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KERNCIJFERS

Bezetting
I.

Globale bezetting op erkenningsniveau

Info

Bezettingspercentage

Binc 2021

98,7% gewogen gemiddelde

Binc 2020

92,5% gewogen gemiddelde

Binc 2019

93,8% gewogen gemiddelde

Binc 2018

95,50% gewogen gemiddelde

Binc 2017

92,6% gewogen gemiddelde

De hoge bezettingsgraad in 2021 is toch wel opvallend, zeker in vergelijking met de voorbije jaren.
We gaan in wat hierna volgt hier dieper op in.

II.

Bezetting per typemodule

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

Info

Bezettingspercentage

Binc 2021

97,5%

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.
We stellen vast dat we in 2021 op jaarbasis een ongezien hoge bezetting van de verblijfsmodules
binnen Huize Sint-Vincentius hadden. Dit is zowel voor de verticale afdelingen met een gemiddelde
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bezetting van 98,48% als voor de horizontale afdelingen (incl. Alfabet) die een gemiddelde bezetting
behalen van 100,40%. De helft van de horizontale afdelingen heeft zelfs een bezetting boven de
erkende capaciteit, nl. 101,71% (Raat), 102,98% (Anker) en 111,19% (Jonathan). Verklaringen zijn
te vinden in het engagement voor crisisopnames, overlappingen van bezetting in opbouw van
verblijf naar context en een nieuwe begeleidingsstart. Daarnaast speelt er voor de bezettingsgraad
van 111,19% van de leefgroep Jonathan ook mee dat ex-jongeren komen aankloppen die aangeven
dat het thuis opnieuw wat moeilijk loopt. Soms vloeit daar dan een concrete vraag uit voort om in
de leefgroep terug even tot rust te komen. Gezien de extra kamers in huis, probeert men steeds
tegemoet te komen aan deze hulpvraag. Dit geldt ook voor de afdeling kamertraining (Raat).
Tenslotte speelde de opnamedruk vanwege de lange wachtlijsten voor de horizontale leefgroepen
een bijkomende rol.

Module dagbegeleiding in groep

Info

Bezettingspercentage

Binc 2021

93,0%

Binc 2020

87,3%

Binc 2019

95,4%

Binc 2018

94,20%

Binc 2017

92,80%

Het globale percentage bezetting van de dagcentra van 2021 is vergelijkbaar met de voorbije
coronavrije jaren.
Daarnaast stelden we in 2021 vast dat dossiers niet steeds opstartklaar waren, waardoor plaatsen
moeilijk ingevuld raakten.

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 2021

100,2% gewogen gemiddelde

Binc 2020

94,4% gewogen gemiddelde
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Binc 2019

95,4% gewogen gemiddelde

Binc 2018

95,0% gewogen gemiddelde

Binc 2017

94,90% gewogen gemiddelde

We stellen vast dat we in 2021 meer contextbegeleiding ingezet hebben dan de erkende capaciteit
voor de organisatie. Hier zijn inbegrepen de 4 dossiers die we begeleidden buiten de erkende
capaciteit onder de vorm van IPH of IPH uitstroom Gemeenschapsinstelling, wat enige compensatie
gaf via rugzakfinanciering.

ii.

Per typemodule (cijfers Binc)

Module

2021

2020

2019

2018

2017

Contextbegeleiding
laagintensief

92,2%

87,7%

84,0%

84,5%

85,0%

Contextbegeleiding
breedsporig

99,8%

92,5%

97,1%

108,00%

121,6%

Contextbegeleiding
kortdurend intensief

107,7%

91,1%

106,6%

92,10%

79,2%

Contextbegeleiding
kortdurend krachtgericht

259,7%

270,8%

277,5%

NVT

NVT

CBAW

135,2%

126,9%

175,4%

172,5%

133,2%

KWE

129,9%

135,4%

140,9%

NVT

NVT

Een hoger bezettingscijfer contextbegeleiding laagintensief kan een verklaring vinden in de hogere
bezetting van verblijfsmodules, waaraan telkens een contextbegeleiding laagintensief gekoppeld is.
Er worden opnieuw (dat wil zeggen zoals voor het coronajaar) meer modules contextbegeleiding
kortdurend intensief ingezet dan de erkende capaciteit van 10 modules. Het is het B-team van Raat
die de overbezetting voor haar rekening neemt. De vraag van enkele medewerkers naar extra
jobtime waardoor in 2021 4 jongeren begeleid werden buiten capaciteit (IPH middelen), dient zeker
in het kader van deze vaststelling geplaatst te worden.
Elke jongere die in Toekomst 18 (T18) verblijft (6 jongeren op een erkenning van 4 KWE) 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
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gekoppeld worden aan CBKK, terwijl er een erkenning is voor 2 modules. Vandaar het hoge
bezettingscijfer.
Met toevoeging van 3 modules CBAW middenintensiteit sinds 1 januari 2020, is het totaal aantal
erkende modules CBAW op organisatieniveau op 11. Het hoge cijfer CBAW in bovenstaande tabel
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.
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.

Benutting
I.

Benutting verblijf en dagbegeleiding

Hieronder volgen de cijfers volgens het eigen registratiesysteem, omdat dit registratiesysteem
Alfabet apart scoort.

Benuttingspercentage

2021

2020

2019

2018

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

69,45%

63,35%

65,4%

65,96%

Dagbegeleiding in groep

48,39%

33,66%

55,7%

58,14%

Verblijf in project NBMV
(afdeling Alfabet)

89,93%

88,48%

75,76%

75,94%

De jaarbenutting van dagbegeleiding in groep zou eigenlijk hoger geweest zijn ware het niet dat één
van de drie dagcentra in het vierde kwartaal door coronabesmettingen de deuren 3 weken diende
te sluiten. Dit dagcentrum haalde in 2021 telkens (voor een dagcentrum) hoge kwartaalcijfers resp.
67,78%, 64,59%en 60,16%. In het vierde kwartaal was dit nog 43,17% niettegenstaande een
volledige bezetting. De benuttingscijfers voor de andere 2 dagcentra bleven (buiten één enkele
daling omwille van sluiting door besmetting en vakantiegebonden langere contextbezoeken) over
het jaar relatief gelijkmatig.
Wat verblijf betreft, valt net als in 2020 op (niet zichtbaar in de tabellen) dat de benutting in de
verticale leefgroepen hoger is dan deze in de horizontale (excl. Alfabet) leefgroepen, zij het dat dit
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verschil in 2021 iets minder groot is dan het jaar voordien. De verticale leefgroepen kennen een
gemiddelde benutting van 75,16 % . Dit is hoger dan in 2020 (70,73%), maar in 2021 is de bezetting
ook hoger, nl. 98,48% tegenover een gemiddelde bezetting van 94,82% in 2020. De gemiddelde
benutting van de horizontale groepen (excl. Alfabet) bedraagt 62,62% tegenover 54,6% in 2020 met
dezelfde nuancering als voor de benutting in de verticale afdelingen. Dit geeft een verschil van
12,54% tussen beide leefgroepcategorieën. In 2020 bedroeg dit verschil 16,13%. Een verklaring voor
dit kleiner verschil is enerzijds terug te vinden in de terugkeer na de lockdown van 2020 uit
contextverblijf, waarbij er meer jongeren uit de horizontale leefgroepen in de context verbleven dan
dat dit voor jongeren uit de verticale groepen het geval was. De eigenheid van Raat en Jonathan,
zoals hier verder omschreven, is een bijkomende verklaring. Anderzijds kenden 2 van de 5
horizontale groepen op jaarbasis een overbezetting.
De hogere benutting van het verblijf in de verticale afdelingen sluit aan bij de dagelijkse ervaring dat
jongeren in de verticale leefgroepen minder op bezoek in de context kunnen gaan, omwille van de
bezoekregeling opgelegd door de jeugdrechter, omwille van veiligheid, of doordat sommigen
jongeren weinig tot geen eigen context hebben.
Voor de CANO-afdeling (Raat) zien we ook in 2021 een weerspiegeling van de eigenheid van de
doelgroep - met ontvluchtingen, langdurig psychiatrische opnames - in het jaarbenuttingscijfer
(46,78%).
Onze afdeling adolescente meisjes, met dezelfde doelgroep als Raat, kende eveneens veelvuldige
en langdurige ontvluchtingen, een langdurige psychiatrische opname, verblijf in een
gemeenschapsinstelling. Daarnaast werd een meisje geconfronteerd met de moeilijkheid naar
België terugkeren na een vakantiebezoek in het thuisland, Afghanistan. De negatieve impact op de
benuttingscijfers werd hier evenwel gecompenseerd door een overbezetting. Hierdoor bereikt deze
afdeling nog een benutting van 63,97%.
In bovenstaande tabel valt ook de hoge benutting voor de afdeling NBMV (Alfabet) op, nl. bijna
90%. Dit weerspiegelt heel goed de realiteit waarin deze jongeren leven. Slechts enkelen hebben
een familielid in België (broer, oom, neef) waarmee een contactregeling lopende is. Eén andere
jongere kan op regelmatige basis in een steungezin verblijven. Voor de andere jongeren bestaat de
context vooral uit vrienden uit de schoolse omgeving. Dit is bij aanvang een OKAN klas waar enkel
anderstalige nieuwkomers zitten. Als er hier vriendschappen ontstaan is overnachting vaak
uitgesloten omdat deze vriend evenzeer in een leefgroep of een opvangcentrum verblijft. Daarnaast
spelen ook nog andere factoren mee. Vaak hebben traumatische ervaringen ertoe bijgedragen dat
het vertrouwen van de jongeren in volwassenen zodanig geschaad is, dat er weinig of geen openheid
is om over vrienden en context te praten. Een andere realiteit is dat de kennissen of familie in België
vaak mensen zijn die een band hebben met ouders, maar eerder vreemden zijn voor de jongere en
hij zich niet comfortabel voelt om er te overnachten.
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II.
i.

