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VOORWOORD 

Voor jou ligt het jaarverslag of nieuwsbrief 2015 van de Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-

Vlaanderen.  Indien je de nieuwsbrief ontving kan je het uitgebreide jaarverslag integraal 

downloaden op de website van de Vereniging Ons Tehuis (www.votjeugdhulp.be). 

Ter gelegenheid van het versturen van het jaarverslag/nieuwsbrief, wil ik uitdrukkelijk alle 

medewerkers van de Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen danken voor hun 

bezieling en inzet.  Enkel dankzij hen kunnen de vooropgestelde doelstellingen gerealiseerd 

worden.  Het werk dag in dag uit vormt de basis van onze kwalitatieve hulp- en 

dienstverlening. 

Ik wil eveneens mijn dank uitdrukken aan allen die hun steentje bijdroegen om de werking 

van de Vereniging Ons Tehuis uit te bouwen tot wat ze nu is: beheerraadsleden, aanmelders 

en samenwerkende diensten. 

Ook een woord van dank aan de jongeren en ouders: dank je wel om mijn medewerkers toe 

te laten in jullie leven, om met ons samen te werken en ons jullie vertrouwen te schenken. 

 

Ik wens je veel leesgenot. 

Namens het voltallige personeel en de Raad van Beheer van de Vereniging Ons Tehuis voor 

Zuid-West-Vlaanderen, 

 

Filip De Baets 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.votjeugdhulp.be/
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1 ERKENNING EN BELEID 

1.1 Organogram 

 

 

 

1.2 Deelorganisaties en globale bezettingscijfers 

HDO 

adres: Poperingseweg 30, 8900 Ieper tel. 057 22 62 82 fax 057 22 62 92 

e-mail: HDO@votjeugdhulp.be 

website: www.votjeugdhulp.be 

HDO is een Multifunctionele organisatie (MFO) die in 2015 voor 90 begeleidingen erkend is 

(gezinnen met kinderen en jongeren in een problematische leefsituatie tussen 0 en 21 jaar). 

Een MFO combineert meerdere werkvormen (modules) en kan het aanbod in overleg met 

alle betrokkenen aanpassen aan de hulpvraag.  Elke begeleiding omvat minstens 

contextbegeleiding. 

  

mailto:HDO@votjeugdhulp.be
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Aanbod: 

 82 contextbegeleiding (waarvan 42 gecombineerd met verblijf en 7 met 

dagbegeleiding) 

 7 dagbegeleiding 

 8 contextbegeleiding autonoom wonen 

 42 plaatsen verblijf 0 tot 20 jaar (leefgroepen en kamertrainingscentrum) 

Werkgebied: arrondissement Ieper (en in tweede instantie aanpalende arrondissementen) 

Bezetting in 2015: 

 HDO Verblijf: 101.62 % 

 HDO Contextbegeleiding: 81.29 % 

 HDO Dagbegeleiding: 99.41 %  

 

JEZ11 

adres: Poperingseweg 28C, 8900 Ieper tel. 057 35 27 40 fax 057 35 27 41 

e-mail: JEZ11@votjeugdhulp.be 

JEZ11 is een proeftuin (residentiële voorziening 1bis bijzondere jeugdzorg) voor meisjes 

Erkende capaciteit: 10 meisjes tussen 12 en 18 jaar die zich kenmerken door een ernstige 

problematische leefsituatie waarbij delict gedrag symptomatisch op de voorgrond treedt. 

Bezetting in 2015: 91.78 % 

Werkgebied: Provincies Oost- en West-Vlaanderen 

 

DIVAM 

adres: Poperingseweg 30, 8900 Ieper tel. 057 22 62 89 fax 057 22 62 92 

e-mail: DIVAM@votjeugdhulp.be 

DIVAM is een dienst voor Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling (HCA).  DIVAM richt 

zich tot jongeren tussen 12 en 18 jaar die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd.  

Jongeren worden naar DIVAM doorverwezen door het parket of de jeugdrechtbank. 

Nieuw aangemelde dossiers in 2015: 123 

Werkgebied: Gerechtelijke arrondissementen Ieper en Veurne 

 

OSiO 

adres: Poperingseweg 30, 8900 Ieper tel. 057 22 62 89 fax 057 22 62 92 

e-mail: OSiO@votjeugdhulp.be 

OSiO (Ouders steunen in Opvoeden) is een project opvoedingsondersteuning dat met eigen 

middelen gefinancierd wordt.  

Aanbod: 

 Pedagogisch advies onder de vorm van een spreekuur. Dit staat open voor zowel 

professionelen als voor cliënten 

 Vorming aan professionelen: richten zich tot professionelen uit organisaties of diensten 

die ouders laagdrempelige ondersteuning bieden bij het opvoeden van kinderen 

mailto:DIVAM@votjeugdhulp.be
mailto:osio@votjeugdhulp.be
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 Vorming aan ouders: er worden vormingen en bijeenkomsten georganiseerd voor 

ouders over diverse thema’s (bijvoorbeeld omgaan met pubers, straffen en 

belonen…) 

 Aanbod op maat: cursussen, teamdagen, intervisiemomenten …worden op vraag op 

maat georganiseerd.  

2 PERSONEEL 

2.1 Personeelsbestand 

Figuur 1: Actief personeelsbestand (N = 94) 

Functie 
Aantal personen op 

31/12/15 

aantal FTE op 

31/12/15 

Directeur 1 1,00 

Adjunct-directeur 1 1,00 

Secretaris 1 0,20 

Hoofd administratie en financiën 1 1,00 

Kwaliteitscoördinator 1 0,80 

ICT-verantwoordelijke 1 1,00 

Personeelsdeskundige 1 1,00 

(Module)verantwoordelijken 4 3,66 

Zorgcoördinatoren 4 3,60 

Hoofdbegeleiders 7 6,10 

Begeleiders 48 45,45 

HDO verblijf en autonoom wonen 25 23,5 

HDO contextbegeleiding 6 5,55 

HDO context- en dagbegeleiding 3 3,00 

JEZ11 9 9,00 

DIVAM 4 3,60 

OSiO 1 0,80 

Psychologen 2 1,50 

Begeleider drama- en creatieve 

therapie 
1 1,00 

sportcoördinator 1 1,00 

Logistiek personeel 16 12,88 

huishoudelijk 9 6,08 

verzorgend 1 1,00 

technisch 6 5,80 

Administratief personeel 4 3,1 

Totaal: 94 84,09 

Man: 20 18,60 

Vrouw: 74 65,49 
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Figuur 2: Niet actief personeelsbestand (N = 6) 

 

Afwezigheid 
Aantal personen op 

31/12/15 

Aantal FTE op 

31/12/15 

Volledige loopbaanonderbreking 2 2,00 

Volledig ouderschapsverlof 1 1,00 

Langdurige ziekte 1 1,00 

Preventieve werkverwijdering i.k.v. 

zwangerschap 1 1,00 

Zwangerschapsverlof 1 1,00 

TOTAAL 6 6,00 

 

De lichte stijging in het aantal actieve personeelsleden in 2014 was te verklaren door een 

tijdelijke extra inzet van personeel. Het actief personeelsbestand van 31/12/2015 is 

vergelijkbaar met dat van 31/12/2013. 

Het percentage medewerkers met een vast contract of vaste benoeming is licht gedaald 

t.a.v. vorig jaar en bedraagt ongeveer 87%. Door het hervormen van ons wervings- en 

selectiebeleid worden er tijdelijk geen wervingsexamens georganiseerd. In 2015 konden 

enkel contracten onbepaalde duur worden toegekend aan medewerkers die eerder 

slaagden voor een wervingsexamen. In 2016 wordt het vernieuwde beleid 

geoperationaliseerd. We verwachten bijgevolg een stijging van het percentage vaste 

contracten in 2016. 

Net als in 2013 oefent ongeveer 73,5% een functie uit die rechtstreeks met de jongeren en 

context aan de slag gaat. De lichte stijging in 2014  was gerelateerd met de tijdelijke inzet 

van extra personeel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemiddelde leeftijd van het actief personeelsbestand steeg van 36 naar 37 jaar. 

  

<20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60+

percentage in koppen 0,00% 13,83% 23,40% 14,89% 11,70% 9,57% 11,70% 6,38% 8,51% 0,00%

percentage in VTE 0,00% 15,46% 25,09% 14,39% 11,58% 8,50% 11,61% 6,54% 6,83% 0,00%
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Figuur 3: Verhouding voltijds - deeltijds binnen het actief personeelsbestand (N = 94) 

 

Aantal personen op 

31/12/’15 

Aantal FTE op 

31/12/’15 

Voltijds 59 59,00 

Deeltijds 35 25,09 

 

Het aantal medewerkers dat gebruik maakt van een vorm van loopbaanonderbreking of 

thematisch verlof is ook dit jaar gestegen. 

 

Figuur 4: Opleidingsniveau actief personeelsbestand (N = 94) 

 

Het aandeel medewerkers met een masterdiploma is toegenomen. Deze stijging is te 

verklaren door een toename van het aantal begeleiders met een masterdiploma. 

2.2 Stagiairs 

Figuur 5: Overzicht per onderwijsinstelling (N = 25) 

  

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 TOTAAL 

Artevelde 0 1 1 2 2 6 

Hogent 2 4 6 3 2 17 

Howest 0 0 1 1 0 2 

Immaculata 0 0 0 0 1 1 

KTA Ieper 3 6 9 8 9 35 

KUL 1 0 0 0 0 1 

MMI Kortemark 1 1 1 1 1 5 

Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut 0 0 0 0 1 1 

Rudolf Steiner 1 1 0 0 0 2 

Universiteit Gent 1 0 2 0 0 3 

Stella Maris 3 2 1 3 2 11 

VIVES 4 8 5 7 7 31 

TOTAAL 16 23 26 25 25 
 

 

  

20,88% 

56,31% 

16,40% 

5,47% 
0,94% 

master

bachelor

HSO

LSO

geen diploma
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Figuur 6: Overzicht per studierichting (N = 25) 

  

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 TOTAAL 

Secundair onderwijs 

Thuis- en bejaardenzorg 0 0 2 0 0 2 

Verzorging 3 6 7 8 9 33 

Kinderzorg 0 0 0 0 2 2 

Jeugd- en gehandicaptenzorg 2 2 1 3 2 10 

Leefgroepenwerking 2 1 1 1 1 6 

ASO 1 1 0 0 0 2 

Hoger onderwijs 

Maatschappelijk werk 1 2 2 3 2 10 

Orthopedagogie 5 10 9 9 9 42 

Personeelswerk 0 0 1 1 0 2 

Toegepaste psychologie 0 1 1 0 0 2 

Universitair onderwijs 

Pedagogische wetenschappen 
2 0 2 

 

0 
0 4 

TOTAAL 16 23 26 25 25 
 

 

2.3 VTO-planning 

Onderstaand overzicht is een weergave van de uitgevoerde VTO-planning in 2015.  

Opleidingen die medewerkers ad hoc volgen, al dan niet in kader van hun persoonlijk 

ontwikkelingsplan, zijn niet vermeld. 

 



 

Jaarverslag 2015         10 

Thema Algemene doelstelling Doelgroep Niveau Timing Lesgever Middelen Totaal 

uren VTO 

Frans voor de 

jeugdhulp 

Gesprekken in het 

Frans kunnen voeren 

met toepassing van 

de terminologie van 

toepassing binnen de 

jeugdhulp met zowel 

cliënten als externe 

instanties 

 Contextbegeleiders met 

Franstalige dossiers die het Frans 

onvoldoende beheersen 

VOT 13/1, 

17/1 en 

10/2 

Extern: 

Informant – 

Jongeren-

welzijn 

3 x 6u 

2 deelnemers 

36u 

Contextbegeleiding 

aan ouders met een 

psychiatrische 

problematiek 

Adviezen en tips 

m.b.t. de aanpak van 

contextbegeleidingen 

m.b.t. ouders met een 

psychiatrische 

problematiek kunnen 

formuleren 

 Contextbegeleiders VOT 22/1 Extern: 

Psychiatri-

sche Zorg 

Thuis – Ieper 

1 x 3u 

 

20 deelnemers 

60u 

Weerbaarheid team 

JEZ11 - 

terugkomdag 

Zich individueel en als 

team weerbaarder 

kunnen opstellen bij 

moeilijke situaties 

binnen de leefgroep 

en binnen het team 

 Team JEZ11 JEZ11 22/11 Extern: 

Evenwicht 

vzw 

1 x 3,5u 

17 deelnemers 

24,5u 

Contextbegeleiding 

in functie van 

positieve 

heroriëntering 

De methodiek 

positieve 

heroriëntering kennen 

en kunnen toepassen 

binnen 

contextbegeleidingen 

 Zorgcoördinatoren en 

contextbegeleiders die met de 

methodiek werken in hun 

dossiers. 

 Hoofdbegeleider contextteam 

Module 

context-

begelei-

ding 

HDO 

28-30/1, 

5-6/3 

en 2-

3/4 

Extern: 

Columbus 

Project – 

Willy 

Vandamme 

5 x 7u 

3 deelnemers 

4 x 7u 

1 deelnemer 

2 x 7u 

6 deelnemers 

217u 

Methodieken 

leerproject 

Methodieken uit het 

leerproject, die 

toepasbaar zijn 

binnen IB en binnen 

de leefgroep, leren 

uitvoeren 

 Alle (hoofd)begeleiders 

 Zorgcoördinatoren 

 (module)verantwoordelijken 

HDO en JEZ11 

VOT 2/2, 

3/2, 

24/2 of 

25/2 

Intern: 

Maxim 

Vermeeren 

en Nele 

Vandecas-

teele 

1 x 7u 

52 deelnemers 

364u 
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BINC Dossiers kunnen 

registreren in BINC 2.0 

 Contextbegeleiders HDO 

 Hoofdbegeleider contextteam 

 Moduleverantwoordelijken HDO 

 Zorgcoördinatoren 

 ICT-verantwoordelijke 

HDO 11/2 Extern: 

Steunpunt 

Jeugdhulp 

1 x 3u 

17 deelnemers 

51u 

Verweertechnieken Opfrissing van de 

verweertechnieken  

 Trainers verweertechnieken 

backup-team JEZ11 

VOT 10/3 Extern: 

Jurgen 

Devolder 

1 x 6u 

5 deelnemers 

30u 

Omgaan met 

grensoverschrijdend 

gedrag 

Aanbieden van 

handvaten om om te 

gaan met agressie 

voor, tijdens en na 

een incident. 

