefgroep de afname zouden doen, maar iemand die niet direct behoort tot het (professioneel) 

netwerk van de kinderen. Er ging wat tijd overheen om deze interviewers in kaart te krijgen.  

De bevraging was gepland voor de paasvakantie 2020. Covid-19 dacht er evenwel anders over. 

Daarnaast kreeg de AWP signalen vanuit verschillende organisaties dat de verwerking van de ruwe 

data niet evident was, de excel-bestanden zijn niet gebruiksvriendelijk. De factsheetrapportage 

verloopt moeizamer dan verwacht. Gezien de persoon die aan de basis lag van de excelbestanden 

(Delphine Levrouw) ergens anders tewerkgesteld is, kon de medewerker van AWL ons niet verder 

helpen en diende ze contact op te nemen met de ontwikkelaars van de vragenlijsten, verbonden 

aan de Hogeschool van Leiden. Het antwoord laat nog op zich wachten. 

Na de lockdown-periode en in de korte tijd van de contactversoepelingen beslisten we een nieuwe 

start voor de bevragingen vast te leggen in het najaar. Het mocht niet zijn, de gemaakte afspraken 

betreffende een niet groepsgebonden bevrager paste niet binnen de bubbel-beperkingen van de 

tweede coronacrisis in het najaar. We vinden dit project evenwel te belangrijk om los te laten en 

willen volhardend een derde poging ondernemen in 2021. 
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BIJLAGE. VERBETERACTIES TEN GEVOLGE VAN FORMELE ZELFEVALUATIE OF CHECK-ACTIE 

 
INPUTFACTOREN: 

kwaliteitszorg 

  
KERNPROCESSEN  

RESULTATEN   

Gebruikers- resultaten  Medewerkers- resultaten  Samenlevings- resultaten  

Organisatie en visie 
 
 Visietekst visie, missie, 

waarden en doelstellingen 
en strategie van vzw HSV + 

 Visietekst op kwaliteit en 
kwaliteitssysteem + 

 Poster PDCA-cyclus op elke 
afdeling 

 Meerjarenplanning digitaal 
voor elke medewerker 
toegankelijk 

 1 kwaliteitshandboek + 
actualisatie visieteksten ifv 
reorganisatie, digitaal voor 
elke medewerker 
toegankelijk 

Onthaal van de gebruiker  
 Uniforme geactualiseerde 

procedure over de regio’s + 
checklist wie doet wat 
(IB,CB,CC) + integreren van 
wijzigingen in IJH (Binc, 
Insisto, RTJ) 

 Onthaalbrochure per module 
+ folder in huisstijl 

 Vernieuwde website 
(interactief, transparantie in 
beleid en procedure, 
informatief) + 

      doortrekken huisstijl naar 
folders, naamkaartje, 
handtekeningen  

Klachten-  
Behandeling  
 Klachtenprocedure 

vereenvoudigen en 
visuele voorstelling + 
participatie cliënten + 
opnemen van 
systematiek in 
bespreken op alle 
niveaus wat met zich 
meebrengt appeleren 
begeleiders tot 
registreren van 
klachten op voorziene 
plaats in digitaal 
Journaal 

Personeels-  
Tevredenheid  
 Betrekken van 

administratieve 
medewerkers bij 
kwaliteitsbeleid 

 Werkgroep “werkgoesting” 
 Beleidsvisie op deeltijds 

werken 
 Ouderschapsbeleid 
 Deelname medewerkers 

aan 2 denkdagen mbt 
actuele thema’s, waarvan 
2de denkdag specifiek thema 
“welzijn medewerkers”; 
voorstellen worden op 
organisatieniveau verder 
besproken 

 Aanpassing beleid en 
procedure rond coaching en 
evaluatie medewerkers 

 Geplande nameting 
welzijnsbevraging IDEWE 

Waardering strategische partners 
 Elke regio maakt gedurende het jaar 

een inventaris over de strategische 
partners waarmee dat jaar gewerkt 
is + hoe en waarom de waardering 
al dan niet getoetst is; begin jaar 
erop bespreking op 
organisatieniveau zodat bij opmaken 
kwaliteitsplanning een evt 
verbeteractie kan aan gekoppeld 
worden  

 FB strategische partners heeft 
impact op verbeteracties, vb. 
waardering voogden van NBMV 
voor het maken van HP wordt 
gebruikt als motivatie medewerkers 
om de verslaggeving te blijven 
aanhouden 
 

Betrokkenheid 
 In P-fase verbeteracties, 

meer rekening houden met 
welke functiegroepen 
betrokken worden (op wie 
heeft verandering impact), 
hun mandaat en 
participatieniveau 

Doelstellingen en 
handelingsplan  
 Uniforme geactualiseerde 

procedure voor alle regio’s  
van de organisatie met 
integratie IJH en duidelijke 
aanduiding van wie wat 
doet 