Benutting contextbegeleiding

Als cluster

Binnen onze organisatie dienden we in 2021 in totaal inclusief het project NBMV, 14040 uren te
presteren. In de praktijk presteerden we 15227,54 uren. Dit is een benuttingscijfer van 108,46 %.
Hiermee halen we terug het niveau van 2019 (109,8 % ).

ii.

Per typemodule

Hieronder geven we de benuttingspercentages voor deze typemodules waarvan we de contexturen
apart scoren. We baseren ons hiervoor op de benuttingscijfers uit Binc. Deze cijfers komen overeen
met de gepresteerde uren contextbegeleiding in verhouding tot de te presteren uren voor elke
typemodule. Omdat de reële intensiteit van de contextbegeleidingen die op een bepaald moment
als breedsporig of laagintensief benoemd kunnen worden een inschatting 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.

Module

2021

2020

2019

Contextbegeleiding kortdurend
intensief*

69,9%

77%

98,9%

Contextbegeleiding kortdurend
krachtgericht

43,8%

0%

99,8%

CBAW

173,8%

164,8%

130,6%

KWE

156,7%

218,8%

146,0%

Contextbegeleiding
laagintensief

158,7%

139,7%

139,9%

Contextbegeleiding
breedsporig

60,2%

53,0%

67,4%

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

Wat in deze tabel opvalt is dat de benutting van de CBKI-modules lager ligt dan het eerste coronajaar
- dat gepaard ging met een lockdown - en dit niettegenstaande de hoge bezetting (107,7%). Een
verklaring is zeker te vinden in de vele en langdurige ontvluchtingen van de meisjes die deze
begeleiding in 2021 kregen. Hier vallen ook de slachtoffers van tienerpooiers onder, die allen te
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maken hadden met opeenvolgende of langdurige verdwijningen al dan niet gevolgd door een
langdurig traject Mol. Daarnaast is deze doelgroep die het aanbod CBKI heeft, ook getekend door
ernstige psychische kwetsuren, waardoor soms een beroep diende gedaan te worden op een
opname in een psychiatrische voorziening. Ook deze gegevenheid duwt het benuttingscijfer van
deze module naar beneden. Desalniettemin wordt nog een benutting van bijna 70% behaald. Dit
sluit aan bij de realiteit dat – als jongeren bereikbaar zijn – zij nood hebben aan een intensieve
begeleiding die meestal meer dan (de volgens erkenning) 3 u per week inhoudt.
Vorig jaar merkten we m.b.t. de benuttingscijfer voor CBKK dat er op casusniveau wel degelijk
gewerkt is rond netwerking maar dat 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. In 2021 is deze
rechtzetting gebeurd, maar blijkt dat er een onderregistratie is. De verantwoordelijke voor de
registratie registreert de contacten met de vrijwilligers en met de organisaties waarmee samen
gewerkt wordt in het kader van de burgerinitiatieven. Daarnaast heeft zij heel veel uren gepresteerd
in functie van voorbereiding werving, ontwerpen flyers, verspreiding, … Deze zijn evenwel in 2021
niet geregistreerd als gepresteerde uren. Evenmin zijn de uren die de vrijwilliger presteert in functie
van netwerking van de jongeren, geregistreerd. Dit alles verklaart het lage benuttingscijfer van
CBKK. Een realiteitsgetrouwe registratie is meteen een verbeteractie voor 2022.
In de tabel zien we ook dat de benuttingscijfers voor de CBAW-trajecten en de kleinschalige
wooneenheden over de jaren heen hoog blijven. Beide modules kennen in onze organisatie ook in
2021 een benutting boven de erkende capaciteit. Opvallend was bovendien dat jongeren in CBAWtrajecten vaak zelf het initiatief voor een videogesprek namen en het gewoon zijn onder die vorm
begeleid te worden. De daling van de gepresteerde contexturen in de KWE in vergelijking met het
jaar ervoor, denken we deels te kunnen toeschrijven aan een rechtzetting van de registratie van
contexturen van KWE in het voordeel van de registratie van contexturen van CBKK. Daarnaast
kenden we ook enkele personeelswissels die de gepresteerde contexturen gedrukt hebben.
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AANVULLENDE INDICATOREN

Bezetting modules innovatieve woonvormen (slachtoffers tienerpooiers)
We begeleidden doorheen 2021 5 meisjes “erkend” als vermoedelijke slachtoffers van
tienerpooiers, waaronder 1 crisisverblijf van 22 dagen. In 2021 werden de meisjes begeleid binnen
de modules verblijf of CBKI, afhankelijk van de noden van de jongeren op dat moment.
De gemiddelde bezetting van de 3 erkende modules i.f.v. de slachtoffers van tienerpooiers bedraagt
122,45%.
Alle meisjes “erkend” als vermoedelijke slachtoffers die in onze organisatie in 2021 een regulier
begeleidingsaanbod kregen, kenden verschillende en langdurige ontvluchtingen. Voor één meisje
was dit in combinatie met een ongewild langdurig vakantieverblijf in Afghanistan ten gevolge van
het Talibanregime.
Voor de meisjes die begeleid werden vanuit een verblijfsmodule betekende dit dat ze doorheen
2021 slechts 48% van hun begeleidingstraject effectief bleven slapen.

Aantal schakelingen in 2021 binnen de organisatie
In 2021 samen werden door onze organisatie 242 unieke jongeren begeleid.
Daarnaast begeleidden we 4 jongeren boven het modulair kader (buiten capaciteit) met een vorm
van rugzakfinanciering (IPH / IPH uitstroom GI), ingezet als personele middelen om de nodige
begeleidingsintensiteit te kunnen bieden (extra jobtime voor betrokken medewerkers). Voor 1
jongere deden we ook een aanbod dagbesteding ADKRA binnen het intersectoraal zorgnetwerk
Vlaams-Brabant en Limburg.
In het totaal aantal begeleidingen zitten ook de 19 korte crisisopnames (externe instroom, zie
verder).
In totaal werd er in 2021 33 keer geschakeld binnen het modulair aanbod van Huize Sint-Vincentius.
Hierna volgt een overzicht van deze schakelingen.

Schakelingen Huize Sint-Vincentius

Aantal op
33

Dagbegeleiding naar verblijf

2

Mobiele CB naar verblijf

1

CBKI naar verblijf

1

CBKI naar verblijf +CBKI

2
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Verblijf naar verblijf +CBKI

1

Verblijf naar mobiele CB

3

Verblijf naar CBAW

1

Verblijf naar KWE

1

Verblijf naar Dagbegeleiding

1

Verblijf + CBKI naar CBKI

1

Dagbegeleiding naar mobiele CB

4

Kamertraining naar CBAW

1

Kamertraining (+CBKI) naar mobiele CB

1

Kamertraining naar CBKI

1

KWE naar mobiele CB

3

CBKI naar CBAW

4

Verblijf NBMV naar regulier verblijf

1

Crisis naar KT

1

Crisis naar verblijf

2

Crisis naar CBAW

1

Uit het overzicht blijkt dat 4 crisisopnames resulteerden in een regulier begeleidingstraject binnen
onze organisatie. 22 van de overige schakelingen (75,8%) betroffen een minder of even intensieve
vorm van begeleiding. De 2 jongeren wiens crisisverblijf resulteerde in een regulier verblijf betrof
een jongere die binnen het jaar uitgestroomd was uit verblijf en een jongere die een ambulant
hulpverleningsaanbod binnen Huize Sint-Vincentius genoot.
Hieronder geven een overzicht van de schakelingen per regio.

Schakelingen regio LIBRA

Aantal op
15

CBKI naar verblijf

1

CBKI naar verblijf + CBKI

2

Verblijf naar verblijf + CBKI

1

Kamertraining + CBKI naar mobiele CB

1
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kamertraining naar CBKI

1

kamertraining naar CBAW

1

Verblijf + CBKI naar CBKI

1

CBKI naar CBAW

4

Crisis naar KT/verblijf

2

Crisis naar CBAW

1

Schakelingen regio Zuid-Limburg

Aantal op
7

Verblijf naar KWE

1

Verblijf naar CBAW

1

Verblijf naar mobiele CB

1

KWE naar mobiele CB

3

Dagbegeleiding naar mobiele CB

1

Schakelingen regio Oost-Brabant

Aantal op
4

Verblijf NBMV naar regulier verblijf

1

Dagcentrum naar mobiele CB

2

Crisis naar verblijf

1

Schakelingen regio West-Limburg

Aantal op
7

Mobiele CB naar verblijf

1

Dagcentrum naar verblijf

2

Verblijf naar mobiele CB

2

Verblijf naar dagcentrum

1

Dagcentrum naar mobiele CB

1
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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. Anderzijds
hebben we de mogelijkheid tot de nodige flexibiliteit in de regio door het ruime modulair aanbod
(vb. de inzet van CBKI).
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. 6 van de 7 schakelingen (85,7 %) zijn schakelingen naar ambulante begeleidingen.
In de regio Oost-Brabant hebben de begeleidingstrajecten in 2021 een relatief stabiel verloop
gekend. Hier waren er 4 schakelingen.
In de regio West-Limburg, de regio met de meeste verticale leefgroepen, geven de cijfers een
gedifferentieerd beeld. 3 van de 7 schakelingen gebeurden naar een meer intensieve
begeleidingsvorm. De overige 4 schakelingen betroffen een minder intensieve begeleidingsvorm en
zijn ook het klassieke verhaal van uitstroom uit een verblijf.

Aantal crisisopnames extern en intern over de modules doorheen 2021
In 2021 engageerde vzw Huize Sint-Vincentius zich 19 keer om voor een beperkte tijdsduur externe
en interne jongeren in verblijf op te vangen. In het totaal gaat het over 5 intern begeleide jongeren,
waarvan 3 jongeren uit een ambulant begeleidingstraject, 1 jongere in een flexibel traject bij wiens
crisisverblijf resulteerde in een verblijf, alsook 1 jongere die begeleid werd vanuit het ISZN.
De tijdsduur van de korte crisisverblijven valt binnen het bereik van 2 nachten tot en met 22 nachten.
De regio Libra nam het grootste aandeel van de crisisopnames voor haar rekening, 17/19
crisisverblijven. Het volgend schema geeft een overzicht.