 Alle (hoofd)begeleiders VOT 20/4, 

27/4, 

30/4 of 

4/5 

Intern: Sofie 

Ducatteeu

w 

1 x 3u 

54 deelnemers 

162u 

Theoretische 

basisopleiding 

herstelgericht en 

constructie werken 

Het theoretisch kader 

van herstelgericht en 

constructief handelen 

kennen en weten wat 

mogelijke effecten zijn 

binnen het 

begeleiden van 

jongeren 

 Alle (hoofd)begeleiders, 

(module)verantwoordelijken 

HDO en JEZ11 en 

zorgcoördinatoren die de 

opleiding niet volgden in 2014 

VOT 19/5 Intern: 

Bauke 

Pouseele, 

Herman De 

Wispelaere, 

Meloika 

Verweirder 

1 x 2,5u 

12 deelnemers 

30u 

Methodieken 

herstelgesprek 

Methodieken voor het 

voeren van een 

herstelgesprek kunnen 

toepassen binnen de 

eigen werksituaties 

 Alle (hoofd)begeleiders HDO en 

JEZ11 

 Zorgcoördinatoren 

 (Module)verantwoordelijken 

HDO en JEZ11 

VOT 19/5, 

26/5, 

10/6 of 

17/6 

Intern: 

Bauke 

Pouseele, 

Herman De 

Wispelaere, 

Meloika 

Verweirder 

1 x 3u 

55 deelnemers 

 

165u 

Integrale 

kwaliteitszorg 

Opfrissen van kennis 

m.b.t. de visie op 

Integrale 

Kwaliteitszorg 

 Alle (hoofd)begeleiders 

 Personeelsdeskundige 

VOT 26, 27 

of 28/5 

Intern: 

Friedel 

Verhaeghe 

1 x 2u 

51 deelnemers 

102u 

Timemanagement Efficiënt kunnen plan-

nen en organiseren 

van taken o.m. met 

behulp van Outlook 

 (Module)verantwoordelijken 

 Hoofdbegeleiders 

 Personeelsdeskundige 

VOT 27/5 Extern: 

Escala 

1 x 3u 

12 deelnemers 

36u 



 

Jaarverslag 2015         12 

Opmaken van een 

eco- en genogram 

Een genogram en 

ecogram kunnen 

opstellen met behulp 

van “genogram 

analytics” 

 Contextbegeleiders 

 Hoofdbegeleider contextteam 

 Verblijf- en woonbegeleiders 

 Zorgcoördinatoren 

 Verantwoordelijke JEZ11 

VOT 16/6 Intern: Nele 

Mortier 

1 x 2u 

27 deelnemers 

54u 

Teamdag OSiO Volgens agenda  Medewerkers OSiO OSiO 28/8 Intern: 

Bauke 

Pouseele 

1 x 7,5u 

2 deelnemers 

15u 

Teamdag DIVAM en 

OSiO 

Volgens agenda  Medewerkers DIVAM 

 Medewerkers OSiO 

DIVAM 

en OSiO 

16/9 Intern: 

Bauke 

Pouseele 

1 x 7,5u 

5 deelnemers 

37,5u 

Brandveiligheid De verschillende 

methodieken om 

branden te blussen 

kennen en kunnen 

toepassen 

 Alle medewerkers die niet 

eerder een opleiding 

brandveiligheid hebben 

gevolgd 

VOT 23/9 Extern: 

Brandweer 

Ieper 

1 x 2u 

10 deelnemers 

20u 

Leidinggeven Opfrissen en 

toepassen van de 

kernvisie m.b.t. 

leidinggeven. 

Sterkte/Zwakteanalyse 

opmaken van de 

eigen positie als 

leidinggevende 

 Alle leidinggevenden 

 Personeelsdeskundige  

VOT 24/9, 

25/9 en 

15/12 

Extern: 

VOCA – 

Roeland 

Broeckaert 

2 x 7u 

14 deelnemers 

1 x 6u 

10 deelnemers 

256u 

Teamdag verblijf- en 

autonoom wonen 

HDO 

Volgens agenda  (hoofd)begeleiders verblijf en 

autonoom wonen HDO 

HDO- 

module 

verblijf 

en 

autonoo

m 

wonen 

1/10, 

15/10, 

22/10, 

27/10 

Intern: 

Delphine 

Levrouw 

1 x 7,5 

30 deelnemers 

225u 

Opfriscursus EHBO Opfrissen van de 

kennis en 

vaardigheden nodig 

om eerste hulp bij 

ongevallen te kunnen 

 Alle medewerkers die volgens 

de interne richtlijnen een EHBO-

opleiding moeten volgen. 

VOT 5/10 of 

13/10 

Extern: 

Rode Kruis 

Ieper 

1 x 3u 

60 deelnemers 

180u 
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toedienen bij cliënten 

en collega’s indien 

nodig 

Teamdag 

technische dienst: 

Veilige werken met 

machines 

De machines 

beschikbaar in de 

technische dienst 

kunnen hanteren cfr. 

de veiligheids-

voorschriften 

 Technische dienst Technisc

he 

dienst 

8/10 Extern: 

Syntra West 

1 x 7u 

6 deelnemers 

42u 

Personeels-

administratie 

Kunnen uitvoeren van 

de personeelsadmini-

stratie bij in- en 

uitdiensttredingen en 

wijzigingen in het 

personeelsdossier. 

Beschikken over een 

basiskennis sociale 

wetgeving. 

 Hoofd administratie en 

financiën 

 Administratief medewerker 

(personeelsadministratie)² 

Administ

ratie 

14/10, 

21/10 

en 1/12 

Intern: 

Lindsy Van 

Imschoot 

3 x 4u 

2 deelnemers 

24u 

Teamdag 

huishoudelijk 

logistiek 

medewerkers: 

Budgetvriendelijk en 

gezond koken 

Gezonde en 

budgetvriendelijke 

maaltijden kunnen 

bereiden 

 Alle huishoudelijk logistiek 

medewerkers 

VOT 20/11 Extern: CVO 

Westhoek - 

Westkust 

1 x 7,5u 

8 deelnemers 

60u 

Competentie-

gericht werken in 

JEZ11 

het vergroten van 

kennis en expertise en 

het aanscherpen van 

de attitude 

begeleiders in JEZ11 

zodat ze zich 

competenter voelen 

en meer vertrouwen 

uitstralen 

 (hoofd)begeleiders JEZ11 JEZ11 24/11 

en 

26/11 

Intern: 

Delphine 

De 

Bosschere, 

Friedel 

Verhaeghe, 

Kaat 

Codron 

 

1 x 7u 

1 x 3,5u 

12 deelnemers 

126u 
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Intensieve 

Pedagogische 

Thuishulp 

Het kunnen toepassen 

van de IPT-

methodieken binnen 

eigen dossiers 

 Zorgcoördinatoren, 

contextbegeleiders en 

medewerkers OSiO die niet 

eerder een opleiding m.b.t. IPT 

hebben gevolgd 

VOT 9/12 Intern: Hilde 

Deruyck 

1 x 6,75u 

12 deelnemers 

81u 

Teamdag 

administratie: 

implementatie 

schriftelijke 

vaardigheden 

Operationaliseren van 

de inhoud van de 

teamdag van 2014. 

 Team administratie Admini-

stratie 

14/12 Intern: team 1 x 5u 

5 deelnemers 

25u 

     TOTAAL: 2423u 

     Actief personeelsbestand op 

31/12 in koppen:  

94 

     Gemiddeld per medewerker 25,78u 
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2.4 Feestcomité 

Het feestcomité werd in 2008 opgericht op vraag van het personeel als gevolg van de 

positieve dynamiek die ontstond naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van VOT in 2007.  

Het doel van het feestcomité is het personeel (en hun partners en/of kinderen) op een 

informele manier samen te brengen. 

In 2015 stonden er 2 activiteiten op het programma.  De eerste was een Italiaanse avond op 

12 juni met de toepasselijke naam “Notte Italiana”.  Medewerkers kwamen verkleed als 

maffiabazen, Venetiaanse schonen en zelfs iemand als de Italiaanse zon.  De eigen 

huishoudsters verzorgden de aperitiefhapjes met onder meer bruschetta, Italiaanse ham, 

brochette van kersttomaat, Basilicum en Mozzarella.  Vanaf 20u kon er à volonté genoten 

worden van een pastabar.  Afsluiten deden we met een tiramisu en/of ijsje.  De opgedane 

calorieën werden er vlotjes weer afgedanst op de tonen van Italiaanse Canzone.  

Op 9 oktober werd “VOT Fest und Fragen” georganiseerd.  De Garve werd omgetoverd tot 

een decor van de Oktoberfesten.  Lederhosen, Bockworst en choucroute waren de 

ingrediënten voor een spannende kwis.  De winnaar was het team administratie. 

3 DE WERKING VAN DE RAAD VAN BEHEER 

In 2015 gingen de Raden van Beheer door op 6 februari, 27 maart, 5 juni, 2 oktober en 27 

november. 

3.1 Inhoudelijke werking 

 Aktename van de erkenningswijziging in de module contextbegeleiding. 

 Beslissing om de 7 modules dagbegeleiding om te bouwen tot 11 modules 

contextbegeleiding en 1 module verblijf en het dagcentrum in Wervik te sluiten.  

 Goedkeuring voor het indienen van een innovatief project “Basisklimaat in de 

verblijfsmodules’ bij het Agentschap Jongerenwelzijn.  

 Voorstelling van het aanbod dat DIVAM en OSiO kunnen aanbieden aan de OCMW’s 

en gemeenten.  Vanaf 1/1/2016 wordt dit aanbod bovendien sterk uitgebreid.  

 Aktename van het convenant dat de samenwerking regelt tussen DIVAM en de 

Gemeenschapsinstellingen. 

 Toelichting bij de ingediende erkenningsaanvraag mobiel aanbod inzake uitstroom 

uit de gemeenschapsinstellingen. Ondanks een sterk inhoudelijk dossier werd onze 

aanvraag niet weerhouden.  

 Toelichting bij de aanvraag in het kader van de oproep van de minister van Welzijn 

voor de opvang en begeleiding van niet begeleide minderjarige asielzoekers.  Onze 

aanvraag werd niet goedgekeurd gezien we pas midden 2016 infrastructuur ter 

beschikking hebben.  

 Bespreking samenwerkingsovereenkomst Huis van het Kind zorgregio Ieper. 

3.2 Personeel 

 Jaarlijks wordt verslag uitgebracht aan de Raad van Beheer over de gevoerde 

exitgesprekken.  Hierbij wordt nagegaan of we verbetervoorstellen uit de gesprekken 

kunnen distilleren.  

 De resultaten van de personeelstevredenheidsmeting werden overlopen.  

 Toelichting bij het verslag van het Bijzonder Onderhandelingscomité (BOC) van 

18/02/2015. 

 Toelichting bij het verslag van het Bijzonder Onderhandelingscomité (BOC) van 

03/06/2015. 

 Goedkeuring visietekst rond werving en selectie van personeel.  
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3.3 Infrastructuur en rollend materieel 

 Toewijzing na onderhandelingsprocedure van werken om kelder vochtvrij te maken.  

 VIPA: 

 Goedkeuring tot publicatie en gunning van de aanbestedingen voor de loten 

2.1: HVAC, 2.2: Elektriciteit, 2.3: Lift, 3.1: binnenschrijnwerken, 3.2: chappe en 

rubbervloeren, 3.3: binnenschilderwerken, 3.4: parking- en terras- en 

voetpadenaanleg. 

 Goedkeuring aanvraag subsidiebeslissing voor projectfase 4 van het project 1 

& 2 van het zorgstrategisch plan, met name uitrusting en los meubilair.  

 Goedkeuring tot publicatie en gunning van de aanbesteding van lot 4: 

uitrusting en los meubilair.  

 Toewijzing van een nieuwe telefooncentrale na onderhandelingsprocedure. 

 Toewijzing na onderhandelingsprocedure van werken om het dataverkeer op het 

domein van de VOT te optimaliseren.  Alle leefgroepen en nieuwbouw worden onder 

meer verbonden met een glasvezelkabel. 

 Toewijzing aankoop nieuwe dienstwagen en overname minibus na 

onderhandelingsprocedure. 

 Toewijzing na onderhandelingsprocedure van het vernieuwen van oude waterleiding 

in het gebouw van het centrum voor Jeugdtoerisme De Iep. 

 Opstart onderhandelingsprocedure leverancier dranken. 

3.4 Financieel 

 Bespreking van de besparingsmaatregelen van de Vlaamse Regering en de impact 

daarvan op de werking van VOT. 

 Vaststelling van de dienstjaarrekening 2014. 

 Goedkeuring budget 2016. 

 Akkoord met voorstel tot besteding van eenmalige restmiddelen in het kader van VIA 

4 – akkoord. Er worden Eco- en Geschenkcheques uitgereikt aan alle personeel.
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Deel 2: Gebruikersgegevens 

1 HDO 

2 JEZ11 

3 DIVAM 

4 OSIO 
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1 HDO 

1.1 Organogram 
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1.2 Statistische gegevens 

1.2.1 Start begeleiding HDO 

1.2.1.1 Schakeling bij start begeleiding HDO 

Figuur 7: Schakeling bij start begeleiding - Verblijf (N = 15) 

 

De module verblijf kende een instroom van 15 jongeren. Drie jongeren stroomden in via de 

module contextbegeleiding en twee jongeren via de module dagbegeleiding. Er waren 10 

externe opnames. Daarmee bedoelen we jongeren die nog nooit eerder in contact kwamen 

met hulpverlening vanuit de VOT.  