Gebruikers- tevredenheid 
over de HVprocessen, 
hulpuitvoering, inspraak en 
participatie  
 Bevestiging na FB 

cliënten: nood aan FB-
instrument met open 
vragen: is opgemaakt 

Indicatoren en kengetallen 
 Volgen van kwaliteitsdagen 

agentschap mbt dit thema 
+ intervisiegroepen 
kwaliteit (beiden door 
kwaliteitscoördinator) 

 Gebruik van indicatoren als 
evaluatiecriteria in 

Maatschappelijke opdracht en 
maatschappelijke tendensen  
 Actieve bekendmaking tav 

buitenwereld/buurtgemeenschap 
o Infomoment 

buurtgemeenschap: 
voorstelling en geschiedenis 
organisatie, folders 

o DVDZ open deur 
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 Alert zijn om 
terugkoppeling naar alle 
functiegroepen te doen 

  Zeker adm. En logistiek niet 
vergeten 

 Uniforme formats 
verslaggeving HP, EV en 
bijsturing HP, eindverslag + 
handleiding 

 ACT-actie van deze formats: 
vereenvoudiging in taal en 
lay-out en integreren 
netwerking + uitgebreidere 
handleiding + verzamelmap 
tools, methodieken om tot 
doelformulering te komen 

voor -12j, +12j, 
opvoedingsverantw 

 Na Check-actie: 
behouden 

verslaggeving op 
casusniveau  

 Gebruik van indicatoren als 
evaluatiecriteria in 
opmaken stappenplan 
verbeteracties 

 Indicatoren als aanzet tot 
verhaal en eventuele 
verbeteractie o.m. in 
kwaliteitsverslag 

o MFL 
o Ontvangen, kennismaken 

directie en leerkrachten 
dorpsschool 

o Opendeurdag afdeling 
NBMV 

o Orka optreden  
 

 

Methodieken en instrumenten 
 Meerjarenplanning 

verbeteracties, digitaal voor 
elke medewerker 
toegankelijk + planning 
tussentijds bijgestuurd  ifv 
realistisch haalbaar 

 1 kwaliteitsboek + 
actualisatie visieteksten ifv 
reorganisatie en 
vernieuwing 
jeugdlandschap, 
maatschappelijke evoluties 
in jeugdhulp, actieplannen 
agentschap; alles digitaal 
voor elke medewerker 
toegankelijk  

 Nieuwe visietekst mbt 
personeelsbeleid: “visie op 
leiderschap” 
+ Aanpassing visietekst 
“stagiaires” ifv reorganisatie 
+ Vernieuwen functie-
omschrijvingen ifv 
reorganisatie + visietekst 

Afsluiting en nazorg  
 Uniforme geactualiseerde 

procedure met duidelijke 
aanduiding van wie wat 
doet  

 Visietekst 
 
 
 

Betrekken NIO 
 Check bestaande 

procedure: behouden + 
uitrolling naar alle regio’s 

 visietekst 
 

Verwerken van 

informatie 

 Uniforme 
geactualiseerde 
procedure met 
integratie IJH en 
duidelijke aanduiding 
van wie wat doet 

Effect van de HV  
 Na nulmeting (score 1) 

en 3 nametingen (score 

2)  beslissing om een 

bestaande effectmeting 

in te voeren en 

gedurende 1 jaar te 

laten proefdraaien; 

keuze voor BESTE van 

Praktikon (via Bergop); 

besluit: veel neg FB + 

tgt centraal 

kwaliteitsthema 

Opgroeien doet ons er 

voor kiezen een nieuw 

instrument te 

ontwikkelen 

 2019 : visie op meten 
van effect 
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VTO: specifiëren van 
verantwoordelijken 

 Balkje onderaan elk 
document, elke visietekst als 
hulpmiddel voor check-actie 
document, tekst + deze 
checkacties worden 
opgenomen in 
meerjarenplanning 

 Variatie 
zelfevaluatiemethodiek  ifv 
te evalueren thema:   
zelfontwikkelde vragenlijst 
vb. ivm zelfevaluatie 
kwaliteitszorg; prose, 
bevragingen IDEWE, model 
van groeiniveaus 
 

 Attest toestemming 
doorgeven van 
informatie 
 

Gebruikersdossier 
 Installatie externe 

server en nieuw 
Outlook systeem 

 Installatie werken met 
Grobjournaal 

 Invoering digitaal 
dossier 

 Procedure met 
duidelijke aanduiding 
wie wat doet, 
bewaarlocaties, 
archivering, 
overgangsmaatregelen 
manueel naar digitaal 
dossier 

 2de aanpassing 
procedure gestart 

 

 
 
 
 
 

 
Verbetertraject 
 Vaste structuur voor PLAN-

fase met kader, doelstelling, 
deelnemers verbetertraject, 
stappenplan, 
evaluatiecriteria,  

       Rapportering 

Pedagogische profiel  
 Pedagogische profielen van 

alle afdelingen volgens 
uniforme lay-out 
opgemaakt 

 Systematische toevoeging 
van nieuwe pedagogische 
profielen bij uitbreiding 
organisatie 

 

 

 

 