Aantal crisisopnames

Aantal op 19

Libra

17

Kamertraining
Verblijf Jonathan
Verblijf NBMV

Verblijf andere regio’s

11 waarvan 3 intern over de modules
4 waarvan 1 intern over de modules
2

2 waarvan 1 intern over de modules

Bijkomende hulp toegevoegd aan de begeleiding van jongeren in verblijf
Doorheen het jaar 2021 is voor de 242 jongeren die we begeleidden 82 keer een beroep gedaan op
bijkomende hulp. Dit is minder dan in 2020 waar men 118 keer bijkomende hulp inschakelde en
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minder dan in 2019 waar men 96 keer een beroep deed op bijkomende hulp voor quasi hetzelfde
aantal jongeren in begeleiding (242).
In wat hierna komt bekijken we dit specifiek voor de jongeren in verblijf. Doorheen 2021 verbleven
130 jongeren in een verblijfmodule. 57 van deze jongeren kregen bijkomende hulp. Dit betekent dat
69,95 % (57/82) van alle bijkomende hulp die in 2021 in onze organisatie ingezet is naar jongeren in
verblijf ging. Vergelijken we dit gegeven met het percentage bijkomende hulp dat we in 2020
inriepen voor de jongeren in verblijf, nl. 66,95%, dan stellen we vast dat we in 2021 nog steeds in
de verblijfmodules veel nood hebben aan hulpverlening boven het eigen aanbod. In totaal betreft
het 77 vormen van bijkomende begeleiding. 6 jongeren kregen 2 vormen van bijkomende hulp. 1
jongere kreeg 3 vormen van bijkomende hulp.
We geven hieronder een overzicht over welke hulpvorm het gaat en hoeveel keer hiervan gebruik
gemaakt is.

Hulpvorm

aantal op 77

Percentage op 77

GGZ ambulant

40

51,95 %

GGZ residentieel

7

9,09%

Logo

9

11,69 %

VAPH

1

1,30%

Brede instap

2

2,59 %

Groepstraining

6

7,79 %

Hippotherapie

8

10,39 %

Psychotherapie*

4

5,19 %

* psychotherapie verwijst hier naar de therapie die door een interne medewerker gegeven wordt
Bemerk dat 84,41% van alle ingeschakelde bijkomende hulp een vorm van psychische ondersteuning
is. In 2020 was dit 83,54%. 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 gelijklopend beeld
vertonen.
Dit sluit aan bij de ervaren psychische kwetsbaarheid van de jongeren die in Huize Sint-Vincentius
verblijven en onderstreept het belang van samenwerking tussen actoren geestelijke
gezondheidszorg en jeugdhulp (in bijzonder programma’s als Ligant Care+, Yuneco Caro).
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Totaal aantal unieke opgestarte en unieke afgeronde dossiers
In 2021 startten 77 unieke jongeren een begeleidingstraject in onze organisatie (instroom). 65
unieke jongeren rondden hun begeleidingstraject af (uitstroom). De crisisopnames zijn hierin
inbegrepen.
We bieden hierbij een overzicht voor de laatste 4 jaren.

Jaar

Aantal opgestarte unieke
dossiers

Aantal afgeronde unieke
dossiers

2021

77

66

2020

80

73

2019

75

77

2018

85

92

We stellen vast dat het aantal unieke jongeren die in 2021 in onze organisatie een
begeleidingsaanbod kregen vergelijkbaar is met de voorbije 3 jaren. Het aantal unieke jongeren die
hun begeleiding afrondden is in 2021 lager dan de opgestarte dossiers in dat jaar én ook lager dan
de voorbije 3 jaren.
In de tabel hieronder proberen we een antwoord te vinden.

Module

Aantal opgestarte unieke
dossiers

Aantal afgeronde unieke
dossiers

Kamertraining

13

8

Verblijf

24

14

Dagbegeleiding in groep

17

9

NBMV

7

4

CBKI

3

2

CBAW

3

10

KWE

4

2

Mobiele CB

6

17

Totaal

77

66
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Uit de tabel leiden we af dat de instroom vooral in de reguliere verblijfmodules, kamertraining en
dagbegeleiding in groep hoog is in vergelijking met de uitstroom .
Tegelijkertijd zien we dat er meer jongeren hun begeleiding in de mobiele modules
contextbegeleiding en de CBAW-modules afrondden dan er opgestart werden. Dit groter aantal
uitstroommodules, nl. 18 compenseert evenwel op organisatieniveau niet de lagere uitstroom uit
de verblijfmodules en de modules dagbegeleiding in groep. De grote meerderheid van mobiele
begeleidingen die afrondden betreft uitstroom uit de jongerenhulpverlening naar zelfstandig wonen
of volwassen vervolghulpverlening.
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ZELFEVALUATIE
Sjabloon scores
Naam Inrichtende
Macht:

Vzw Huize Sint-Vincentius

Naam Organisatie:

Vzw Huize Sint-Vincentius

Erkenningsvorm:

OVBJ

Zelfevaluatie

2014

Kwaliteitszorg

nulmeting

Organisatie en visie
Betrokkenheid
Methodieken en
instrumenten
Verbetertraject

2

2015 2016

2017

2018

meting
Meting
+1
+4
meting
meting
+3
+2

2019

2020

Meting
+5

Geen
Meting

2021

-

2

2

2

2

2

5

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5

5

2

3

-

2

2

2

2

2

2

3

-

3

3

4

4

4

4

3

-

2

2

4

4

4

4

2

-

3

3

4

4

4

4

3

-

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

4

4

4

3

3

3

3

3

3

1

-

2

2

2

2

2

2

2

-

2

2

2

2

2

2

3

-

3

4

4

4

4

4

2

-

2

2

2

2

2

2

2

-

2

2

2

5

5

5

2
2
2

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

2

Medewerkersresultaten
Personeels-tevredenheid
Indicatoren en
kengetallen
Samenlevingsresultaten
Waardering strategische
partners
Maatschappelijke
opdrachten / tendensen
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Toelichting scores
De schuine cijfers zijn de scores van de laatste zelfevaluatie die we organiseerden betreffende dit
subthema.
We lichten hier de scores toe voor het kwaliteitsthema dat we in 2021 aan een zelfevaluatie
onderworpen hebben, nl. het thema “kwaliteitszorg”.
We gebruikten hiervoor 2 methodieken:
-

Een zelfontworpen vragenlijst: deze diende als leidraad voor de bevraging door de
kwaliteitscoördinator op elk team;
Een bevraging vanuit het Prose model, nl. de Scan Kwaliteitszorg, een batterij van 5
vragenlijsten die ingevuld werden door de directie en coördinatoren
Kwaliteitszorg: organisatie en visie