Figuur 8: Schakeling bij start begeleiding - Contextbegeleiding (N = 31) 

 

De module contextbegeleiding kende een instroom van 31 jongeren. Vijf jongeren 

stroomden in via de module dagbegeleiding. Een significant cijfer gezien we maar 8 modules 

dagbegeleiding hebben. De module dagbegeleiding werd stopgezet op 31/12/2015. De 

VOT engageerde zich om voor iedere jongere die zich in de module dagbegeleiding 

bevond een evenwaardige oplossing te zoeken.  

Een jongere vanuit verblijf kon thuis gaan wonen met ondersteuning van contextbegeleiding.  

10 

2 

3 

0 2 4 6 8 10 12

Externe start begeleiding

Schakel vanuit DB

Schakel vanuit CB

Schakel vanuit CBAW

Schakel vanuit JEZ11

S
ta

rt
 b

e
g

e
le

id
in

g
 

25 

1 

5 

0 5 10 15 20 25 30

Externe start begeleiding

Schakel vanuit Verblijf

Schakel vanuit DB

Schakel vanuit CBAW

Schakel vanuit JEZ11

S
ta

rt
 b

e
g

e
le

id
in

g
 



 

Jaarverslag 2015   20 

Vijfentwintig externe jongeren stroomden in. Dit cijfer geeft een ietwat vertekend beeld 

gezien de aanmelding binnen de contextbegeleiding slechts op naam van één kind binnen 

een gezin mag staan. In werkelijkheid worden meer kinderen begeleid.  

Figuur 9: Schakeling bij start begeleiding - CBAW (N = 6) 

 

In 2015 startten 6 jongeren op binnen de module contextbegeleiding in functie van 

autonoom wonen (CBAW). Sinds 2013 kunnen externen instromen in die module. Voorheen 

begeleidden we hier enkel jongeren die via ons eigen kamertrainingscentrum 

doorstroomden.  

Figuur 10: Schakeling bij start begeleiding - Dagbegeleiding (N = 2) 

 

Gezien het vooruitzicht van sluiting van de module dagbegeleiding lieten we enkel de meest 

hoogdringende dossiers opstarten. Beide opnames binnen die module waren externe 

opnames.   
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1.2.1.2 Leeftijd bij start begeleiding HDO 

Voor de onderstaande grafieken nemen we enkel de externe opnames in rekening.  

Figuur 11: Leeftijd bij start begeleiding - Verblijf (N = 10) 

 

We hebben een lange wachtlijst voor jonge kinderen vanaf 0 jaar. Er is echter geen enkele 

plaats vrijgekomen in de afdeling voor jonge kinderen, waardoor we niet tot opname 

konden overgaan. Het is zeer schrijnend te moeten vaststellen dat er geen plaats is voor 

jonge kinderen die zich in een zeer problematische leefsituatie bevinden (prior). We dringen 

aan bij het beleid om extra plaatsen voor jonge kinderen te creëren in onze regio. We zijn 

bereid om hier initiatief in te nemen. 

Figuur 12: Leeftijd bij start begeleiding - Contextbegeleiding (N = 25) 

  

Deze tabel geeft enigszins een vertekend beeld. De aanmelding binnen de 

contextbegeleiding kan slechts op naam van één kind staan en vaak wordt het dossier 

opgestart op naam van het jongste kind.  

Binnen de contextbegeleiding hebben we 1 plaats crisisbegeleiding. Die opnames zijn niet 

opgenomen in bovenstaande tabel.  
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Figuur 13: Leeftijd bij start begeleiding - CBAW (N = 3) 

 

 

Figuur 14: Leeftijd bij start begeleiding - Dagbegeleiding (N = 2) 
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1.2.1.3 Moedertaal bij start begeleiding HDO 

Figuur 15: Evolutie moedertaal bij start begeleiding - Verblijf (N = 10) 

 

Eén jongere dat we opnamen sprak uitsluitend Tigrinya (Taal uit Eritrea). Sinds de opstart van 

de begeleiding spreekt ze nu al een aardig woordje Nederlands. In het begin moest de 

begeleiding zich behelpen met gebarentaal, wat de begeleiding niet echt vlot liet verlopen.  

Figuur 16: Evolutie moedertaal bij start begeleiding - Contextbegeleiding (N = 25) 
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Figuur 17: Evolutie moedertaal bij start begeleiding - CBAW (N = 3) 

 

Eén jongere heeft Afgaans als moedertaal, maar sprak bij de opstart van de begeleiding al 

vloeiend Nederlands.  

Figuur 18: Evolutie moedertaal bij start begeleiding - Dagbegeleiding (N = 2) 
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1.2.1.4 Verblijfplaats voor start begeleiding HDO 

Figuur 19: Verblijfplaats voor start begeleiding - Verblijf (N = 10) 

 

In 2012 was er geen enkele jongere die rechtstreeks vanuit de thuissituatie werd geplaatst in 

de module verblijf. In 2013 stroomde 69% (N=23) in rechtstreeks vanuit het thuismilieu, in 2014 

was dit 53% (N=15). In 2015 loopt dit op tot 70% (N=10).  

Eén jongere stroomde in via een asielcentrum.  

Figuur 20: Verblijfplaats voor start begeleiding - Contextbegeleiding (N = 25) 

 

Contextbegeleiding is de lichtste vorm van hulpverlening binnen de bijzondere jeugdbijstand. 

Vaak is het de eerste vorm van hulpverlening waar jongeren binnen een problematische 

leefsituatie mee in contact komen.  

Logischerwijze verblijven het gros van de kinderen en jongeren in de thuissituatie.  
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Figuur 21: Verblijfplaats voor start begeleiding - CBAW (N = 3) 

 

Een jongere stroomde in via residentiële opvang voor niet begeleide minderjarige 

asielzoekers binnen de BJB. Een jongere woonde in bij het gezin van zijn vriendin.  

Figuur 22: Verblijfplaats voor start begeleiding - Dagbegeleiding (N = 2) 
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1.2.1.5 Hulpverleningsgeschiedenis van de jongere voor start begeleiding 

HDO 

Meerdere opties konden per dossier aangekruist worden, gezien een zelfde jongere al 

meerdere hulpverleningsvormen aangeboden kan krijgen vooraleer in contact te komen 

met de VOT.  

Psychiatrie ambulant omvat onder andere de opvolging door een psychiater,… 

Residentieel buiten bijzondere jeugdzorg betreft onder meer CKG’s, MPI’s, internaat, 

asielcentrum… 

Ambulant/mobiel niet bijzonder jeugdzorg betreft onder meer Kompas (drughulpverlening), 

CGGZ, ADI, clean up,… 

Residentieel bijzondere jeugdzorg: pleeggezin 

Semi-residentieel niet bijzondere jeugdzorg omvat onder meer semi-internaat,… 

Ambulant/mobiel bijzondere jeugdzorg  omvat onder andere: Ambulante oriëntatie OOOC, 

Crisishulp aan Huis, … 

Ambulant/mobiel niet bijzondere jeugdzorg  omvat onder andere: privé-psycholoog, CGGZ, 

GON begeleiding op school, thuisbegeleiding CKG, Foton (thuiszorgondersteuning dementie) 

Ambulant/mobiel niet bijzondere jeugdzorg : omvat veelal opvolging door een dienst 

geestelijke gezondheidszorg.  

 

Figuur 23: Hulpverleningsgeschiedenis van de jongere voor start begeleiding – Verblijf               

                   (N = 21) 
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Figuur 24: Hulpverleningsgeschiedenis van de jongere voor start begeleiding –  

                      Contextbegeleiding (N = 37) 

 

 

Figuur 25: Hulpverleningsgeschiedenis van de jongere voor start begeleiding – CBAW (N = 6) 
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Figuur 26: Hulpverleningsgeschiedenis van de jongere voor start begeleiding –  

                      Dagbegeleiding (N = 6) 

 

 

1.2.1.6 Aanmeldende instantie bij start begeleiding HDO 

Figuur 27: Aanmeldende instantie bij start begeleiding - Verblijf (N = 10) 

 

Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen kan niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 

aanvragen bij de Intersectorale Toegangspoort. 

In 3 van de 10 dossiers is een medewerker van de VOT contactpersoon aanmelder.  

In 3 dossiers was de jeugdrechtbank de aanmeldende instantie en in 3 dossiers een 

zogenaamde gemandateerde voorziening: het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of 

het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) 

Eén dossier werd ingediend bij de integrale toegangspoort door de voogd van een niet 

begeleide minderjarige asielzoeker.  
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Figuur 28: Aanmeldende instantie bij start begeleiding – Contextbegeleiding (N = 25) 

 

Binnen de contextbegeleiding maken we onderscheid tussen de rechtstreeks en niet- 

rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding. De modules breedsporige en laagintensieve 

contextbegeleiding en de module krachtgerichte kortdurende contextbegeleiding in functie 

van positieve heroriëntering zijn rechtstreeks toegankelijk. De module intensief kortdurende 

contextbegeleiding is niet rechtstreeks toegankelijk. 

Vandaar dat de instanties die kunnen aanmelden heel wat uitgebreid zijn. De zogenaamde 

brede instap neemt 40% van de aanmeldingen voor haar rekening.  

Figuur 29: Soort contextmodule bij start begeleiding (N = 25) 
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Figuur 30: Aanmeldende instantie bij start begeleiding – CBAW (N = 3) 

 

Er werd 1 aanmelding gedaan door het CLB, in de andere 2 dossiers was een medewerker 

van de VOT contactpersoon aanmelder.  

Figuur 31: Aanmeldende instantie bij start begeleiding – Dagbegeleiding (N = 2) 
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1.2.1.7 Gezinssituatie 

Onderstaande cijfers zijn van toepassing voor alle nieuwe aanmeldingen (opnames en start 

begeleidingen). Handelen dus niet over de totale populatie van opgevangen of begeleide 

kinderen en jongeren. Er wordt per gezin gescoord.  

Figuur 32: Gezinssituatie – Verblijf (N = 7) 

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Huisvestingssituatie 3 3 1 0 

Financiële situatie 5 2 0 0 

Administratie 3 4 0 0 

Huishoudelijke organisatie 1 5 1 0 

Individueel welzijn inwonende 

kinderen 

4 1 0 2 

Partnerrelatie 2 4 0 1 

Sociaal maatschappelijk functioneren 2 5 0 0 

TOTAAL 20 24 2 3 

 

Eén jongere wordt niet gescoord. Het betreft een niet begeleide minderjarige asielzoeker 

waarvan we niet over gegevens beschikken om de gezinssituatie in te schatten. Drie 

jongeren maken deel uit van hetzelfde gezin en worden maar 1x gescoord.  

De meest precaire levensdomeinen (=onvoldoende scorend) zijn in dalende volgorde: 

financiële situatie (71%), individueel welzijn van de nog inwonende kinderen (57%), 

administratie en huisvesting (beiden 43%), gevolgd door de partnerrelatie en het sociaal 

maatschappelijk functioneren (beiden 29%). De huishoudelijke organisatie is in de meeste 

situaties in orde (14%) 

Figuur 33: Gezinssituatie - Contextbegeleiding (N = 25) 

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Huisvestingssituatie 2 5 18 0 

Financiële situatie 6 11 8 0 

Administratie 2 8 15 0 

Huishoudelijke organisatie 4 10 11 0 

Individueel welzijn inwonende 

kinderen 

14 7 4 0 

Partnerrelatie 9 3 8 5 

Sociaal maatschappelijk functioneren 5 10 10 0 

TOTAAL 42 54 74 5 

 

De meest precaire levensdomeinen (=onvoldoende scorend) zijn in dalende volgorde: 

individueel welzijn inwonende kinderen (56%), de partnerrelatie (36%), de financiële situatie 

(24%), het sociaal maatschappelijk functioneren (20%), de huishoudelijke organisatie (16%), 

de administratie en huisvesting (beiden 8%).  

Figuur 34: Gezinssituatie – CBAW (N = 3) 

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Individueel welzijn inwonende 

kinderen 1 0 1 1 

Partnerrelatie 2 0 1 0 

Sociaal maatschappelijk functioneren 0 2 1 0 

TOTAAL 3 2 3 1 
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Van één jongere werd de gezinssituatie niet in kaart gebracht wegens geen zicht erop. Het 

betreft een niet begeleide minderjarige asielzoeker.  

Figuur 35: Gezinssituatie – Dagbegeleiding (N = 2) 

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Huisvestingssituatie 0 2 0 0 

Financiële situatie 2 0 0 0 

Administratie 2 0 0 0 

Huishoudelijke organisatie 0 2 0 0 

Individueel welzijn inwonende 

kinderen 2 0 0 0 

Partnerrelatie 0 2 0 0 

Sociaal maatschappelijk functioneren 2 0 0 0 

TOTAAL 8 6 0 0 

 

Precaire levensdomeinen zijn: de financiële situatie, de administratie, het individueel welzijn 

van de kinderen en het sociaal maatschappelijk functioneren.  

1.2.1.8 Functioneren van de jongere 

Onderstaande cijfers handelen over nieuwe opnames of aanmeldingen. 

Figuur 36: Functioneren jongere – Verblijf (N = 10) 

 

Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Emotionele ontwikkeling 6 3 1 0 

Gedragsontwikkeling 6 3 1 0 

Identiteitsontwikkeling 4 5 1 0 

Zelfredzaamheid/zelfzorg 4 0 6 0 

Relationele vaardigheden 

(leeftijdsgenoten) 7 3 0 0 

Relationele vaardigheden 

(volwassenen) 6 3 1 0 

Sociaal netwerk 4 6 0 0 

Gezondheid 1 2 7 0 

Hygiëne en lichaamszorg 1 3 6 0 

Cognitieve ontwikkeling 2 3 5 0 

Schoolse vaardigheden en attitude 5 1 4 0 

Band met het gezin van herkomst 1 3 5 1 

TOTAAL 47 35 37 1 

 

Domeinen waarop de jongeren het sterkst (goed + volstaat) scoren zijn in dalende volgorde: 

gezondheid, hygiëne en lichaamszorg, cognitieve ontwikkeling, band met het gezin van 

herkomst, identiteitsontwikkeling en zelfredzaamheid. 

Onvoldoende ontwikkeld zijn in dalende volgorde: relationele vaardigheden met 

leeftijdgenoten en volwassenen, emotionele en gedragsontwikkeling en schoolse 

vaardigheden.  
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Figuur 37: Functioneren jongere – Contextbegeleiding (N = 25) 

 

Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Emotionele ontwikkeling 11 7 7 0 

Gedragsontwikkeling 12 8 5 0 

Identiteitsontwikkeling 8 11 6 0 

Zelfredzaamheid/zelfzorg 7 9 9 0 

Relationele vaardigheden 

(leeftijdsgenoten) 7 10 8 0 

Relationele vaardigheden 

(volwassenen) 6 9 10 0 

Sociaal netwerk 10 9 6 0 

Gezondheid 2 0 23 0 

Hygiëne en lichaamszorg 3 6 16 0 

Cognitieve ontwikkeling 1 12 12 0 

Schoolse vaardigheden en attitude 6 6 12 1 

Band met het gezin van herkomst 6 3 16 0 

TOTAAL 79 90 130 1 

 

Domeinen waarop de jongeren het sterkst (goed + volstaat) scoren zijn in dalende volgorde: 

cognitieve ontwikkeling, gezondheid, relationele vaardigheden met volwassenen en 

leeftijdsgenoten, zelfredzaamheid, en schoolse vaardigheden.  

Onvoldoende ontwikkeld zijn in dalende volgorde: gedrags- en emotionele ontwikkeling en 

het sociale netwerk.  

Figuur 38: Functioneren jongere – CBAW (N = 4) 

 

Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Emotionele ontwikkeling 0 4 0 0 

Gedragsontwikkeling 0 2 2 0 

Identiteitsontwikkeling 0 3 1 0 

Zelfredzaamheid/zelfzorg 0 2 2 0 

Huisvestingssituatie 2 0 2 0 

Financiële situatie 2 2 0 0 

Administratie 1 3 0 0 

Huishoudelijke organisatie 0 3 1 0 

Relationele vaardigheden 

(leeftijdsgenoten) 1 3 0 0 

Relationele vaardigheden 

(volwassenen) 0 3 1 0 

Sociaal netwerk 2 1 1 0 

Gezondheid 0 0 4 0 

Hygiëne en lichaamszorg 1 0 3 0 

Cognitieve ontwikkeling 2 1 1 0 

Schoolse vaardigheden en attitude 0 1 1 2 

Band met het gezin van herkomst 1 1 1 1 

TOTAAL 12 29 20 3 
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Figuur 39: Functioneren jongere – Dagbegeleiding (N = 2) 

 

Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Emotionele ontwikkeling 2 0 0 0 

Gedragsontwikkeling 2 0 0 0 

Identiteitsontwikkeling 2 0 0 0 

Zelfredzaamheid/zelfzorg 0 2 0 0 

Relationele vaardigheden 

(leeftijdsgenoten) 2 0 0 0 

Relationele vaardigheden 

(volwassenen) 2 0 0 0 

Sociaal netwerk 0 2 0 0 

Gezondheid 0 0 2 0 

Hygiëne en lichaamszorg 0 2 0 0 

Cognitieve ontwikkeling 0 0 2 0 

Schoolse vaardigheden en attitude 0 0 2 0 

Band met het gezin van herkomst 0 0 2 0 

TOTAAL 10 6 8 0 

 

1.2.1.9 Opvoedingssituatie 

Onderstaande cijfers geven de opvoedingssituatie weer per gezin. Het gaat over nieuwe 

begeleidingen. 

Figuur 40: Opvoedingssituatie – Verblijf (N = 7) 

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Emotionele betrokkenheid 1 1 5 0 

Positieve bevestiging 1 3 3 0 

Gezonde structuur 6 1 0 0 

Toezicht houden 4 2 1 0 

Oplossingsvaardigheden 5 2 0 0 

TOTAAL 17 9 9 0 

 

Binnen de opvoedingssituatie ontbreekt het de ouders vooral aan volgende vaardigheden: 

bieden van een gezonde structuur (in 86% van de dossiers), het beschikken over adequate 

oplossingsvaardigheden (in 71% van de dossiers) en in mindere mate het toezicht houden (in 

57% van de dossiers) 

Figuur 41: Opvoedingssituatie – Contextbegeleiding (N = 25) 

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Emotionele betrokkenheid 3 7 15 0 

Positieve bevestiging 4 8 13 0 

Gezonde structuur 13 6 6 0 

Toezicht houden 6 10 9 0 

Oplossingsvaardigheden 11 8 6 0 

TOTAAL 37 39 49 0 

 

Bovenstaande tendens zien we ook terugkeren in de contextbegeleiding: het bieden van 

een gezonde structuur (in 52% van de dossiers) en het beschikken over 

oplossingsvaardigheden (in 44% van de dossiers).  
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Figuur 42: Opvoedingssituatie – Dagbegeleiding (N = 2) 

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Emotionele betrokkenheid 0 0 2 0 

Positieve bevestiging 0 0 2 0 

Gezonde structuur 2 0 0 0 

Toezicht houden 2 0 0 0 

Oplossingsvaardigheden 2 0 0 0 

TOTAAL 6 0 4 0 

 

1.2.2 Foto – 31/12 

Voorgaande cijfers handelden over opstartende dossiers. Onderstaande cijfers zijn een 

momentopname, met name de toestand op 31/12/2015. 

1.2.2.1 Leeftijdsverdeling op bepaalde datum (per 31/12) 

Figuur 43: Leeftijdsverdeling op 31/12 – Verblijf (N = 45) 

 

Op 31/12/2015 was 60% (in 2014 59% en in 2013 51%) van het aantal opgenomen kinderen 

jonger dan 12 jaar, 40% tussen de 12 en 18 jaar (in 2014 36 % en 2013 was dit 40%) en 0% (in 

2014 5% en 2013 9%) ouder dan 18 jaar.  

De nood naar opvang voor jonge kinderen blijft groot. We installeerden een leefgroep voor 

jonge kinderen van 0 tot 12 jaar met de nadruk op kinderen van minder dan 6 jaar. Die 

leefgroep werkte ook in 2015 het hele jaar in overtal. 

We signaleerden het tekort aan residentiële opvang al meermaals aan het beleid onder 

meer via de focusgroep ‘jonge kinderen’. Er is dringende nood aan bijkomende capaciteit, 

vooral voor jonge kinderen in onze regio. Alhoewel het één van de beleidsdoelstellingen is, 

zijn er door de Minister hiervoor nog geen extra middelen vrijgemaakt. Jammer, want een 

vroegtijdig ingrijpen kan een langdurige en/of intensievere zorg soms vermijden.  
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Figuur 44: Leeftijdsverdeling op 31/12 – Contextbegeleiding (N = 31) 

 

Binnen contextbegeleiding wordt vaak een dossier opgestart op naam van het jongste kind 

in het gezin. Het is echter niet steeds het jongste kind dat begeleiding krijgt. Vandaar dat in 

bovenstaande tabel de gegevens door dit feit vertekend kunnen zijn. Dit is mogelijk een 

verklaring dat 64% (in 2014 71%) van de aangemelde dossiers de leeftijd van het kind minder 

dan 12 jaar is. 

Figuur 45: Leeftijdsverdeling op 31/12 – CBAW (N = 8) 
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Figuur 46: Leeftijdsverdeling op 31/12 – Dagbegeleiding (N = 6) 

 

De module dagbegeleiding is er enkel voor jongeren van 6 tot 18 jaar.  

1.2.2.2 Evolutie verdeling naar geslacht 

Figuur 47: Evolutie verdeling naar geslacht – Verblijf (N = 45) 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mannelijk 47% 44% 45% 45% 47% 48% 42% 49% 51% 56% 

Vrouwelijk 53% 56% 55% 55% 53% 52% 58% 51% 49% 44% 

 

Figuur 48: Evolutie verdeling naar geslacht – Contextbegeleiding (N = 31) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mannelijk 61% 52% 43% 66% 62,50% 52% 

Vrouwelijk 39% 48% 57% 34% 37,50% 48% 

 

Figuur 49: Evolutie verdeling naar geslacht – CBAW (N = 8) 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mannelijk 27% 27% 25%   45% 44% 33% 40% 42% 62,5% 

Vrouwelijk 73% 73% 75%   55% 56% 67% 60% 58% 37,5% 

 

Figuur 50: Evolutie verdeling naar geslacht – Dagbegeleiding (N = 6) 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mannelijk 40% 35% 27% 71% 56% 56% 25% 43% 50% 67% 

Vrouwelijk 60% 65% 73% 29% 44% 44% 75% 57% 50% 33% 

 

Jongens- meisjes zijn over alle werkvormen vrijwel gelijk vertegenwoordigd.  
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1.2.2.3 Dagbesteding van de jongeren per 31/12 

Figuur 51: Dagbesteding van de jongeren per 31/12 – Verblijf (N = 45) 

 

 

 

De kinderen die in het buitengewoon lager onderwijs school lopen zijn als volgt verdeeld: 

- 1 jongere in basisaanbod (*) 

- 4 jongeren in type 1(kinderen met een lichte mentale handicap) 

- 1 jongere in type 2 (kinderen met een matig of ernstige mentale handicap) 

- 2 jongere in type 3 (kinderen met een emotionele of gedragsstoornis) 

- 1 jongere in type 9 (normaalbegaafde leerlingen met autismespectrumstoornis)  

 

(*)BuBaO type 1 en 8 en BuSO OV3 type 1 worden geleidelijk afgebouwd en worden 

omgevormd tot type basisaanbod. Type 1 en 8 worden samengevoegd in type 

basisaanbod.  
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De jongeren die in het buitengewoon secundair onderwijs school lopen zijn als volgt 

verdeeld: 

- 3 jongeren type 1, OV3 

- 3 jongeren type 2, OV2 

- 1 jongere type 3, OV2 

- 1 jongere type 3, OV3 

- 1 jongere type 3, OV 4 

Opleidingsvorm 1: sociale aanpassing 

Deze opleidingsvorm geeft een sociale vorming met het oog op integratie in een beschermd 

leefmilieu. 

Opleidingsvorm 2: sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking 

Deze opleidingsvorm geeft een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining met het 

oog op integratie in een beschermd leef- en werkmilieu. 

Opleidingsvorm 3: beroepsonderwijs 

Deze opleidingsvorm geeft een sociale vorming en een beroepsvorming met het oog op 

integratie in een gewoon leef- en werkmilieu. Er worden verschillende opleidingen 

georganiseerd. 

Opleidingsvorm 4: algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs 

Deze opleidingsvorm geeft een voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs en op de 

integratie in het actieve leven. De studierichtingen komen overeen met de studierichtingen 

uit het gewoon voltijds secundair onderwijs. 
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Twee kinderen lopen nog geen school omwille van hun leeftijd en verblijven in de 

dagopvang georganiseerd in de leefgroep voor de allerkleinsten Het Vijverhuis.  

Figuur 52: Dagbesteding van de jongeren per 31/12 – Contextbegeleiding (N = 31) 

De onderstaande grafieken moeten gerelativeerd worden, in die zin dat de gegevens slaan 

op het jongste kind in het gezin (naam waarop het dossier is aangemeld). Dit is niet per 

definitie het kind dat het meest intens wordt begeleid. 
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De kinderen die in het buitengewoon lager onderwijs school lopen zijn als volgt verdeeld: 

- 1 jongere in basisaanbod (*) 

- 3 jongeren in type 3 (kinderen met een emotionele of gedragsstoornis) 
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Figuur 53: Dagbesteding van de jongeren per 31/12 – CBAW (N = 8) 
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Figuur 54: Dagbesteding van de jongeren per 31/12 – Dagbegeleiding (N = 6) 

 

 

1.2.2.4 Aantal kinderen behorend tot het huidige gezinssysteem 

Binnen de Bijzondere Jeugdzorg worden we vaak geconfronteerd met complexe 

gezinssituaties. Vandaar dat enige uitleg bij onderstaande cijfers wenselijk is.  

Worden niet meer opgenomen in onderstaande tabel en dus geacht niet meer tot het 

gezinssysteem te behoren: 

- Kinderen die officieel alleen gaan wonen zijn 

- Kinderen die afwisselend nog naar huis gaan. Is alle contact verbroken op 31/12 dan 

worden ze niet meegerekend 

- Kinderen die nooit meer naar huis gaan of geen contact hebben met de ouders 

Worden wel geacht te behoren tot het gezinssysteem: 

- Alle kinderen die geplaatst zijn (ook als ze geplaatst zijn in een andere voorziening en 

de VOT begeleidt hen niet) 

- Bij nieuw samengestelde gezinnen tellen we de kinderen van de andere partner ook 

mee, indien er sprake is van co-ouderschap 

Een gezin waarvan meerdere kinderen geplaatst zijn wordt slechts eenmaal meegeteld in 

onderstaande tabel.  

Onderstaande cijfers handelen over de totale opgevangen of begeleide jongeren.  

Figuur 55: Aantal kinderen behorend tot het huidige gezinssysteem – Verblijf (N = 26) 

Aantal kinderen 
Aantal begeleide 

gezinnen 

1 2 

2 4 

3 3 

4 9 

5 6 

6 1 

7 1 

8 0 

TOTAAL 26 
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We begeleiden 44 jongeren uit 26 gezinnen. Eén niet begeleide minderjarige asielzoeker 

werd niet opgenomen in de cijfers gezien we geen zicht hebben op de gezinssamenstelling.  

Ruim 65% van de gezinnen heeft een gezinsgrootte van 4 kinderen of meer.  

Figuur 56: Aantal kinderen behorend tot het huidige gezinssysteem – Contextbegeleiding  

                  (N = 31) 

Aantal kinderen 
Aantal begeleide 

gezinnen 

1 8 

2 8 

3 4 

4 6 

5 2 

6 2 

7 0 

8 1 

TOTAAL 31 

 

Ruim 35% van de gezinnen heeft een gezinsgrootte van 4 of meer.  

Figuur 57: Aantal kinderen behorend tot het huidige gezinssysteem – Dagbegeleiding (N = 5) 

Aantal kinderen 
Aantal begeleide 

gezinnen 

1 1 

2 3 

3 0 

4 1 

5 0 

6 0 

7 0 

8 0 

TOTAAL 5 

 

1.2.2.5 Gezinssamenstelling (per gezin) 

Onderstaande cijfers handelen over de totaal opgevangen en begeleide jongeren. 