De stuurgroep kwaliteit waakt over een dynamische kwaliteitszorg en deze stuurgroep wordt
aangestuurd door de kwaliteitscoördinator die de eindverantwoordelijkheid voor kwaliteit heeft.
De visie op integrale kwaliteitszorg is omschreven in het kwaliteitshandboek.
In dit kwaliteitshandboek worden minstens de volgende domeinen van de organisatie behandeld:
leiderschap, personeelsbeleid, beleid en strategie, middelen, kernprocessen, gebruiker-,
medewerkers- en samenlevingsresultaten.
De leden van de stuurgroep, alsook medewerkers zelf waken erover dat alle domeinen van
kwaliteitszorg op elkaar afgestemd zijn.
Alle medewerkers konden spontaan en doorleefd omschrijven hoe kwaliteitszorg een belangrijk en
vanzelfsprekend deel uit maakt van hun dagdagelijks handelen als hulpverlener. Voor allen staat de
kwaliteitszorg voor de cliënt centraal. Doch zij geven aan hoe kwaliteitszorg ook verweven zit in het
personeelsbeleid en goede zorg voor medewerkers, het omgaan met middelen (financieel,
infrastructuur, werkmateriaal) en de evenwichten tussen alle domeinen.
Huize Sint-Vincentius heeft ervoor gekozen om binnen een periode van 5 jaar alle kwaliteitsthema’s
van het basismodel voor zelfevaluatie van het agentschap, minstens 1 keer te evalueren. Bovendien
garandeert de nazichtdatum voorzien op elk document of tekst dat een systematische evaluatie van
de kwaliteitszorg gepland en uitgevoerd wordt.
De resultaten van een evaluatie van een onderdeel van kwaliteitszorg leiden steeds tot een reflectie
over de noodzaak van een verbeteractie. Dit kunnen we staven met de bespreking van de
zelfevaluaties in alle vorige kwaliteitsverslagen.
Door de deelname van Huize Sint-Vincentius aan de intervisiegroepen kwaliteit van Vlaams-Brabant
en Limburg, is Huize Sint-Vincentius betrokken bij de jaarlijkse vergelijking van de groeiscores met
deze van de andere deelnemende organisaties. Hier wordt ook stilgestaan bij de bespreking van de
vastgestelde tendensen of opvallende cijfers van een bepaalde organisatie. Door deze
gedachtewisselingen leren de deelnemende organisaties van elkaar en kunnen ze geïnspireerd
worden om aan de slag te gaan in de eigen organisatie.
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We hebben niet echt een kwaliteitscertificaat in de zin van een kwaliteitsdiploma. Toch pretenderen
we kwaliteit hoog in ons vaandel te dragen en dit zo ook als organisatie naar buiten te brengen. We
ontvangen positieve feedback terzake in onze contacten met onze strategische partners, zoals de
medewerkers van ACT, de verwijzers.
Huize Sint-Vincentius maakt haar kwaliteitszorg en zelfevaluatie actief kenbaar via onze website,
waarop het kwaliteitsverslag, alsook het jaarverslag jaarlijks gepubliceerd wordt.
Deze bespreking van het subthema ‘organisatie en visie’ van kwaliteitszorg laat ons besluiten dat we
hiervoor een groeiscore 5 behalen.
Kwaliteitszorg: betrokkenheid
De directie maakt deel uit van de stuurgroep kwaliteit en is zo nauw betrokken bij de kwaliteitszorg
van de organisatie.
Afgevaardigden van elke afdeling van de organisatie nemen deel aan de verschillende interne
themacommissies (leefklimaat, seksualiteit, gebruikersparticipatie, agressiecoaches, …), waar
systematische sensibilisering en verdere implementering van het beleid m.b.t. het thema tot stand
komt en ervaringen en goede praktijken gedeeld worden.
De medewerkers worden op actieve manier betrokken bij het beleid via o.m. denkdagen,
zelfevaluaties, werkgroepen rond bepaalde thema’s. Daarnaast worden ze betrokken bij het beleid
door informatie te delen, zoals via het kwaliteitsgazetje, e-mailverkeer en de toelichtingen rond
beleidsthema’s door coördinatoren op de teamvergaderingen. We waken erover dat minstens alle
functiegroepen die een impact zouden ondervinden van een wijziging in een bepaald
werkingsaspect, betrokken zijn in het verbetertraject. We vinden dat hier nog groeimogelijkheden
voor de organisatie liggen.
Bestuursleden worden via de maandelijkse Raad van Bestuur betrokken in de actuele thema’s die
leven in de organisatie en sturen indien nodig de zorg bij. Daarnaast helpt het jaarlijks
kwaliteitsverslag om de kwaliteitszorg te blijven opvolgen. Bestuursleden worden ook uitgenodigd
deel te nemen aan de denkdagen die de organisatie organiseert.
De organisatie ziet er op toe dat cliënten betrokken worden bij de kwaliteitsverbetering van
werkingsaspecten die een impact hebben op hen. Dit gebeurt zeker bij de opstart van een nieuwe
verbeteractie of bij actualisering van bepaalde beleidsvisies of processen. Zo is de mening van een
beperkte groep van ouders en jongeren gevraagd bij de revisie van onze klachtenprocedure.
Signalen, bemerkingen van jongeren zijn mee verwerkt in de visietekst rond kamerdoorzoeking.
Daarnaast kennen de 3 dagcentra van oudsher een uitwisselingscultuur met ouders betreffende
dagcentra relevante werkingsaspecten. Dit vanuit hun ouderwerking en thema-avonden. Via de
commissie gebruikersparticipatie is Huize Sint-Vincentius bezig een kader uit te werken voor de
oprichting en werking van een overkoepelende oudergroep. D.m.v. van deze oudergroep wensen
we feedback te ontvangen over bepaalde werkingsaspecten en kunnen we bepaalde processen of
thema’s waarmee zij of hun kind te maken hebben, toelichten.
Gezien een reeds bestaande intensieve samenwerking binnen team Adkra tussen Huize SintVincentius en Huize Levensruimte, de geografische ligging van beide organisatie en een gelijkaardig
aanbod/visie, … organiseren we vanaf 2021 gezamenlijke beleidsdagen. Deze behandelen
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gemeenschappelijke thema’s en exploreren binnen welke domeinen de samenwerking tussen beide
organisaties kan versterkt worden. Deze beleidsdagen zijn door beide directies voorbereid.
In de intervisiegroepen kwaliteit van Vlaams-Brabant en Limburg reflecteren we samen met de
deelnemende organisaties over kwaliteitsthema’s en knelpuntthema’s die we ervaren. Verwijzers
en medewerkers van ACT worden uitgenodigd voor een gesprek indien zich situaties voordien die
een afstemming of dialoog over de kwaliteitszorg opdringen, zoals een tijdelijke opnamestop voor
een bepaalde afdeling om de kwaliteit van leven en de kwaliteit van werken mogelijk te maken.
Tot dusver scoren we positief tot en met het groeiniveau 3.
We voldoen niet aan de indicator van groeiniveau 4, de systematische evaluatie van de wijze waarop
externe partners en gebruikers betrokken worden bij het beleid.
We voldoen wel aan de indicator van groeiniveau 5. De maken steeds expliciet kenbaar op welke
manier betrokkenen kunnen participeren.
Het besluit is dat we aangaande het thema ‘betrokkenheid’ groeiniveau 3 behalen.
Als verbeteractie zullen we vanuit een werkgroepje op zoek gaan naar realistisch haalbare
mogelijkheden om medewerkers van diverse functiegroepen meer effectief te betrekken

Kwaliteitszorg: methodieken en instrumenten
We kunnen aantonen dat we over een kwaliteitshandboek beschikken waarin een kwaliteitsbeleid
is opgenomen.
We gebruiken verschillende methodieken voor zelfevaluatie, o.m. het zelfevaluatiemodel volgens
de groeiscores, vragenlijsten uit PROSE, zelf ontworpen vragenlijsten.
De meeste medewerkers vinden hun weg in het kwaliteitshandboek. Het kwaliteitshandboek bevat
minimum de missie, visie, waarden en strategische doelen van de organisatie, het
managementsysteem en zelfevaluatiesysteem, de kernprocessen, cliënt- medewerkers- en
samenlevingsresultaten.
Alle functiegroepen passen het kwaliteitshandboek toe en vinden dit belangrijk om de kwaliteitszorg
te borgen. Dit werd duidelijk aangetoond bij de bevraging van kwaliteitszorg op de afdelingen.
Het verloop van de zelfevaluatie volgens de PDCA-cyclus is duidelijk omschreven in de beleidstekst
‘visie op kwaliteit en kwaliteitssysteem’. Dit wordt in de praktijk ook op deze manier aangepakt. We
hanteren een 5-jarenplanning om alle kwaliteitsdomeinen van het zelfevaluatiemodel aan bod te
laten komen.
Bij de bespreking van de resultaten van een zelfevaluatie wordt de ingezette methodiek
geëvalueerd. Zo werd de batterij van de 5 vragenlijsten kwaliteitszorg als minder effectief
beoordeeld. De afzonderlijke items bevatten teveel verschillende elementen die op zich een ander
antwoord toelaten.
De nazichtsdatum op elk document van het kwaliteitshandboek is een hulpmiddel om er voor te
zorgen dat het kwaliteitshandboek op systematische wijze geëvalueerd wordt en bijgestuurd wordt.
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De evaluatiedata worden opgenomen in de kwaliteitsplanning, wat deze systematische evaluatie
borgt.
Ook hier verwijzen we naar de provinciale intervisiegroepen Kwaliteit als fora om onderling van
gedachten te wisselen over de gebruikte methodieken voor de kwaliteitszorg. Om kwaliteitszorg te
verbeteren bekijken we wat als werkzaam ervaren wordt in andere organisaties, maar ook in het
buitenland. Zo laten we ons inspireren door het onderzoek van professor van Yperen in Nederland
m.b.t. het meten van effect in de jeugdhulp. Zijn stelling dat men bij een bespreking over de
resultaten van een bevraging rekening moet houden met de cijfers maar tegelijk ook met wat deze
cijfers vertellen. Zo worden de kwartaalcijfers agressie op de teams besproken aan de hand van de
4 vragen van Van Yperen (‘herkennen we dit?’, ‘Wat vinden we ervan?’, ‘Hoe verklaren we het?’ en
‘Wat gaan we anders doen?’). Deze vragen zijn helpend om de kwaliteit van de zorg telkens te
helpen verbeteren. Ook de methodiek van 1G1P en het Amerikaanse model “Wrap around care”
hebben hun weg binnen onze organisatie gevonden en worden ervaren als een meerwaarde in het
werken vanuit de regie van de cliënt.
Bij het gebruik van hulpmiddelen of methodieken geven we de voorkeur aan wetenschappelijk
onderbouwde methodieken of hulpmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn: PROSE, 1G1P, SOS, LSCI,
NVR/NA, Vlaggensysteem, bevraging Leefklimaat (Vereniging Ons Tehuis i.s.m. UGent en ULeiden),
participatiekompas, rustbox …
Deze reflectie over het thema ‘methodieken en instrumenten’ brengt ons op groeiniveau 5.
Kwaliteitszorg: verbetertraject
Alle medewerkers geven aan dat Huize Sint-Vincentius verbetertrajecten formuleert. Het zijn de
coördinatoren die hen hierover informeren. De informatie gebeurt deels ook via de vergadering van
hoofdbegeleiders, via de diverse commissies of via de verslagen van de Ondernemingsraad.
Daarnaast communiceert de directie op de jaarlijkse startdag over de prioritair lopende
verbetertrajecten.
We proberen deze verbetertrajecten SMART te formuleren.
We slagen er nog onvoldoende in om de verbetertrajecten systematisch dusdanig op te stellen dat
de PDCA-cyclus herkenbaar is.
We koppelen de resultaten van een zelfevaluatie steeds terug aan de betrokken deelnemers. We
kunnen nog meer actie ondernemen om de resultaten van de verbeteracties waar ze niet bij
betrokken geweest zijn, op een efficiëntere en systematische manier kenbaar te maken.
Dit betekent dat we op dit subthema een score 2 behalen.
Wat het kenbaar maken van de verbeteracties alsook de resultaten ervan ziet de
kwaliteitscoördinator een verbeteractie voor zichzelf. Zij zal een aantal stappen (bvb. onderdeel
‘Toelichting bij verbeteracties’ onder Integrale kwaliteitszorg en onderdeel ‘Resultaten
verbeteracties’ onder Resultaten).
Daarnaast engageren alle directieleden en coördinatoren zich om meer toe te zien op de SMARTformulering van de verbetertrajecten en het opstellen van deze trajecten volgens de PDCA-structuur
die omschreven is in onze beleidstekst ‘Visie op kwaliteit en kwaliteitssysteem’.
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RAPPORT ONDERSTEUNENDE MODULES
Nog steeds omschrijven we ADKRA graag als een initiatief dat via spel, beweging en artistieke
activiteiten de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleert. Samen
bewegen heeft immers een enorm potentieel voor kinderen en jongeren om in hun kracht te staan,
nieuwe competenties te ontdekken en zelfvertrouwen te versterken. Deze woorden vatten nog
steeds de grond waarop ADKRA gebouwd werd. Toch kunnen we er niet omheen dat 2021 ons
duidelijk heeft gemaakt dat we zoekende zijn en onze identiteit niet louter meer met deze zinnen
kunnen weergeven. Groeipijnen, zeg maar, die terug te brengen zijn naar een 3-tal bewegingen, om
over de invloed van thuiswerk en quarantaines nog maar te zwijgen.
Ten eerste, we besloten in 2020 n.a.v. een gezamenlijk project m.b.t. alternatieve dagbesteding om
ADKRA in de toekomst verder vorm te geven in een samenwerking tussen Huize Levensruimte en
Huize Sint-Vincentius. Dit betekende dat de opdracht van ADKRA verruimd werd, het team
uitbreidde, de doelgroep over meerdere locaties verspreid woonde, verwachtingen van beide
organisaties in kaart gebracht moesten worden, enz. Dit is een langzaam proces, waarin gaandeweg
enkele vanzelfsprekendheden in vraag gesteld worden of op z’n minst meer geëxpliciteerd moeten
worden. Groeien betekent op een bepaald moment ook dat je sterkere keuzes moet maken. Daar
lijken we met ADKRA stilaan voor te staan.
Ten tweede, door de individuele vragen die ons bereikten ontwikkelden we het voorbije jaar meer
activiteiten onder de module ‘ondersteunende begeleiding’. Naast dagactivering werden er ook
kortdurende ervaringstrajecten en time-out vormgegeven. Bovendien namen we de eerste stappen
in het herstelgericht werken. De oorspronkelijke pijlers (Academie, Adventure en Artistiek)
volstonden niet meer om onze werking te omschrijven en we evolueerden naar een tweedeling,
m.n. ondersteunende begeleiding en vrije tijd. De ondersteunende begeleidingen omvatten de
acties zoals omschreven door het agentschap Opgroeien, m.n. dagactivering, kortdurende
ervaringstrajecten en time-out, aangevuld met herstelgericht werken. Het uitgangspunt van dit
aanbod is dat de ondersteunende begeleiding specifiek wordt toegevoegd aan een individueel
hulpverleningstraject van een jongere, zodat de continuïteit van dit traject behouden blijft en/of
nieuwe perspectieven geopend worden. In het luik van de vrije tijd brachten we de oorspronkelijke
pijlers van ADKRA onder. Dit aanbod van spel, sport en artistieke activiteiten organiseren we in zeker
zin buiten het hulpverleningstraject en staat veelal ook open voor externe kinderen en jongeren.
Bovendien hebben we in het najaar onze eigen sportclub opgericht.
Ten derde, we zijn enigszins teruggeslagen in ons teamontwikkelingsproces, aangezien de
teamsamenstelling het voorbije jaar minder stabiel was. Enerzijds sloot een teamlid na langdurige
afwezigheid (omwille van positieve redenen) in augustus opnieuw aan en mochten we een nieuw
teamlid (omwille van vervanging) in november welkom heten. Anderzijds weten we ook dat één van
onze teamleden na een lange loopbaan in onze organisatie haar laatste werkjaar is ingegaan. Hoe
je het draait of keert, dat voel je in een team. Ook binnen het team moeten we dus opnieuw op
elkaar afstemmen.