Figuur 58: Gezinssamenstelling – Verblijf (N = 26) 

  Aantal 

Kerngezin 8 

Eenoudergezin 11 

Nieuw samengesteld 

gezin 6 

Andere 1 

TOTAAL 26 

 

Binnen de module verblijf komt 31% (29% in 2014 en 15% in 2013) uit een traditioneel 

kerngezin. De eenoudergezinnen vertegenwoordigen 42% (33% in 2014 en 56% in 2013). De 

nieuw samengestelde gezinnen vertegenwoordigen 23% (38% in 2014 en 29% in 2013).  
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Onder de rubriek “Andere” valt co-ouderschap met combinatie van nieuw samengesteld 

gezin en eenoudergezin. 

Figuur 59: Gezinssamenstelling – Contextbegeleiding (N = 31) 

  Aantal 

Kerngezin 9 

Eenoudergezin 14 

Nieuw samengesteld 

gezin 7 

Andere 1 

TOTAAL 31 

 

Binnen de module contextbegeleiding komt 29% (29% in 2014 en 24% in 2013) uit een 

kerngezin. De eenoudergezinnen vertegenwoordigen 45% (33% in 2014 en 45% in 2013). De 

nieuw samengestelde gezinnen vertegenwoordigen 23% (38% in 2014 en 31% in 2013).  

Eén gezin werd opgenomen in de rubriek “Andere”: co-ouderschap met combinatie nieuw 

samengesteld gezin en eenoudergezin 

Figuur 60: Gezinssamenstelling – Dagbegeleiding (N = 5) 

  Aantal 

Kerngezin 1 

Eenoudergezin 3 

Nieuw samengesteld 

gezin 1 

TOTAAL 5 

 

Binnen de module dagbegeleiding komt 20% (29% in 2014 en 57% in 2013) uit een kerngezin. 

De eenoudergezinnen vertegenwoordigen 60% (42% in 2014 en 14% in 2013). Nieuw 

samengestelde gezinnen vertegenwoordigen 20% (29% in 2014 en 39% in 2013) 

1.2.3 Contactpersoon aanmelder 

1.2.3.1 Verhouding vrijwillige versus gedwongen hulpverlening per 31/12 

Figuur 61: Verhouding vrijwillige versus gedwongen hulpverlening (31/12) – Verblijf (N = 45) 
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Jongeren komen voor 78% de module verblijf binnen via de jeugdrechtbank. De verhouding 

vrijwillige versus gedwongen hulpverlening blijft nagenoeg al 10 jaar stabiel.  

Het feit dat de VOT zoveel jeugdrechtbankdossier opneemt duidt er op dat de VOT zijn 

maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt en de multiproblem dossiers niet uit de weg 

gaat.  

Figuur 62: Verhouding vrijwillige versus gedwongen hulpverlening (31/12) -   

                         Contextbegeleiding (N = 31) 

 

In 2015 maakt de vrijwillige instroom in de module contextbegeleiding 71% van alle dossiers 

uit (in 2014 67% en in 2013 77%).  

Dit betekent dat, ondanks het feit dat 3 van de 4 modules contextbegeleiding rechtstreeks 

toegankelijk zijn, de gedwongen hulpverlening stand heeft gehouden.   

Figuur 63: Verhouding vrijwillige versus gedwongen hulpverlening (31/12) – CBAW (N = 8) 
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Figuur 64: Verhouding vrijwillige versus gedwongen hulpverlening (31/12) – Dagbegeleiding    

                 (N = 6) 

 

1.2.3.2 Soort dossier 

Figuur 65: Soort dossier – Verblijf (N = 45) 

 

De vrijwillige hulpverlening splitst zich op in 40% dossiers via interveniërend case management 

(in 2014 62%), 10% via observerend case-management (in 2014 0%) en 50% zonder 

tussenkomst van een gemandateerde voorziening of jeugdrechtbank (in 2014 38%) 
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Figuur 66: Soort dossier – Contextbegeleiding (N = 31) 

 

De vrijwillige hulpverlening splitst zich op in 45% dossiers via interveniërend case management 

(in 2014 44%), 5% via observerend case-management (in 2014 31%) en 50% zonder 

tussenkomst van een gemandateerde voorziening of jeugdrechtbank (in 2014 25%) 

In de tabel ‘Aanmeldende instantie – Contextbegeleiding (figuur 69)’ vindt u een verdere 

opsplitsing van de aanmeldingen van de dossiers zonder gemandateerde voorziening of 

jeugdrechtbank 

Figuur 67: Soort dossier – CBAW (N = 8) 

 

 

  

11 

1 

10 

9 

0 2 4 6 8 10 12

A: dossiers zonder

gemandateerde voorziening of

jeugdrechtbank

B: dossiers bij gemandateerde

voorziening (GV) (OCJ/VK):

observerend case-management

C: dossiers bij gemandateerde

voorziening (OCJ/VK):

interveniërend case-management

D: dossiers bij jeugdrechtbank

Soort dossier 

8 

0 2 4 6 8 10

A: dossiers zonder

gemandateerde voorziening of

jeugdrechtbank

B: dossiers bij gemandateerde

voorziening (GV) (OCJ/VK):

observerend case-management

C: dossiers bij gemandateerde

voorziening (OCJ/VK):

interveniërend case-management

D: dossiers bij jeugdrechtbank

Soort dossier 



 

Jaarverslag 2015   50 

Figuur 68: Soort dossier – Dagbegeleiding (N = 6) 

 

1.2.3.3 Aanmeldende instantie – 31/12 

Figuur 69: Aanmeldende instantie – Contextbegeleiding (31/12) (N = 31) 

 

In totaal 11 dossiers werden aangemeld door de zogenaamde de brede instap (dus zonder 

tussenkomst van een gemandateerde voorziening of jeugdrechtbank): 

- 18% door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding 

- 18% door het Centrum Algemeen Welzijnswerk 

- 9% door Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning 

- 18 % door Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 

- Onder de rubriek andere: 

o 8% door Ouders Steunen in Opvoeden (OSiO) 

o 18% door eigen personeel VOT 

o 8% door pleegzorg 
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1.2.3.4 Soort contextmodule – 31/12 

Figuur 70: Soort contextmodule (31/12) 

 
Aantal 

NRTH 

Contextbegeleiding intensief kortdurend 3 

RTH  

Contextbegeleiding laagintensief 10 

Contextbegeleiding breedsporig 15 

Contextbegeleiding in functie van positieve 

heroriëntering 3 

TOTAAL 31 

 

1.2.4 Hulp- en dienstverlening 

Onderstaande cijfers handelen over de totaal opgevangen en begeleide jongeren. 

1.2.4.1 Verblijf- en begeleidingsduur per 31/12 

Figuur 71: Verblijf- en begeleidingsduur – Verblijf (N = 45) 

 

Bovenstaande tabel is een foto op 31/12: 27% van de jongeren verblijft meer dan 5 jaar in de 

voorziening (in 2014 was dit 26%, in 2013 40%).  
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Figuur 72: Begeleidingsduur – Contextbegeleiding (N = 31) 

 

Bovenstaande tabel is een foto op 31/12: 2 begeleidingen lopen al langer dan 5 jaar, wat 

eerder uitzonderlijk te noemen is binnen de contextbegeleiding.  

In deze cijfers zitten ook de intensief kortdurende thuisbegeleidingen vervat die per definitie 

maar 6 maanden in beslag nemen.  

Figuur 73: Begeleidingsduur – CBAW (N = 8) 

 

Bovenstaande tabel is een foto op 31/12: de dossiers met een hoge begeleidingsduur zijn 

jongeren die via de leefgroep over het kamertrainingscentrum in de module CBAW komen.  

De kortere begeleidingsduur in dossiers komt er door het feit dat sinds 2013 ook jongeren die 

voorheen nog niet werden begeleid door HDO rechtstreeks kunnen instromen in de module 

CBAW.  
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Figuur 74: Begeleidingsduur – Dagbegeleiding (N = 6) 

 

1.2.4.2 Aantal en soort time out met terugkeer 

Figuur 75: Aantal en soort time out met terugkeer – Verblijf (N = 6) 

 

De herstelgerichte time-outwerking is een schakel in een breder hulpverleningstraject waarin 

de dialoog tussen de betrokkenen (jongere en begeleidende voorziening) op dat moment 

moeizaam verloopt. 

Door het voorzien van tijd en ruimte en een gerichte focus op de verantwoordelijkheid van 

alle betrokkenen worden kansen geboden om de lopende hulpverlening terug op te nemen. 

Verantwoordelijkheid van alle betrokkenen in het herstellen van schade (materieel-

emotioneel of relationeel) is het uitgangspunt, eerder dan sanctie of hulpverlening.  
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1.2.4.3 Bezettings- en benuttingsgraad 

Figuur 76: Globale bezetting – Verblijf 2006 – 2015 

 

 

Figuur 77: Bezetting/Benutting – Verblijf 

  Capaciteit: 42 

BEZETTING HDO VERBLIJF 101,62% 

BENUTTING HDO VERBLIJF 81,94% 

 

Figuur 78: Bezetting/Benutting – Contextbegeleiding (CBAW + gezinsbegeleiding) 

  Capaciteit Bezetting 

Contextbegeleiding                                  

(autonoom wonen + gezin) 48 81,29% 

° in kader van autonoom wonen 8 120,51% 

° in kader van gezinsbegeleiding 40 73,45% 

 

In 2015 hadden we een grote vraag naar CBAW waardoor we tijdelijk een aantal modules 

contextbegeleiding in kader van gezinsbegeleiding ingezet hebben voor contextbegeleiding 

in kader van autonoom wonen, vandaar de bezettingsgraad van 120,51% voor CBAW en 

73,45 voor gezinsbegeleiding. 

Figuur 79: Bezetting/Benutting – Dagbegeleiding 

  Capaciteit: 7 

BEZETTING HDO VERBLIJF 99,41% 

BENUTTING HDO VERBLIJF 74,84% 
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1.2.4.4 Mutaties 

Figuur 80: Overzicht mutaties per module 

  
IN UIT 

Externe 

opname 

Einde 

hulpverlening 

HDO VERBLIJF 15 9 10 5 

HDO CBAW 6 11 4 11 

HDO DAGBEGLEIDING 2 10 2 3 

HDO CONTEXTBEGELEIDING 36 29 26 22 

TOTAAL 59 59 42 41 

 

Schakelingen + externe opnames worden in deze tabel meegerekend. 

1.2.4.5 Aantal en soort schakelingen 

Figuur 81: Aantal en soort schakelingen per module 

Soort schakeling Aantal 

HDO Verblijf naar CBAW 3 

HDO Verblijf naar JEZ11 1 

HDO Verblijf naar Context Breed 1 

Zuivere Context naar HDO Verblijf 1 

Context Breed naar HDO Verblijf 2 

Context Breed naar Context Laag 2 

Context IKT naar Context Breed 2 

Context IKT naar Context Laag 1 

HDO Dagbegeleiding naar Zuivere Context 1 

HDO Dagbegeleiding naar Context Laag 1 

HDO Dagbegeleiding naar Context Breed 3 

HDO Dagbegeleiding naar HDO Verblijf 2 

TOTAAL: 20 

 

Opmerking: In deze tabel wordt de interne wijziging intussen de units van HDO verblijf 

onderling niet opgenomen:  bijvoorbeeld een overstap van een jongere van een leefgroep 

naar ons kamertrainingscentrum is hier niet opgenomen. 

1.2.4.6 Crisismeldpunt crisisbegeleiding 

Aantal Datum in Datum uit Aantal 

dagen 

Organisatie 

Crisis 1 09/01/2015 17/02/2015 40 Crisismeldpunt West-Vlaanderen 

Crisis 2 17/02/2015 20/03/2015 32 Crisismeldpunt West-Vlaanderen 

Crisis 3 31/03/2015 28/04/2015 29 Crisismeldpunt West-Vlaanderen 

Crisis 4 16/12/2015 26/01/2016 42 Crisismeldpunt West-Vlaanderen 
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1.2.4.8 Crisismeldpunt crisisverblijf 

Aantal Datum in Datum uit Aantal 

dagen 

Organisatie 

Crisis 1 31/03/2015 07/04/2015 8 Crisismeldpunt West-Vlaanderen 

 

1.2.4.9 Module kortdurend crisisverblijf 

Aantal Datum in Datum uit Aantal dagen 

Crisis 1 09/04/2015 23/04/2015 15 

Crisis 2 04/03/2015 18/03/2015 15 

Crisis 3 16/02/2015 01/03/2015 14 

 

1.2.5 Einde begeleiding HDO 

1.2.5.1 Schakeling bij einde begeleiding HDO 

Figuur 82: Schakeling bij einde begeleiding – Verblijf (N = 9) 

 

Binnen de module verblijf werden 9 begeleidingen beëindigd. 4 ervan werden beëindigd 

zonder verdere hulpverlening vanuit de VOT. 3 jongeren maakten de overstap van het 

kamertrainingscentrum naar het zelfstandig wonen onder begeleiding in de stad. Bij 1 

jongere was intensievere hulpverlening nodig en die werd gevonden in besloten leefgroep 

JEZ11. 1 jongere kon terug naar huis maar werd verder begeleid via contextbegeleiding.  

 

 

 

 

 

 

4 

1 

3 

1 

0 1 2 3 4 5

Volledige afsluit

Schakel naar DB

Schakel naar CB

Schakel naar CBAW

Schakel naar JEZ11

E
in

d
e

 b
e

g
e

le
id

in
g

 



 

Jaarverslag 2015   57 

Figuur 83: Schakeling bij einde begeleiding – Contextbegeleiding (N = 25) 

 

In 2015 sloten we 25 dossiers contextbegeleiding af. Het merendeel zonder verdere 

hulpverlening vanuit de VOT. 

In 3 dossiers was contextbegeleiding onvoldoende en werden de jongeren opgenomen in 

de module verblijf.  