In de ondersteunende begeleidingen neemt alternatieve dagbesteding (dagactivering) nog steeds
een prominente plaats in. De ondersteunende trajecten staan vaak in het kader van dit aanbod en
bovendien eist dagbesteding een grote hap van de personele middelen op. Net als de voorbije jaren
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vertrekt dagbesteding voornamelijk uit groepsateliers voor jongeren die moeizaam aansluiting
vinden op het onderwijs of reguliere arbeidscircuit. We bieden tijdens 6 dagdelen ateliers aan, zoals
helpen in een buurtwerking of zorgboerderij, hondenwandeling, werken met paarden, koken,
sporten, vorming en crea-activiteiten. Waar mogelijk proberen we met de jongeren ook een
maatschappelijk engagement op te nemen (bv. pamperbank i.s.m. Huis van het Kind), maar deze
initiatieven blijven voorlopig nog beperkt. De atelierwerking stelt ons voortdurend voor heel wat
vragen: bereiken we ons doel?, waar leggen we onze lat?, zijn we gericht op het activeren van
jongeren of moeten ze ook (technische of praktische) vaardigheden leren?, is het voldoende om ons
te richten op basisvaardigheden zoals op tijd komen, volhouden, aan afspraken houden, enz.? We
beseffen dat deze vragen moeilijk eenduidig te beantwoorden zijn en voor elke jongere anders
ingekleurd kunnen worden. Toch vinden we het belangrijk om hierbij kritisch stil te staan en
alternatieve dagbesteding als een tussenschakel te beschouwen. Een schakel om aansluiting te
vinden bij ‘iets’ regulier, hetzij school, werk, therapie, andere hulpverlening, … Perspectief creëren
en trajecten, jongeren en hun omgeving in beweging brengen is onze opdracht. Het aanbod van
ondersteunende begeleidingen biedt ons hierin extra mogelijkheden om vanuit een niet-wetende
houding naar jongeren en hun context te luisteren, waardoor er meer naar win-winsituaties kan
toegewerkt worden. Bovendien trachten we ruimte te creëren om acties ‘samen te doen’. We
vragen ons soms wel af of groepsateliers een goede katalysator zijn om jongeren (of systemen) in
beweging te brengen. Soms lijkt de groep net een rem voor de ontwikkeling van de jongeren en
bijgevolg willen we meer aan de slag met individuele leerplekken. Hoewel we in enkele individuele
trajecten een poging ondernamen, kwamen we nog nauwelijks tot succesverhalen. We zoeken uit
of we individuele leerplekken meer structureel in onze werking kunnen verankeren. Een duidelijke
dagstructuur en een betrouwbare houding van begeleider hierin blijken dan weer wel positief voor
het groepsgebeuren. Ook hier begeven begeleiders zich dagelijks in een spanningsveld en moeten
ze voortdurend de keuze maken om een jongeren te stimuleren tot actie dan wel rust in te bouwen
door verwachtingen te milderen. In sommige groepen is dit best een stevige uitdaging.
De kortdurende ervaringstrajecten en time outs zijn dan weer overwegend individuele activiteiten.
Voorlopig zijn deze trajecten nog enigszins beperkt. In 2021 realiseerden we slechts 1 time out.
Hoewel er in het team heel veel zin is om time outs op te zetten, is dit praktisch niet vanzelfsprekend.
Dit heeft simpelweg te maken met de goed gevulde agenda’s van de teamleden. In het kader dat
we het voorbije jaar omtrent time out uitschreven opteerden we er dan ook voor om maximaal
beroep te blijven doen op externe time outinitiatieven. Zelf proberen we ons aanbod in te zetten
voor jongeren die op dat precaire moment geen gepast aanbod vinden. Wel kijken we halsreikend
uit naar een nieuw initiatief van één van de medewerkers van Huize Levensruimte, waardoor we
vanaf 2023 over een eigen time outplek zullen beschikken.
In de kortdurende ervaringstrajecten wordt er vooral geopteerd voor individuele Rots &
Watertrainingen en hippotherapie. Rots & Water wordt op vraag van een jongere en/of begeleiding
opgestart. Telkens opnieuw wordt er bekeken wat deze methodiek voor de jongere kan betekenen
en welke accenten er best gelegd worden. Omwille van praktische redenen (m.n. huur van de locatie
en beschikken over de paarden) is er voor de hippotherapie een structureel aanbod voorzien.
Wekelijks kunnen een drietal individuele sessies met de paarden verzorgd worden. Pas eind 2021 is
de hippotherapie binnen ADKRA (her)opgestart.
Aangezien Huize Levensruimte de voorbije jaren op zoek was naar manieren om (ernstig)
grensoverschrijdend gedrag niet zonder gevolg te laten, doch niet steeds terug wil vallen op straffen,
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werd het herstelgericht werken in het agressiebeleid opgenomen. ADKRA leek goed geplaatst om
intern herstelgesprekken uit te voeren en dus wilden we dit idee in 2021 verkennen. We namen
literatuur door, één van onze teamleden volgde een training rond het begeleiden van herstelgericht
groepsoverleg (HERGO) en we organiseerden een 3-daagse introductie voor alle teamleden van
ADKRA, medewerkers van Huize Sint-Vincentius en medewerkers van Huize Levensruimte. De
Hergo-opleiding vond in het najaar plaats. De 3-daagse introductie moesten we evenwel naar 2022
verschuiven. Hoewel we in de loop van dit jaar met beide organisaties willen bekijken hoe we de
verdere implementatie van het herstelgericht werken zullen vormgeven, werden de eerste stappen
in het begeleiden van herstelgesprekken rond de jaarwisseling reeds genomen.
Voor de module ondersteunende begeleiding kenden we in 2021 op jaarbasis een bezetting van
130,6 %. In dagbesteding begeleidden we 47 jongeren, waarvan 2/3de meisjes. Van deze jongeren
worden er 26 door Huize Sint-Vincentius en 21 door Huize Levensruimte begeleid. 1 van deze
jongeren door Huize Sint-Vincentius begeleid kaderde binnen het Intersectorale Zorgnetwerkwerk.
Leeftijden schommelen tussen 11 en 22 jaar, waarbij bijna de helft zich situeert tussen 15 en 18 jaar.
Maar liefst 9 jongeren zijn jonger dan 15 jaar. 27 trajecten zijn korter dan 3 maanden (waarvan 9
i.k.v. crisisopvang), 20 trajecten lopen langer dan 3 maanden en 9 hiervan zelfs langer dan een half
jaar.
Er werden 9 kortdurende ervaringstrajecten gelopen, waarvan 5 individuele Rots & Watertrainingen
en 3 begeleidingen met de paarden. Eén ervaringsgericht traject werd gelopen binnen het artistieke
luik van ADKRA, aangezien dit aanbod beter aansloot op de noden van de jongere.
Het luik van de vrije tijd omvat het oorspronkelijke aanbod van ADKRA, m.n. de Academie,
Adventure en Artistiek. Binnen de Academie staat het leren rond sociale vaardigheden centraal. Via
spel en beweging werken kinderen en jongeren – al dan niet in interacties met hun ouders – rond
(zelf)vertrouwen, relaties, gevoelens, grenzen, impulscontrole, pestgedrag, enz. Ondanks de
golfbewegingen die COVID-19 voortdurend maakte, konden we in 2021 onder de Academie zowel
Rots & Water als Sherborne opnieuw opstarten. Met Rots & Water richtten we ons op de
leeftijdscategorie van 7 tot 14 jaar. Sherborne richt zich naar ouders met baby’s en peuters. Jungle,
de bewegingsschool voor kleuters en de 6-jarigen, hebben we in 2021 niet aangeboden. 30 kinderen
en jongeren namen in 2021 deel aan het aanbod van de Academie, waarvan 24 externen.
In het verlengde van de eerste lockdown deden we vanuit Adventure geen structureel
(groeps)aanbod meer. Het sport- en ervaringsgericht aanbod van één van onze medewerkers kreeg
informeel vorm en speelde voortdurend in op de vragen die zich ad hoc binnen Huize Levensruimte
stelden. Om de 14 dagen bleef er ruimte om hierop in te zetten, doch werden deze activiteiten niet
formeel geregistreerd. Met de oprichting van de sportclub (zie lager) zal er in 2022 opnieuw een
structureel sportaanbod voorzien worden. Wel experimenteerden we eind 2021 intern met yoga.
Aan deze sessies namen alvast 5 jongeren deel.
In het Artistieke luik, dat draait rond cultuurbeleving, kennismaking met allerlei kunstvormen en
kansen geven om te performen, stonden net als de voorbije jaren het muziekatelier en Urban Dance
op de voorgrond. Het zal je niet verwonderen dat passieve cultuurbeleving de afgelopen periode
nauwelijks aan de orde was. Het muziekatelier draaide wel op volle toeren. Naast de bandcoaching
is er steeds meer vraag naar individuele lessen. Tevens mocht onze band ‘The Old Launderette’ in
de zomer het voorprogramma verzorgen tijdens het tuinfeest van één van onze deelwerkingen. Met
het nieuwe schooljaar kwam er ook een wissel van de lesgever die door HAMAril voor de
bandcoaching voorzien wordt. Dit verliep moeilijker dan verwacht, aangezien de opdracht ver
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buiten de comfortzone van de lesgever lag en de klik er nooit kwam. Even een dipje voor het
muziekatelier. Voor Urban Dance konden we opnieuw rekenen op een toegewijde vrijwilliger, die
wekelijks met een dansles voor onze kinderen en jongeren klaarstaat. Zij voorziet zowel een les voor
de lagere schoolleeftijd als voor onze pubers en adolescenten. Aan het aanbod van Artistiek
participeerden 24 jongeren, waarvan 19 aan het muziekatelier en 14 aan de danslessen.
Op het snijpunt van de verschillende luiken van de vrije tijd richtten we in september 2021 ADKRA
Adventure & Sport, onze eigen sportclub, op. Met onze sportclub gooien we de deuren open en
maken we het beweegaanbod van ADKRA bereikbaar voor alle kinderen en jongeren uit de buurt.
We zijn een inclusieve club die open staat voor kinderen en jongeren binnen en buiten de jeugdhulp.
Het maakt niet uit of ze willen deelnemen aan een sociale vaardigheidstraining, een adventure
activiteit of een dansles.
In de sportclub van ADKRA staat sportplezier centraal. Waar mogelijk zullen we de kans niet laten
liggen om jongeren te stimuleren om duurzaam te sporten en eventueel door te schuiven naar een
sporttak-specifieke club. Toch zijn dit geen expliciete doelstellingen van onze sportclub. We willen
veeleer een plek creëren waar kinderen, jongeren en gezinnen graag zijn, talenten ontdekken en
goed in hun vel zitten. Samen sporten kan hierin zeer betekenisvol zijn. Sporten vertrekt voor ons
vanuit een brede lichamelijke en motorische basis, een brede sociaal-emotionele ontwikkeling,
focus op plezier (i.p.v. presteren) en kansen om ten volle te participeren. Deze uitgangspunten
komen duidelijk terug in ons sportprogramma, dat weinig sporttak-specifiek en uitsluitend
recreatief is. In 2022 zullen we ons sportaanbod, met financiële steun van Sport Vlaanderen, verder
uitbreiden. We zijn door Sport Vlaanderen erkend als G-sportclub.
In de vakantiewerking van ADKRA richtten we ons de laatste jaren minder op het aanbieden van
groepsactiviteiten en uitstappen. Zowel vanuit de leefgroepen als het reguliere jeugdwerk is er
immers een ruim aanbod aan activiteiten en kampen. Zelf trachten we veeleer vraaggericht
(individuele) activiteiten aan te bieden aan kinderen en jongeren die moeizaam aansluiting vinden
op het reguliere aanbod. Zo hopen we voor deze jongeren de dagen in de leefgroepen wat te
doorbreken en de kans op escalaties te verminderen. Naast dit aanbod op maat van individuele
jongeren, bieden we twee namiddagen per week een groepsatelier in Diest aan. Op deze manier
creëren we een minimum aanbod waarop jongeren kunnen aansluiten.
ADKRA participeert in elk van de leeftijdsgroepen van het Huis van het kind Diest (0-3 jaar, lagere
school, jongeren). Tevens begeleiden we zowel in Diest als in Scherpenheuvel-Zichem mee het
peuterspeelpunt. Voor het Huis van het kind Aarschot en het Huis van het kind Westerlo verzorgden
we i.s.m. met oudercursus van Stan De Opgroeicaravan (CKG De Schommel) een Rots &
Watertraining. Eveneens begeleidden we een 3-daagse Rots & Watertraining voor kinderen van het
opvangcentrum Peeterskasteel (Caritas International). Tot slot participeerden we in het najaar actief
aan de 10-daagse van de geestelijke gezondheid.
Zoals hoger aangegeven is de samenstelling van het team relatief nieuw en bijgevolg moeten de
teamleden elkaar nog beter leren kennen. Het vele thuiswerk, de online vergaderingen, enz. maken
dit proces niet makkelijk. Bijgevolg vraagt het extra tijd om op elkaar af te stemmen. Het team blijft
gedreven en out of the box denken om elke vraag te bekijken, heeft oog voor kleine stappen die
jongeren en/of medewerkers zetten en hanteert een positieve kijk. Toch voelen we dat het op het
einde van het jaar een beetje aan scherpte en creativiteit (mentale ruimte) ontbrak. We waren ook
enkele maanden onderbemand, waardoor de focus meer kwam te liggen op het draaiende houden
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van ‘wat er is’. Zodoende was ieder, veelal vanuit haar talent, druk binnen een bepaald onderdeel
van onze werking aan de slag. Enkel de groepsateliers van dagbesteding waren een
gemeenschappelijk werkterrein. Hierdoor lijkt het team, en ons programma, soms uit losse
puzzelstukken te bestaan, die terug samengelegd moeten worden. Het team kijkt ernaar uit om
elkaar in 2022 opnieuw letterlijk en figuurlijk te ontmoeten.
ADKRA verzorgt voor Huize Sint-Vincentius en Huize Levensruimte zowel de ondersteunende
begeleidingen als een aanbod in de vrije tijd. Zoals je hiervoor kon lezen nam het team de voorbije
jaren heel wat initiatieven. Wat 2022 brengt, is op dit moment niet zo duidelijk. Nemen we nog een
jaar de tijd om volop te experimenteren en nieuwe paden te bewandelen of moeten we dit jaar
ADKRA (her)structureren? Hoe organiseren we het ruime aanbod en zorgen we ervoor dat alle
onderdelen een mooi geheel blijven vormen? Hoe integreren we dit aanbod in beide organisaties?
En welke vorm neemt het team vervolgens best aan? In ieder geval staan we voor stevige
uitdagingen voor de (nabije) toekomst.
De uitspraak “processen hebben voorrang op verbeterprojecten”, die viel tijdens onze
teamevaluatie, brengt enigszins rust. We zijn zoekende, maar misschien moeten we de druk om snel
een antwoord te vinden afhouden. We moeten onze aandacht erbij houden en kritisch bij onze eigen
werking stilstaan, maar tegelijkertijd geloven dat het proces z’n werk doet.
In ieder geval verdienen de groepsateliers in dagbesteding de nodige zorg. Ook willen we nagaan
hoe we beter stil kunnen staan bij de doelstellingen van alternatieve dagbesteding. Daarnaast zullen
we met het team keuzes moeten maken m.b.t. de werkvormen waarop we zowel in de
ondersteunende begeleidingen als de vrije tijd blijven inzetten, hoe deze samenhangen en
onderbouwd worden in een gezamenlijke visie. Bovendien zullen we dit steeds meer moeten
afstemmen met de verwachtingen die er leven in beide organisaties, bij de betrokken kinderen,
jongeren en gezinnen en in de buurt. Elkaar ontmoeten en sterker naar elkaar toegroeien.
En weet, in deze ontmoetingen kondigen nieuwe initiatieven zich alweer aan …
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SAMENWERKINGSVERBANDEN