 

Figuur 84: Schakeling bij einde begeleiding – CBAW (N = 11) 

 

In 2015 sloten we 11 dossiers contextbegeleiding in functie van autonoom wonen af. Er werd 

vanuit de VOT niet meer voorzien in verdere begeleiding. Logisch ook, want het  merendeel 

van de jongeren zijn meerderjarig wanneer de vrijwillige begeleiding stopt.  
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Figuur 85: Schakeling bij einde begeleiding – Dagbegeleiding (N = 10) 

 

Op 31/12/2015 hield de module dagbegeleiding op te bestaan. De VOT engageerde zich 

om voor alle jongeren oplossingen te bieden. 

Een 5-tal jongeren blijven contextbegeleiding ontvangen. In 2 dossiers werd geschakeld naar 

een zwaardere vorm van hulpverlening, met name verblijf. Ook indien het dagcentrum niet 

zou gesloten worden, was een schakeling naar verblijf noodzakelijk geweest in deze dossiers. 

Een 3- tal dossiers kon afgesloten worden zonder verdere begeleiding van de VOT.  
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1.2.5.2 Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding HDO 

Figuur 86: Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding – Verblijf (N = 4) 

Verblijfplaats 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Natuurlijke ouder 29% 9% 50% 18% 17% 29% 22% 65% 64% 75% 

Familie                     

Residentieel 

bijzondere jeugdzorg   18%   18% 17% 14%   6%     

Residentieel buiten 

bijzondere jeugdzorg 

(MPI, CKG, internaat, 

…)     14%       22%   18%   

Ziekenhuis 6%       17%           

Pleeggezin   9%           24%   25% 

Zelfstandig wonen 65% 64% 36% 64% 50% 57% 56% 6% 9%   

Andere                 9%   

 

Voor het derde jaar op rij zitten we ruim boven de 60% van de jongeren die na de 

begeleiding opnieuw bij de natuurlijke ouder gaat inwonen. De inzet van een module 

contextbegeleiding én een module verblijf draagt hiertoe bij.  

Figuur 87: Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding – Contextbegeleiding (N = 22) 

Verblijfplaats 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Natuurlijke ouder 77% 70% 66% 85% 59% 82% 

Familie     7% 4% 5% 5% 

Residentieel 

bijzondere jeugdzorg 13% 9% 10% 12%   9% 

Residentieel buiten 

bijzondere jeugdzorg 

(MPI, CKG, internaat, 

…) 3% 17% 15%   27% 5% 

Ziekenhuis             

Pleeggezin     2%   5%   

Zelfstandig wonen 6% 4%         

Andere         5%   

 

Figuur 88: Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding – CBAW (N = 11) 

Verblijfplaats 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Natuurlijke ouder 14% 11%   13% 20% 33% 14%       

Familie                     

Residentieel 

bijzondere jeugdzorg   11%                 

Residentieel buiten 

bijzondere jeugdzorg 

(MPI, CKG, internaat, 

…)             14%       

Ziekenhuis 7%       20%           

Pleeggezin                     

Zelfstandig wonen 79% 78% 100% 87% 60% 67% 72% 100% 100% 100% 
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De finaliteit van de contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, met name 

zelfstandig wonen werd in 2015 in alle dossiers behaald.  

Figuur 89: Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding – Dagbegeleiding (N = 3) 

Verblijfplaats 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Natuurlijke ouder 17% 100% 50% 50% 50% 100% 

Familie             

Residentieel 

bijzondere jeugdzorg 33%   33% 25%     

Residentieel buiten 

bijzondere jeugdzorg 

(MPI, CKG, internaat, 

…) 50%   17% 25% 50%   

Ziekenhuis             

Pleeggezin             

Zelfstandig wonen             

 

1.2.5.3 Begeleidingsduur bij einde begeleiding HDO 

Figuur 90: Begeleidingsduur bij einde begeleiding – Verblijf (N = 4) 
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Figuur 91: Begeleidingsduur bij einde begeleiding – Contextbegeleiding (N = 22) 

 

 

Figuur 92: Begeleidingsduur bij einde begeleiding – CBAW (N = 11) 
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Figuur 93: Begeleidingsduur bij einde begeleiding – Dagbegeleiding (N = 3) 

 

1.2.5.4 Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding HDO 

Figuur 94: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding – Verblijf (N = 4) 

 

 

In 1 dossier verslechterde de toestand van de jongere. Na een langdurige fugue waarbij 

geen begeleiding mogelijk was ging de jongere weer inwonen bij de ouder.  

In 2 dossiers was de toestand hetzelfde als bij de aanvang opname: het betrof dan enerzijds 

een jongere die bleef spijbelen, geen regels aanvaardde,… Jongere werd aangemeld bij 

een gesloten instelling. Bij een andere jongere was er geen verbetering merkbaar in de 

thuissituatie. Jongere werd uiteindelijk in pleeggezin geplaatst.  

 

 

1 

2 

0 1 2 3

0 - 6 maanden

6 maanden - 1 jaar

1 - 3 jaar

3 - 5 jaar

5 - 10 jaar

10 - 15 jaar

15 - 21 jaar

B
e

g
e

le
id

in
g

sd
u

u
r 

b
ij
 e

in
d

e
 

b
e

g
e

le
id

in
g

 H
D

O
 

1 

2 

1 

0

1

2

3

4

5

-1 0 +1 +2

De toestand is

verslechterd

t.o.v. de

aanvang

De toestand is

hetzelfde als bij

de aanvang

De toestand is

verbeterd t.o.v.

de aanvang,

maar nog niet

conform de

doelstellingen

De toestand is

verbeterd t.o.v.

de aanvang en

conform de

doelstelling



 

Jaarverslag 2015   63 

Figuur 95: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding – Contextbegeleiding (N = 22) 

 

In 2 dossiers verslechterde de toestand van de jongere. Een jongere werd in crisis 

opgenomen in een instelling BJB. Een andere jongere kon niet meer thuis blijven wonen en 

werd dan na een kort verblijf bij grootouders uiteindelijk toch geplaatst in een voorziening. In 

77% van de dossiers was de toestand verbeterd al dan niet volledig conform de 

vooropgestelde doelstellingen.  

Figuur 96: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding – CBAW (N = 11) 

 

1 jongere haakte af in de begeleiding: had geen vaste woonst, geen dagbesteding of werk 

of opleiding, financiële toestand was niet in orde. In 90% van de dossiers was er een 

verbetering merkbaar al dan niet volledig conform de vooropgestelde doelstellingen.  
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Figuur 97: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding – Dagbegeleiding (N = 3) 
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2 JEZ11 

2.1 Organogram 
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2.2 Statistische gegevens 

2.2.1 Cliënt 

2.2.1.1 Start begeleiding JEZ11 

2.2.1.1.1 Leeftijd bij start begeleiding JEZ11 

Figuur 98: Leeftijd bij start begeleiding (N = 8) 

 

Het proeftuinproject JEZ11 richt zich op meisjes tussen 12 en 18 jaar. In de praktijk zien we dat 

de grootste groep jongeren zich tussen de 15 en 17 jaar bevindt bij opstart van de 

begeleiding. In vergelijking met 2014 is er opnieuw een stijging van de gemiddelde leeftijd bij 

opname (van 14,9 in 2014 naar 15,6 in 2015). 

2.2.1.1.2 Moedertaal bij start begeleiding 

Figuur 99: Moedertaal bij start begeleiding (N = 8) 

 

In 2015 was het Nederlands bij elke begeleiding de moedertaal.  
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2.2.1.1.3 Verblijfplaats voor start begeleiding 

Figuur 100: Verblijfplaats voor start begeleiding (N = 8) 

 

JEZ11 neemt meisjes op die zich in zeer problematische leefsituaties bevinden of een MOF – 

dossier hebben. De hulpverlening is enkel toegankelijk via de toegangspoort. Vaak hebben 

de meisjes die in JEZ11 terecht komen al een lange weg afgelegd binnen de hulpverlening of 

er is sprake van een zeer ernstige crisissituatie waardoor er onmiddellijk meer 

gespecialiseerde hulp noodzakelijk is. 

De helft van de meisjes die werd opgenomen verbleef reeds in een residentiële voorziening, 

waarvan de meerderheid binnen de bijzondere jeugdzorg. Twee jongeren verbleven bij 

personen uit hun context. 

In JEZ11 is er een beurtelingse opname tussen jongeren die op de centrale wachtlijst staan en 

jongeren die uitstromen vanuit de gemeenschapsinstelling De Zande. De Zande maakt hier 

spijtig genoeg onvoldoende gebruik van. In 2015 werden 2 meisjes vanuit De Zande 

opgenomen in JEZ11, een lichte daling in vergelijking met vorig jaar (3 opnames in 2014).  

2.2.1.1.4 Hulpverleningsgeschiedenis van de jongere voor start begeleiding 

Figuur 101: Hulpverleningsgeschiedenis van de jongere voor start begeleiding (N = 18) 
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Alle meisjes die in 2015 in JEZ11 werden opgenomen, verbleven reeds residentieel binnen de 

bijzondere jeugdzorg. In 2015 zien we een opvallende stijging van het aantal jongeren die 

reeds psychiatrische hulpverlening kregen (8 in 2015, in vergelijk met 2 in 2014).  

2.2.1.1.5 Functioneren van de inwonende kinderen behorend tot het gezinssysteem 

Figuur 102: Gezinssituatie (N = 8) 

  Onvoldoende Volstaat Goed 

Huisvestingssituatie 0 5 3 

Financiële situatie 2 3 3 

Administratie 2 3 3 

Huishoudelijke organisatie 1 4 3 

Individueel welzijn inwonende kinderen 3 5 0 

Partnerrelatie 2 4 2 

Sociaal maatschappelijk functioneren 2 6 0 

 

Bovenstaande tabel beschrijft welke domeinen de gezinssituatie tot een problematische 

leefsituatie maken. Hoewel er lichte verbetering is op de gebieden huisvesting en financiële 

situatie, merken we dat deze gezinnen nog steeds uit de boot vallen in het maatschappelijke 

leven.  Alle gezinnen die in 2015 door JEZ11 werden begeleid, scoren onvoldoende of net 

voldoende op sociaal maatschappelijk functioneren. Men vindt weinig aansluiting in het 

maatschappelijk gebeuren en er is slechts een beperkt netwerk waarop men kan 

terugvallen. In elke situatie zien we dat dit ook zijn weerslag heeft op het welzijn van de 

inwonende kinderen, een sterke stijging in vergelijking met het jaar voordien. 

Figuur 103: Functioneren jongere (N = 8) 

 

Onvoldoende Volstaat Goed 

Emotionele ontwikkeling 5 3 0 

Gedragsontwikkeling 5 3 0 

Identiteitsontwikkeling 5 3 0 

Zelfredzaamheid/zelfzorg 2 5 1 

Relationele vaardigheden 

(leeftijdsgenoten) 2 6 0 

Relationele vaardigheden (volwassenen) 2 5 1 

Sociaal netwerk 3 5 0 

Gezondheid 1 4 3 

Hygiëne en lichaamszorg 2 2 4 

Cognitieve ontwikkeling 1 3 4 

Schoolse vaardigheden en attitude 1 5 2 

Band met het gezin van herkomst 2 3 3 

 

Deze tabel geeft het niveau weer waarop de jongeren functioneren op verschillende 

domeinen in hun ontwikkeling. Vanuit de beschrijving van de doelgroep waarbij een zeer 

problematische leefsituatie benoemd wordt, kan verwacht worden dat er een uitval is op de 

gedrags- en emotionele ontwikkeling. Toch valt het op dat er een negatieve evolutie is wat 

betreft de emotionele, gedrags- en identiteitsontwikkeling. Geen enkele van de opgenomen 

meisjes scoren goed op deze domeinen.  

Gelijklopend aan vorige jaren zien we dat de relationele vaardigheden en het hebben van 

een sociaal netwerk aandachtsgebieden blijven. Binnen een traject in JEZ11 wordt steeds 

beroep gedaan op DIVAM voor een sociale vaardigheidstraining, met aandacht voor 

sociale weerbaarheid. Daarnaast wordt er binnen individuele begeleiding vaak stilgestaan 

bij het thema ‘vriendschap en relaties’.  
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Schoolse vaardigheden en de band met het gezin van herkomst kennen in 2015 een 

positieve evolutie. 

Figuur 104: Opvoedingssituatie (N = 8) 

  Onvoldoende Volstaat Goed 

Emotionele betrokkenheid 2 4 2 

Positieve bevestiging 5 2 1 

Gezonde structuur 6 2 0 

Toezicht houden 3 5 0 

Oplossingsvaardigheden 4 4 0 

 

Bovenstaande tabel toont een aantal ouderlijke vaardigheden die van invloed zijn op de 

algemene opvoedingssituatie. Over het algemeen kan gesteld worden dat de ouders over 

beperkte ouderlijke vaardigheden beschikken. In eerste instantie zien we een grote uitval op 

het bieden van een gezonde structuur. Ouders slagen er niet in om het gezinsleven zo te 

organiseren dat hun kind voldoende ondersteuning krijgt om zich te handhaven in het 

dagelijkse leven. We merken dat hierdoor de jongeren vaak weg zijn van huis en de ouders 

onvoldoende zicht hebben op hetgeen hun kind doet. Dit in combinatie met beperkte 

oplossingsvaardigheden leidt er toe dat de ouders machteloos staan in de opvoeding van 

hun kind. 

Ook het geven van positieve bevestiging en emotionele betrokkenheid, blijven 

aandachtsgebieden. In de hulpverleningstrajecten merken we op dat ouders vaak wat 

moedeloos zijn en blijven hangen in een negatieve sfeer. Wanneer een meisje positieve 

stappen zet, nemen de ouders vaak een afwachtende houding in alsof ze verwachten dat 

het al snel terug verkeerd zal lopen. Vaak haken ouders ook af op het moment dat een 

traject opnieuw moeilijker verloopt. Toch willen we de ouders ook op deze momenten 

betrekken bij de hulpverlening en blijven we inzetten om hen op de hoogte te houden van 

het traject van hun dochter. 

2.2.1.2 Foto – 31/12 

2.2.1.2.1 Leeftijdsverdeling op bepaalde datum (31/12) 

Figuur 105: Leeftijdsverdeling op bepaalde datum (31/12) – JEZ11 (N = 7) 
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De gemiddelde leeftijd van de meisjes die op 31 december 2015 in JEZ11 verbleven, 

bedraagt 15,6 jaar. Dit is een stijging in vergelijking met het jaar voordien, waarbij de 

gemiddelde leeftijd 14,8 jaar bedroeg. 

2.2.1.2.2 Verdeling naar geslacht op 31/12 

JEZ11 richt zich enkel op meisjes. 

2.2.1.2.3 Dagbesteding van de jongeren (31/12)  

Figuur 106: Dagbesteding van de jongeren (31/12) – JEZ11 (N = 7) 

 

 

Bij de meisjes die worden opgenomen in JEZ11 is er vaak sprake van een vastgelopen 

schooltraject. Hun schoolcarrière wordt gekenmerkt door regelmatige schoolwissels, 

spijbelen, schorsingen, moeilijk kunnen volgen van afspraken op school, schoolmoe zijn, … . 

Binnen een traject in JEZ11 wordt gedurende de eerste fase (6 weken) tijd uitgetrokken om 

een screening van de schoolsituatie uit te voeren. Op die manier willen we tot de meest 

geschikte schoolkeuze en studierichting komen. Dit gebeurt in samenwerking met het CLB 

Ieper. In afwachting van deze onderwijsoriëntering wordt een schoolvervangend 

programma aangeboden door Groep Intro. In de praktijk betekent dit dat de meisjes 

gedurende fase 1  geen school lopen.  
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Voor 6 van de 7 meisjes die op 31/12/2015 in JEZ11 verbleven, kon na de eerste fase 

opgestart worden met school. Twee meisjes konden opnieuw opstarten in het regulier 

onderwijs, 1 meisje in het technisch onderwijs en 1 meisje in het beroepsonderwijs. Twee 

meisjes gingen van start in het buitengewoon onderwijs, beiden binnen type 3 – OV3. Twee 

meisjes kozen voor een opstart in het deeltijds onderwijs. 

Één meisje zat op het einde van 2015 nog in de eerste fase van haar traject, waardoor 

school nog niet werd opgestart. 

Eens de schooltrajecten opnieuw opgestart zijn, vraagt dit heel wat ondersteuning. Doordat 

de meisjes vaak al lang niet meer op de schoolbanken zaten is het voor hen niet eenvoudig 

om onmiddellijk in een voltijds programma in te stappen. Vaak moeten we samen met de 

school op zoek naar een individueel traject waarbij we zoeken naar haalbare trajecten. Op 

die manier willen we er voor zorgen dat de meisjes niet te veel schoolachterstand oplopen 

zonder de druk te hoog te leggen en schoolmoeheid in de hand te werken.  

2.2.1.2.4 Aantal kinderen behoren tot het huidige gezinssysteem 

Figuur 107: Aantal kinderen behorend tot het huidige gezinssysteem (31/12) – JEZ11 (N = 7) 

Aantal gezinsleden Aantal begeleide gezinnen 

1 2 

2 2 

3 1 

4 1 

5 0 

6 1 

7 0 

8 0 

TOTAAL 7 

 

Uit bovenstaande tabel kan afgeleid worden dat de meisjes niet uit een groot gezin komen. 

Dit is een wijziging in vergelijking met 2014, waar de meeste meisjes uit een gezin van 3 of 

meer kinderen kwamen.  

2.2.1.2.5 Gezinssamenstelling 

Figuur 108: Gezinssamenstelling – JEZ11 (N = 7) 

  Aantal 

Kerngezin 1 

Eenoudergezin 2 

Nieuw samengesteld gezin 4 

TOTAAL 7 

 

De meerderheid van de meisjes die in 2015 in JEZ11 verbleven, zijn afkomstig uit een nieuw – 

samengesteld gezin. In veel gevallen merken we dat er sprake is van een loyaliteitsconflict 

tussen beide ouders.  
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2.2.1.3 Contactpersoon aanmelder 

2.2.1.3.1 Verhouding vrijwillige versus gedwongen hulpverlening per 31/12 

Figuur 109: Verhouding vrijwillige versus gedwongen hulpverlening – JEZ11 (N = 7) 

 

In JEZ11 is er enkel sprake van gedwongen hulpverlening.  

2.2.1.3.2 Soort dossier per 31/12 

Figuur 110: Soort dossier – JEZ11 (N = 7) 
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2.2.1.4 Hulp- en dienstverlening 

2.2.1.4.1 Verblijf- en begeleidingsduur per 31/12 

Figuur 111: Verblijf- en begeleidingsduur – JEZ11 (N = 7) 

 

JEZ11 streeft naar een begeleidings- en behandelduur van minimaal 6 maanden en 

maximaal 1 jaar. Op 31/12/2015 verbleef de meerderheid van de meisjes minder dan 6 

maanden in onze voorziening. Één meisje verbleef tussen de 6 maanden en 1 jaar in JEZ11. 

Één meisje verbleef reeds langer dan een jaar in JEZ11. Dit omdat het oorspronkelijke 

perspectief om terug te keren naar de thuiscontext plots niet meer aan de orde was. Er 

moest een nieuw perspectief geïnstalleerd worden, waardoor een opname langer dan 1 jaar 

niet te vermijden was. 

2.2.1.4.2 Aantal en soort time out met terugkeer 

Figuur 112: Aantal en soort time out met terugkeer – JEZ11 (N = 31) 

 

Het traject van de meisjes in JEZ11 kan dermate vastlopen of blokkeren, dat er nood is aan 

een duidelijk signaal dat het zo niet verder kan. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een 

langdurige fugue of wanneer een jongere bepaalde grenzen ernstig overschrijdt en dit leidt 

tot crisis of conflict. 
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JEZ11 heeft een samenwerkingsverband met het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart Ieper, 

voor een kortdurende time-out van maximaal 24u wanneer er sprake is van een crisissituatie 

waarbij de situatie onveilig is voor de jongere zelf, medebewoners en/of begeleiding. In 2015 

deden we 17 keer beroep op deze vorm van time-out. We streven ernaar om het meisje zo 

snel mogelijk opnieuw te laten aansluiten in de leefgroep.  

Daarnaast werd 7 keer beroep gedaan op een time-out binnen de gemeenschapsinstelling. 

Het betreft in deze gevallen een time-out van 2 weken waarbij de focus ligt op herstelgericht 

werken. Er wordt zowel van de jongere als van JEZ11 verwacht om tijdens deze 2 weken stil te 

staan bij hoe de begeleiding opnieuw op gang kan worden gebracht.  

Ook werd er 7 keer de vraag gesteld aan psychiatrische voorzieningen om een time-out van 

2 weken te organiseren. In deze gevallen werd expliciet gekozen voor een psychiatrische 

setting om een inschatting te kunnen maken of verdere psychiatrische hulpverlening 

noodzakelijk was. 

Figuur 113: Bezettings- en benuttingsgraad JEZ11 

  Capaciteit: 10 

Bezetting JEZ11 91,78% 

Benutting JEZ11 54% 

 

Totaal aantal uren contextbegeleiding: 677,43u. Dit komt neer op 1,30 uur per 

contextmodule, per week. Dit is een daling in vergelijking met 2014, die te verklaren valt 

vanuit het feit dat er een aantal meisjes langdurig in fugue waren, waarbij de context ook 

afhaakte en er dus geen begeleiding kon geboden worden.  

De verplaatsingstijd is niet meegerekend. Voor de proeftuin JEZ11 die als werkingsgebied 

West- en Oost – Vlaanderen heeft is dit een groot pakket aan personeelsuren die hierin 

moeten geïnvesteerd worden.  

Eind 2015 raakten een aantal vrije plaatsen moeilijk ingevuld. In die zin dat er 3 

intakegesprekken werden ingepland, maar deze werden geannuleerd door de consulent. 

De vraag naar opname was niet langer actueel. Hierdoor duurde het lange tijd vooraleer 

een nieuw meisje kon instromen. We hebben een lange wachtlijst waardoor deze 

momentopname een vertekend beeld geeft.   
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2.2.1.5 Einde begeleiding JEZ11 

2.2.1.5.1 Verblijfplaats bij einde begeleiding JEZ11 

Figuur 114: Verblijfplaats bij einde begeleiding – JEZ11 (N = 11) 

Verblijfplaats 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Natuurlijke ouder 25% 11,11% 30% 70% 11,11% 7,69% 9,09% 

Familie               

Residentieel bijzondere 

jeugdzorg 12,50% 66,67% 30% 10% 33,33% 61,54% 27,27% 

Residentieel buiten jeugdzorg 

(MPI, CKG, internaat, …)   11,11% 10%   33,33%   9,09% 

Ziekenhuis 62,50% 11,11% 20% 20% 11,11% 7,69%   

Pleeggezin               

Zelfstandig wonen     10%   11,11% 15,38%   

Andere: 

Gemeenschapsinstelling De 

Zande             36,36% 

Andere: einde beschikking 

tijdens fugue           7,69% 9,09% 

Andere: familie haalt jongere 

weg uit voorziening             9,09% 

 

In 2015 was er een opmerkelijk grote uitstroom naar de gemeenschapsinstelling. Het betreft 

meisjes die gedurende hun traject in JEZ11 herhaaldelijk en langdurig in fugue gingen. De 

beslotenheid van de setting was in deze gevallen onvoldoende om een hulpverleningstraject 

uit te bouwen. Er was nood aan geslotenheid. Hiernaast blijft het zo dat het grootste deel van 

de meisjes na het traject in JEZ11 doorstromen naar een residentiële voorziening in de 

bijzondere jeugdzorg. Er is een lichte stijging wat betreft de terugkeer naar de gezinscontext.   

2.2.1.5.2 Begeleidingsduur bij einde begeleiding JEZ11 

Figuur 115: Begeleidingsduur bij einde begeleiding – JEZ11 (N = 11) 
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te handhaven. Drie meisjes verbleven minder dan 6 maanden in JEZ11, drie meisjes tussen 6 

maand en 1 jaar. Voor 5 meisjes was een opname van langer dan 1 jaar noodzakelijk, met 

een gemiddeld verblijf van anderhalf jaar. Dit is te wijten aan de lange wachtlijsten binnen 
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de jeugdzorg, waardoor meisjes niet onmiddellijk kunnen doorstromen als het traject in JEZ11 

ten einde is. 

2.2.1.5.3 Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding JEZ11 

Figuur 116: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding – JEZ11 (N = 11) 

 

 

In 2015 zijn er evenveel trajecten positief als negatief afgerond. De trajecten waarbij er een 

negatieve evolutie was, zijn de trajecten die gekenmerkt worden door langdurige en 

herhaaldelijke fugues. Als de jongere zich blijvend onttrekt aan de hulpverlening, is het niet 

mogelijk om samen te werken aan de vooropgestelde doelstellingen. In deze gevallen had 

dit een plaatsing in de gemeenschapsinstelling als gevolg. 

Bij 4 meisjes werden de vooropgestelde doelstellingen bereikt bij het beëindigen van hun 

traject. Twee meisjes konden hun traject in JEZ11 beëindigen na een positieve evolutie, maar 

waarbij de doelstellingen nog niet helemaal bereikt werden. Wanneer we in acht nemen dat 

de hulpverlening van JEZ11 intensief en kortdurend is om vastgelopen trajecten terug op 

gang te krijgen, wordt duidelijk waarom doelstellingen niet volledig conform de norm bereikt 

werden. 
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3 DIVAM 

3.1 Organogram 

 

3.2 Inleiding 

Sinds 1 november 1999 is de Dienst Ieper-Veurne voor Alternatieve Maatregelen actief in het 

gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdelingen Ieper en Veurne. DIVAM richt zich 

tot jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd; 

alsook hun slachtoffers en hun context. Jongeren worden naar DIVAM doorverwezen door 

het Parket of de Jeugdrechtbank. DIVAM organiseert vier afhandelingsvormen: 

herstelbemiddeling, herstelgericht groepsoverleg, leerproject (sociale vaardigheidstraining) 

en gemeenschapsdienst. 

Het parket of de jeugdrechtbank geeft verdachte en slachtoffer van een als misdrijf 

omschreven feit de kans om deel te nemen aan herstelbemiddeling. De partijen krijgen de 

mogelijkheid om met behulp van een meerzijdig partijdige bemiddelaar in gesprek te treden 

met elkaar. Deze communicatie kan zowel indirect als direct verlopen. Tijdens dit 

communicatieproces wordt aandacht besteed aan de feiten en vooral aan de gevolgen 

van de feiten. Men zoekt naar een vorm van herstel voor de gevolgen die ontstaan zijn door 

de feiten. Dit herstel kan zich in verschillende vormen manifesteren, zoals moreel herstel, 

financieel herstel, herstel in de oorspronkelijke staat, ... 

Herstelgericht groepsoverleg (HERGO) is, net zoals herstelbemiddeling, een vrijwillig aanbod. 

Een HERGO kan enkel door de jeugdrechter aangeboden worden en dit aan jongeren die 

zwaardere feiten gepleegd hebben of recidiveren. Tijdens een HERGO wordt een 
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bijeenkomst georganiseerd, waar zowel verdachte en slachtoffer, steunfiguren, advocaat, 

consulent, … aanwezig zijn. Tijdens deze bijeenkomst zoekt men naar een vorm van herstel 

aan slachtoffer, aan de maatschappij en aan de jongere zelf (vermijden van recidive). De 

wijze van herstel wordt vastgelegd in een intentieverklaring, waarin steunfiguren een 

belangrijke rol opnemen. 

Gemeenschapsdienst wordt opgelegd door een jeugdrechter. Deze bepaalt het aantal uren 

dat een jongere moet gaan werken. Dit kan maximaal 150 uur bedragen. Wanneer een 

jongere een gemeenschapsdienst opgelegd krijgt, moet hij een aantal uur werken in een 

voorziening van openbaar, sociaal of maatschappelijk nut. Deze tewerkstelling gebeurt 

onbezoldigd. De gemeenschapsdienst kan ook opgelegd worden als onderzoeksmaatregel. 

Dit houdt in dat een jeugdrechter in de voorlopige fase (bij beschikking) een 

gemeenschapsdienst van maximum 30 uur kan opleggen, zodat de persoonlijkheid van de 

jongere kan onderzocht worden.  