Naast de vaste externe sectorale en intersectorale overlegorganen waarvan vzw Huize SintVincentius deel uitmaakt en die in 2021 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.

Team Jeugdhulp Hageland
In 2020 deed het agentschap een oproep tot een uitbreiding van het samenwerkingsverband. Het
Team Jeugdhulp Hageland stelde zich kandidaat voor regio Hageland – Brabant-Oost. Begin 2021
werd deze aanvraag door het agentschap goedgekeurd. Met dit uitbreidingbeleid beoogt het
agentschap nog meer te kunnen inzetten op vroeginterventie. In 2021 werd het bredere regionale
samenwerkingsverband 1G1P Oost-Brabant opgericht. Dit is een samenwerkingsverband van
partnerorganisaties die uit verschillende sectoren jeugdhulp komen, nl. VAPH, bijzondere jeugdzorg,
CAW, CGG. Het intersectoraal team bestaat uit gezinscoaches, eerstelijnspsychologen, een
tweedelijnspsycholoog en teamcoördinatoren. Het ruime samenwerkingsverband is opgedeeld in 3
kleinere samenwerkingsverbanden met elk een eigen team, waarvan Team Hageland, naast het
Team Leuven en het Team Druivenstreek. In 2021 lag de focus op het opstartproces van de 2 nieuwe
subteams en het op punt stellen van de werking van de 3 teams. Ook voor Team Jeugdhulp Hageland
dat het opstartproces al achter de rug had, veranderde er nog wat. Door de nieuwe richtlijnen van
het agentschap diende men zich voornamelijk te richten tot gezinnen die (nog) geen hulpaanbod
gekregen hebben vanuit de rechtstreeks toegankelijke hulp. Tevens diende de werking afgestemd
te worden op de nieuwe verwachtingen betreffende de functie van gezinscoach (van begeleidende
tot zuiver coördinerende functie). De eigen teamsamenstelling was onderhevig aan verschuivingen
naar één van de andere 2 subteams, in functie van de woonplaats van de teamleden. Hierdoor
ontstaat een nieuw teamproces. We stellen vast dat de coronamaatregelen met het telewerken als
gevolg in combinatie met het wegvallen van de teamcoördinator van het eerste uur, alle nieuwe
processen bemoeilijkten en vertraagden.
De invulling van de functie van gezinscoach wordt als een meerwaarde binnen het
begeleidingstraject. Doordat de regie bij het gezin zelf ligt en de gezinscoach naast het gezin kan
staan én toch ook de maatschappij kan binnenbrengen, wordt het empowerment effect op het gezin
versterkt.
Als uitdaging voor 2022 ziet men zeker de nieuwe intersectorale samenwerking en het zoeken van
een gemeenschappelijke visie.
Daarnaast kijkt men in 2022 uit naar de invulling van functie teamcoördinator en naar de
mogelijkheid voor face-to-face contacten waardoor er zeker binnen het samenwerkingsverband als
in de begeleidingstrajecten meer verbinding kan tot stand komen.
Het werken van de gemandateerde gezinscoach van Huize Sint-Vincentius in het
samenwerkingsverband 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 al zo voor de werking van het dagcentrum waaraan de gezinscoach verbonden is. De principes
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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. Daarnaast 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.
Daarnaast werd in 2021 binnen de ruime organisatie vzw Huize Sint-Vincentius een werkgroep 1G1P
opgericht met de bedoeling bekendheid met deze methodiek en de onderliggende visie te
verspreiden binnen alle afdelingen. Hierbij aansluitend beoogt deze werkgroep alle afdelingen te
laten kennismaken met het online hulpverleningsplan ‘Samen1plan’. Deze kennis wordt in onze
organisatie binnen gebracht door een medewerker van de regio Zuid-Limburg die deelneemt aan
een opleidingstraject van deze online tool. Deze medewerker neemt deel aan de werkgroep 1G1P.
Concrete acties worden in 2022 verwacht.
De focus van het nieuwe samenwerkingsverband op gezinnen die (nog) geen hulpaanbod gekregen
binnen de rechtstreeks toegankelijke hulp, had in de regio Oost-Brabant van onze organisatie een
impact op het herbekijken van het wachtbeheer van het rechtstreeks toegankelijk aanbod.
We ontwikkelden een warme wachtlijstbeheer voor het hulpaanbod vanuit de mobiele
contextbegeleiding en de dagbegeleiding in groep. De bedoeling is tweeledig. Vooreerst willen we
een juiste indicatiestelling en mensen die andere hulp nodig hebben doorverwijzen naar een meer
passend hulpaanbod. Daarnaast willen we voor diegenen die in de wacht staan voor ons
hulpaanbod, minimale ondersteuning bieden. We stelden een team ‘Warme Wacht’ samen dat dit
warme wachtlijstbeheer op zich neemt. Dit team bestaat uit een coördinator, 2 contextbegeleiders
en 2 begeleiders vanuit het dagcentrum. Maandelijks wordt ieder aangemelde gezin gecontacteerd
en wordt waar mogelijk ondersteuning geboden. Indien mogelijk is het deze begeleider van het
Warme Wacht-team die de effectieve begeleiding ook op zich neemt.
Het eerste zichtbare effect van dit warme wachtlijstbeheer is een drastisch terug geslonken
wachtlijst en een snelle invulling van een openstaande begeleidingsplaats.

Samenwerkingsverband Veilig Verblijf Limburg
Sinds de oproep van het agentschap in 2019 werken 7 organisaties Jeugdhulp Limburg samen met het
netwerk Ligant aan het vorm geven van Veilig (oorspronkelijk ‘Beveiligend’) Verblijf in Limburg.
Dit resulteerde in 2021 in de oprichting van een nieuwe vzw, genaamd Heem vzw.
De concrete opstart was voorzien vanaf september 2021, maar werd om diverse redenen verdaagd
naar 21 januari 2022.
Huize Sint-Vincentius maakt samen met de andere partners (vzw Huize Sint-Augustinus, de Wiekslag,
OOOC Kompas, vzw Pieter Simenon, Asster en OC Sint-Ferdinand) deel uit van het Dagelijks Bestuur
die de uitbating van het beveiligend verblijf verzekert. De Raad van Bestuur wordt gevormd door de
kernpartners, aangevuld met partners met specifieke expertise (zoals Arktos, CAD, Ligant). Onze
organisatie is in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door de algemeen directeur. Daarnaast nemen
we deel aan zorginhoudelijke werkgroepen en bieden we als organisatie ondersteuning op vlak van
kwaliteitszorg.
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In 2021 werd verder invulling gegeven aan de visie en inhoudelijke werkingsprocessen van Veilig
Verblijf. Er werd een samenwerking aangegaan met de ziekenhuisschool, De Radar, en er kon gestart
worden met de aanwerving van leerkrachten. Tevens werd gestart met de aanwerving van het
begeleidend en ondersteunend personeel voor de 3 leefgroepen (elk voor 6 jongeren), waarvan 1
leefgroep voorzien is later op te starten (2022)3 Men beoogde een multidisciplinaire
teamsamenstelling
met
expertise
vanuit
Opgroeien,
VAPH
en
geestelijke
gezondheidszorg/jongerenpsychiatrie. 3 medewerkers van vzw Huize Sint-Vincentius maakten de
overstap. Terwijl de werving van medewerkers volop bezig was, vonden ook de verbouwingen van het
gebouw voor Veilig Verblijf plaats. Het gebouw diende omgebouwd te worden tot 3 gehelen met
gemeenschappelijke
therapieen
atelieruimtes.

Hulpprogramma “gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg”
Vzw Huize Sint-Vincentius neemt deel aan YUNECO Caro, het Vlaamse zorgprogramma dat vanaf
september 2019 uitgerold werd binnen Vlaams-Brabant.
In het hulpprogramma YUNECO Caro worden de voorzieningen Jeugdhulp binnen Vlaams-Brabant
door het aanbod GGZ-kennis binnen de teams én bij de jongeren te brengen. Het is de bedoeling
op deze manier jongeren met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen met een toegankelijk
GGZ-aanbod op maat.
De twee teams van onze regio Oost-Brabant die op dit outreaching aanbod een appel kunnen doen,
ervaren de samenwerking als een grote meerwaarde in functie van de psychische zorg naar de
jongeren.
Yuneco Caro werkt laagdrempelig waarbij ze zich heel beschikbaar en bereikbaar opstellen en niet
gebonden zijn aan een wachtlijst. Team en jongere voelen zich snel gehoord en worden snel op weg
geholpen. Het trapsgewijs werken helpt de drempel te verlagen zowel voor het team als voor de
jongere. Alles vertrekt vanuit het transparant informeren van de jongere over de denkpiste van het
team om een beroep te doen op een medewerker van Yuneco Caro (meestal de assistent psychiater
om mee te helpen denken over hoe begeleiders de jongere verder kunnen helpen. Er wordt duidelijk
gemaakt dat de jongere zelf beslist of hij met een mogelijk concreet hulpaanbod van Yuneco Caro
op dat moment iets wil doen of niet. De jongere dient bij dit alles zijn “geïnformeerde toestemming”
te geven. Het feit dat de assistent psychiater bij de voornaam genoemd wordt én dat deze naar de
leefgroep zelf komt, draagt bij tot de drempelverlaging en helpt een brug te bouwen tussen een
anonieme dienst geestelijke gezondheidszorg en de jongere. De context wordt op maat van de
wensen van de jongere, meegenomen in dit traject. Zij worden steeds minimaal geïnformeerd over
het opstarten van een samenwerking met geestelijke gezondheid. Naargelang van de concrete
contextsituatie wordt bekeken wie deze toelichting geeft (contextbegeleider, coördinator of de
medewerker van Yuneco Caro).
Deze laagdrempeligheid wordt als een meerwaarde ervaren in het gepast kunnen tegemoet komen
aan de psychische noden van onze jongeren in verblijf van de regio Oost-Brabant.
-

Het helpt een team om vroeger in het traject van een jongere een beroep te doen op de
expertise van geestelijke gezondheidszorg, daar waar men voordien eerder de neiging had te
wachten tot men in het begeleidingstraject van de jongere bijna vastgelopen was. De
assistent psychiater denkt op een niet-beoordelende manier mee over hoe een jongere in
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diens psychische noden geholpen kan worden geeft vanuit diens expertise en kennis
mogelijke richtingen aan voor het verdere traject. Dit kan gaan van open aanbod
consultfunctie tot aanbod kennismaking jongere of doorverwijzing. De resultaten van dit
consult, alsook alle eventueel volgende stappen, worden besproken met de jongere. Het is
steeds in transparante dialoog met de jongere dat de volgende stap bepaald wordt.
-

Doordat de medewerker van Yuneco Caro zelf naar de leefgroep komt, kent hij/zij de werking
en weet hoe het gebouw er uit ziet en welke mogelijkheden het creëert. Hierdoor kan het
advies, het aanbod beter afgestemd worden op de reële situatie.

-

De jongere staat centraal en wordt gerespecteerd in diens tempo (al dan niet meer tijd nodig
om in te gaan op een begeleidingsaanbod) alsook diens hulpvraag op elk moment. Zo kan
een lopende begeleiding op een gegeven moment door de jongere onderbroken worden
omdat hij denkt alleen verder te kunnen, om hier dan op een later tijdstip op terug te komen.
Yuneco Caro gaat dan opnieuw op weg met deze jongere.

We hadden in 2021 6 jongeren in begeleiding bij Yuneco Caro.
Naast de samenwerking tussen Yuneco Caro en vzw Huize Sint-Vincentius i.f.v. concrete casussen
bleef een medewerker van onze organisatie samen met het outreachteam participeren aan de
overkoepelende werkgroep van organisaties die gelden als ‘good practice’.
Naast het aanbod “gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg” van Vlaams-Brabant, kunnen we
als organisatie jeugdhulp ook een beroep doen op het aanbod “gespecialiseerde geestelijke
gezondheidszorg” van de provincie Limburg. Dit aanbod, Ligant Care+, werd voor de provincie
Limburg op een andere manier georganiseerd, zowel naar uitrol als naar inzet van de personele
middelen.
De samenwerking en ondersteuning die vanuit onze Limburgse afdelingen ervaren worden is
gelijklopend als voor de afdelingen van Vlaams Brabant (laagdrempelig, op maat van jongere,
teamondersteuning, …). Tevens wordt er voor de Limburgse afdelingen even frequent beroep
gedaan op dit netwerk.
De nood aan deze gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en naar uitbreiding tot alle vormen
van geestelijke gezondheidszorg en psychische ondersteuning, blijkt ook uit onze cijfers “bijkomende
hulpverlening” (84,41% psychische hulpverlening) die we weergaven in hoofdstuk 2 van dit verslag.

Intersectoraal Zorgnetwerk Limburg-Vlaams Brabant-Brussel
Huize Sint-Vincentius was ook in 2021 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). Dit engagement werd doorheen de jaren uitgebreid: de
inzet van ambulant of ondersteunend hulpaanbod is zeker mogelijk en in praktijk werd hier reeds
meermaals beroep op gedaan.
We zijn lid van de Algemene Vergadering en onze organisatie is van bij de start vertegenwoordigd
in het dagelijks bestuur. Gedurende een tijd namen we vanuit de organisatie, in duo met vzw De
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Oever, het ad-interim-voorzitterschap op. In 2021 kreeg het netwerk een nieuwe voorzitter vanuit
partner O.C. Sint-Ferdinand.
De Open Stuurgroep waaraan iedereen van het werkveld kan deelnemen en waar thema’s
besproken worden, is in 2021 niet doorgegaan. Pensionering van Karel De Vos (Jongerencentrum
Cidar) als één van de trekkers van de stuurgroep speelde hier zeker een rol in, maar ook het COVID19 virus had een belangrijke impact op het kunnen organiseren ervan. Inmiddels werden wel
afspraken gemaakt rond het hernemen van de Open Stuurgroep.
Onze betrokkenheid op casusniveau was in 2021 evenwel beperkt (in tegenstelling tot voorgaande
jaren), dit zowel wat het aantal casussen betreft als wat de inhoudelijke betrokkenheid op de casus
betreft. Dit is geen verhaal van verminderd engagement, wel van een hulpaanbod minder passend
bij de noden van de geïncludeerde jongeren. We zijn wel steeds bereid om mee na te denken binnen
contactgroepen rond jongeren. Zo raakten we in 2021 alsnog betrokken in de contractgroep rond
een jongere binnen het netwerk. We kregen een vraag tot ondersteuning van een meisje dat in het
thuismilieu verbleef, enerzijds ter ontlasting van de thuiscontext, anderzijds ter versterking van de
jongere. Specifiek werd een beroep gedaan op de alternatieve dagbesteding van ADKRA. De
ondersteuning vanuit ADKRA beoogde een flexibele aanvulling te zijn op het reeds bestaande en
wijzigende hulpverleningsaanbod rond het meisje en haar gezin. De begeleider van ADKRA en de
andere betrokken partners binnen de intersectorale samenwerking rond dit meisje, blijven haar op
flexibele manier meedragen en vasthouden, ook al verblijft ze (tijdelijk) niet meer thuis.

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.
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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
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 en de coronamaatregelen
dwarsboomden deze plannen alsook het plan B voor het najaar. We vonden dit project evenwel te
belangrijk om los te laten en deden een derde succesvolle poging in 2021. De scores werden
verwerkt tot ruwe gegevens door de AWP. Onze interne medewerker secretariaat herleidde deze
gegevens verder tot schaalscores per afdeling. De kwaliteitscoördinator zal in 2022 de resultaten
per deelgenomen afdeling bespreken en een gedachtewisseling ontwikkelen rond herkenning,
verklaring, verbeteracties.

De ideale wereld
Om kinderen en jongeren met complexe problematieken in de residentiële jeugdhulp beter te
ondersteunen, lanceerde Opgroeien samen met de Vlaamse Minister van Welzijn in 2021 de
projectoproep 'Gedeelde verantwoordelijkheid en de ideale wereld'. Het project wil expertise vanuit
jeugdhulp, de sector voor personen met een handicap, de geestelijke gezondheidszorg en
aanvullende partners aan elkaar knopen om zo een antwoord te bieden op geblokkeerde
ontwikkelingstrajecten.
Deze projectoproep omvat drie gelijktijdige bewegingen:


Lerende netwerken 'gedeelde verantwoordelijkheid' in alle regio's: alle residentiële
voorzieningen reflecteren over wat zij nodig hebben om de kinderen en jongeren die hun
normale werking uitdagen, niet los te laten. De voorzieningen delen hun leerervaringen
in lerend netwerken. Men beoogt vanuit die netwerken drempels te detecteren, weg te
werken en samenwerking te stimuleren.



De 'ideale wereld': In deelregio’s creëren we de 'ideale wereld’ voor een jeugdhulp die
vertrekt van gedeelde verantwoordelijkheid voor alle kinderen en jongeren die tijdelijk niet
thuis kunnen verblijven. We zetten de inzichten vanuit de lerende netwerken daar dus
onmiddellijk om in de praktijk. We situeren de ideale wereld op het niveau van een
werkingsgebied van een samenwerkingsverband 1G1P. Er zijn dus 16 mogelijke regio’s om
de ideale wereld uit te bouwen.



Administratieve vereenvoudiging: een werkgroep samengesteld uit de betrokken
overheidsadministraties vangt uit de regio’s alle signalen op rond drempels die de
samenwerking belemmeren en doet het nodige om administratief en intersectoraal regels
weg te werken of bij te stellen om samenwerking te faciliteren

Er ontstonden drie netwerken van partners die - door reflectie - gaan voor een andere organisatie
van de hulpverlening: de ‘ideale wereld’ voor een jeugdhulp die vertrekt van gedeelde
verantwoordelijkheid voor alle kinderen en jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen verblijven. Het
beoogt door een vernieuwende kijk en aanpak elk kind de hulp te kunnen bieden die het nodig heeft.
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Plantrekkers in Limburg is één van de regio’s 1G1P. Het mag de pilootprojecten ‘Gedragen
verantwoordelijkheid en de ideale wereld’ uitrollen. De droom is door buiten de lijnen van de
jeugdhulp te kleuren elk kind de hulp te bieden die het nodig heeft.
Net zoals de 2 andere ideale werelden worden de Plantrekkers door (door de overheid
aangeleverde) iDrops begeleid in het proces om deze droom vorm te geven en te realiseren.
Naast het forum is er een stuurgroep actief, waarvan vzw Huize Sint-Vincentius deel uit maakt.
Vanuit deze stuurgroep werden meerdere werkgroepen opgericht. Vzw Huize Sint-Vincentius neemt
deel aan de werkgroep ‘Welzijn-Onderwijs’.
Daarnaast is vzw Huize Sint-Vincentius ook een betrokken partij binnen de lerende netwerken welke
in hun leerproces ook ondersteund worden door iDrops.

A Way Home Haspengouw
A Way Home sluit aan bij de doelstellingen van het actieplan jongvolwassenen.
A Way Home is een internationale beweging, ontstaan in Canada, die thuisloosheid van jongeren uit
de wereld willen helpen. A Way Home vormt coalities van lokale welzijnspartners en lokale besturen
(beleidsmakers). De coalities uit verschillende sectoren (welzijn, wonen, onderwijs, huisvesting …)
zetten in op structurele samenwerking zodat geen enkele jongvolwassene nog door de mazen van
het net valt.
In België werd in 2018 de eerste A Way Home coalitie gestart in Antwerpen: Mind The Gap. Deze
succesvolle samenwerking inspireerde nieuwe pilootregio's in Vlaanderen en Brussel die vanaf 2020
hun eigen coalitie uit de grond stampen, ondersteund door een Vlaamse coalitie. In Limburg is vzw
Huize Sint-Vincentius partner van A Way Home coalitie Haspengouw, met als andere partners ACT
Limburg, Arktos Limburg en vzw Homie (een burgerinitiatief voor dak- en thuisloze jongeren). Deze
partners vormen de ‘back office’, de kerngroep die de coalitie organiseert en ondersteunt.
In 2021 was er een kick-off gepland maar deze kon door corona niet doorgaan. De echte opstart
wordt verwacht in 2022.
Vanuit de werkgroep jongvolwassen van het IROJ Limburg, neemt dezelfde medewerker van vzw
Huize Sint-Vincentius deel aan de actiegroep ‘dak boven hoofd’. Deze actiegroep wil de woonnood
voor jongvolwassenen bespreekbaar maken, in kaart brengen en nadenken over haalbare opties.
Andere deelnemers van deze actiegroep zijn het CAW Limburg, OCMW, SVK, Wonen Limburg.
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