Ook een leerproject (sociale vaardigheidstraining van 20u of 45u) wordt door de 

jeugdrechter opgelegd. Door gebruik te maken van het competentiemodel worden de 

vaardigheden van de jongeren in kaart gebracht. Op deze manier kan er een selectie 

gemaakt worden van de vaardigheden waaraan er zal gewerkt worden. Via verschillende, 

vaak creatieve, methodieken wordt aan deze vaardigheden gewerkt. Op deze manier 

pogen we de jongere sterker te maken, zodat hij bij moeilijke situaties over voldoende 

vaardigheden beschikt om er op een constructieve manier mee om te gaan. 

3.3 Statistische gegevens 

3.3.1 Algemeen 

Figuur 117: Evolutie aantal aanmeldingen per werkvorm 2006 – 2015 

  

Herstel-

bemiddeling HERGO Leerproject Gemeenschapsdienst TOTAAL 

2006 35 0 20 19 74 

2007 152 0 20 3 175 

2008 149 0 24 7 180 

2009 114 1 36 17 168 

2010 121 0 30 19 170 

2011 128 0 20 12 160 

2012 109 1 27 10 147 

2013 88 0 21 0 109 

2014 112 1 22 2 137 

2015 93 0 22 8 123 

 

In bovenstaande tabel zien we een sterke stijging van het aantal herstelbemiddelingsdossiers 

in het jaar 2007. Deze stijging valt te verklaren door het in werking treden van de vernieuwde 

jeugdwet. Na het hoogtepunt in 2007 daalt het aantal herstelbemiddelingsdossiers met een 

dieptepunt in 2013. De daling in 2013 was toe te wijzen aan de beperkte doorverwijzingen uit 

de afdeling Veurne. In 2014 zien we dat het aantal dossiers opnieuw stijgt, door meer 

doorverwijzingen uit afdeling Veurne. In 2015 zien we opnieuw een daling van het aantal 

bemiddelingsdossiers, vooral te wijten aan een daling in de afdeling Ieper.   

In 2015 werd geen enkele jongere naar HERGO doorverwezen. 

Het aantal jongeren die een leerproject opgelegd kregen, blijft gelijk als vorig jaar.  

In 2015 kregen 8 jongeren een gemeenschapsdienst opgelegd. Dat is een stijging ten 

opzichte van vorige jaren.  
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Figuur 118: Evolutie aangemelde jongeren in 2015 per werkvorm en per arrondissement 

Arrondissement 

Herstel-

bemiddeling Hergo Leerproject 

Leerproject 

45u 

Gemeenschaps-

dienst TOTAAL 

Ieper 62 0 6 0 3 71 

Veurne 31 0 4 3 5 43 

JEZ11 - - 9 - - 9 

TOTAAL 93 0 19 3 8 123 

 

DIVAM is werkzaam in twee afdelingen van het arrondissement West-Vlaanderen, nl. Ieper en 

Veurne. We zien dat het aantal doorverwijzingen naar herstelbemiddeling in Ieper net het 

dubbele zijn dan in Veurne.  Wat betreft de leerprojecten en gemeenschapsdienst legt 

Veurne dit iets meer op dan Ieper. 

Zoals in bovenstaande tabel duidelijk wordt, organiseert DIVAM drie soorten leerproject. We 

organiseren een leerproject van 20u en van 45u op doorverwijzing van de jeugdrechtbank. 

Opvallend is dat er geen enkel leerproject van 45u werd opgelegd door de jeugdrechtbank 

van Ieper. Ook vorig jaar was dit het geval. Als dienst zien we hier echter een grote 

meerwaarde in en willen dat dan ook bespreken met onze verwijzers. Zij geven aan dat zij, bij 

het bepalen van het aantal uren, rekening houden met de situatie van de jongere. 

Daarnaast organiseren we een leerproject van 20u in JEZ11. Dit betreft een combinatie van 

Rots & Water in groep en individuele sessies. In 2015 werden aan negen meisjes uit JEZ11 een 

leerproject gegeven.  

3.3.2 Herstelbemiddeling 

3.3.2.1 Algemeen 

Aanmeldingen herstelbemiddeling gebeuren enkel door het parket, en dit zowel in Ieper als 

in Veurne. We stellen vast dat geen enkel van deze aanmeldingen herstelbemiddeling 

gelijktijdig gevorderd worden. Dat betekent dat al deze dossiers openstaande dossiers zijn. 

Dat betekent ook dat een aantal jongeren (bv. directe voorleiding) en een aantal jongeren 

die zwaardere feiten pleegden, en hun slachtoffers, geen aanbod herstelbemiddeling 

krijgen. Ook deze vaststelling wordt meegenomen bij de bespreking met onze verwijzers.  

Een herstelbemiddeling wordt meestal binnen de 6 maanden na de feiten aangeboden. Het 

eerste contact vanuit DIVAM gebeurt binnen de maand. De duur van een bemiddeling is zo 

afhankelijk van het proces (al dan niet opstart) dat gemiddelden weergeven hiervan niet 

voor een meerwaarde zorgt.  
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Figuur 119: Aard van de feiten dossier aangemeld in 2013 – 2015 

 

Tussen 2011 en 2013 zagen we een stijging in het aantal vermogensdelicten. Deze stijging zet 

zich niet verder in 2014; het aandeel vermogensdelicten is ongeveer gelijk als het aandeel 

persoonsdelicten. Terwijl we in 2015 opnieuw vaststellen dat het aandeel vermogensdelicten 

hoger ligt.  

Als we spreken over vermogensdelicten gaat het in de meeste gevallen over diefstal. 

Persoonsdelicten zijn hoofdzakelijk opzettelijke slagen en verwondingen.  

3.3.2.2 De jongeren 

Figuur 120: Leeftijd jongeren aangemeld in 2013 – 2015 

 

Jongeren aangemeld in 2015 zijn meestal tussen 14 en 17 jaar op het moment van de feiten. 

Deze leeftijden fluctueren wat over de jaren heen. We zien dit jaar een stijging van het 

aandeel 12- en 13-jarigen.  
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Figuur 121: Geslacht jongeren aangemeld in 2013 – 2015 

 

In de periode 2011-2013 zagen we het aandeel meisjes steeds stijgen met in 2013 26% meisjes 

als verdachte in bemiddelingsdossiers. Deze trend werd in 2014 (19% meisjes) doorbroken, en 

in 2015 (13% meisjes) verder doorbroken.  

3.3.2.3 De slachtoffers 

Figuur 122: Evolutie van statuut, geslacht en leeftijd van de slachtoffers 

  2013 2014 2015 

Rechtspersoon 28 25 25 

Natuurlijk persoon 57 81 95 

  

   Man 43 41 75 

Vrouw 14 40 20 

  

   < 18 jaar 34 39 23 

18-25 jaar 12 19 46 

26-40 jaar 6 9 15 

41-65 jaar 3 12 11 

> 65 jaar 2 2 0 

 

21% van de slachtoffers, aangemeld in 2015 zijn rechtspersonen. Dit is een blijvende daling 

t.o.v. vorige jaren.  

Als we kijken naar de natuurlijke personen, stellen we vast dat de verhouding man/vrouw 

wijzigt. In 2014 is deze verhouding bijna 50/50, terwijl in voorgaande jaren verhoudingsgewijs 

meer mannen slachtoffer werden dan vrouwen. In 2015 zien we dan dat er opnieuw 

verhoudingsgewijs meer mannen dan vrouwen als slachtoffer betrokken waren in een 

bemiddelingsdossier. 

Als we kijken naar de leeftijden van de benadeelden, zien we een stijging in de leeftijdsgroep 

18 tot 25 jarigen. Terwijl in voorgaande jaren de meeste slachtoffers minderjarig waren, is dit 

in 2015 niet meer het geval.  
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3.3.2.4 Het verloop 

Figuur 123: Verloop van dossiers afgesloten in 2015 

Niet opgestart Aantal 

Alles geregeld door partijen 9 

Slachtoffer heeft geen vraag meer 10 

Slachtoffer reageert niet op het aanbod 6 

Slachtoffer wenst geen bemiddeling 16 

Jongere wenst geen bemiddeling 5 

Jongere ontkent de feiten 7 

TOTAAL 53 

Vroegtijdig gestopt Aantal 

Dader haakt af 2 

Slachtoffer haakt af 6 

Bemiddelaar stopt 1 

Totaal 9 

Volledig doorlopen bemiddeling Aantal 

Beëindigd met akkoord 38 

Beëindigd zonder akkoord 12 

TOTAAL 50 

 

In 2015 werden 53% van de herstelbemiddelingsdossiers opgestart. In 2014 werden er slechts 

44 % opgestart, terwijl in 2013 dit nog 57% was. Het is niet zo dat onze werkwijze veranderde 

gedurende deze periode, ook stellen we geen grote wijziging van het soort dossiers vast. We 

kunnen hier bijgevolg geen oorzaak aan koppelen.  

Wanneer een herstelbemiddeling niet opgestart wordt, is dit hoofdzakelijk omdat het 

slachtoffer geen bemiddeling wenst of omdat het slachtoffer geen vraag meer heeft. In niet 

opgestarte dossiers staan we er op dat we de betrokkenen persoonlijk spreken. We willen de 

partijen informeren over de juridische procedure en over het verloop van de bemiddeling 

opdat zij een geïnformeerde keuze kunnen maken om al dan niet in te stappen in de 

herstelbemiddeling. Daarom kiezen we er heel bewust voor om laagdrempelig te werk te 

gaan en systematisch een huisbezoek voor te stellen.  

64% van deze opgestarte dossiers bereikten een akkoord, die dan ook volledig werd 

uitgevoerd. In deze opgestarte dossiers kenden in minder dan de helft van de dossiers, het 

slachtoffer en de verdachte elkaar (via school/werk of kennissen).  

Figuur 124: Aard van het herstel volledig doorlopen dossiers afgesloten in 2015 

Aard  van herstel Aantal 

Zuiver info-overdracht 2 

Financieel herstel 31 

Excuses 11 

Klussen in natura 4 

Belofte met rust laten 3 

Belofte nooit meer doen 1 

Brief aan slo 1 

 

In meer dan de helft van de dossiers maakt het financiële herstel deel uit van de 

overeenkomst. Ook excuses komen vaak voor tijdens het herstelbemiddelingsproces.  
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Figuur 125: Evolutie percentage directe bemiddeling 2007 – 2015 

 

In bovenstaande grafiek zien we de sterke fluctuatie in het percentage directe bemiddeling. 

In 2013  zagen we een sterke stijging in het aandeel directe herstelbemiddelingsdossiers. In 

2014 en 2015 daalt dit percentage opnieuw. Als dienst blijven we geloven in de meerwaarde 

van directe gesprekken.  

3.3.3 Herstelgericht groepsoverleg (HERGO) 

In 2015 kregen we geen doorverwijzing HERGO. Er werd wel één HERGO afgesloten. De 

HERGO-bijeenkomst vond plaats en dit resulteerde in een intentieplan. Dit intentieplan werd 

volledig uitgevoerd. 

Daarnaast willen we benadrukken dat we ons blijvend engageren om op Vlaams niveau 

intervisiemomenten tussen moderatoren te organiseren. Doelstelling van deze intervisiegroep 

is het ondersteunen van moderatoren, het organiseren van vorming, bespreken van casussen 

en thema’s.  

3.3.4 Gemeenschapsdienst 

3.3.4.1 Algemeen 

Figuur 126: Dossier in de periode 01/01/2015 – 31/12/2015 

  

Ieper 

lopend 

Ieper 

afgesloten 

Veurne 

lopend 

Veurne 

afgesloten 
TOTAAL 

Gestart voor 01/01/2015 0 2 0 0 2 

Gestart in 2015 1 2 2 3 8 

TOTAAL 1 4 2 3 10 

 

In 2015 sloten we twee dossiers gemeenschapsdiensten af, die aangemeld waren in 2014 en 

vijf dossiers die aangemeld waren in 2015. Er zijn momenteel nog drie gemeenschapsdiensten 

in uitvoering.  

Alle jongeren kregen hun gemeenschapsdienst opgelegd bij vonnis.  

 

 

9% 

27% 

20% 

5% 

20% 

9% 

30% 

18% 

15% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



 

Jaarverslag 2015   84 

Figuur 127: Aard van de feiten bij dossier aangemeld in 2015 

 

De meeste jongeren pleegden één of meerdere diefstallen, die aanleiding waren om een 

gemeenschapsdienst op te leggen. Ook drugfeiten en opschriften op de openbare weg 

waren een aanleiding.  

3.3.4.2 De jongeren 

De jongeren aangemeld in 2015, waren 15 of 16 jaar op het moment van de feiten. Er was 

slechts één meisje aangemeld, de andere zes waren jongens.  

3.3.4.3 Het verloop 

Figuur 128: Verloop van de gemeenschapsdienst 

 

Eén dossier gemeenschapsdienst werd niet gestart, omdat de jongere na de intake en 

vormingssessies verhuisde. De collega-dienst nam de begeleiding over en de jongere voerde 

daar zijn gemeenschapsdienst verder volledig uit. Twee dossiers werden vroegtijdig 

afgebroken, dit omdat de jongere zijn afspraken niet nakwam, hij kwam niet werken. Er 

werden verschillende pogingen ondernomen, tot de jeugdrechter besliste om de dossiers 

stop te zetten. Vier jongeren voerden hun gemeenschapsdienst volledig uit.  
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3.3.5 Leerproject vanuit Jeugdrechtbank 

3.3.5.1 Algemeen 

Figuur 129: Dossier in de periode 01/01/2015 – 31/12/2015 

  

Ieper 

lopend 

Ieper 

afgesloten 

Veurne 

lopend 

Veurne 

afgesloten 
TOTAAL 

Gestart voor 01/01/2015 0 6 0 0 6 

Gestart in 2015 2 4 5 2 13 

TOTAAL 2 10 5 2 19 

 

In 2015 werden 13 jongeren aangemeld voor een leerproject. Hiervan zijn nog 7 jongeren 

bezig met de uitvoering van hun leerproject. In 2015 werden eveneens 6 leerprojecten 

uitgevoerd die startten in 2014. 

Een leerproject neemt gemiddeld 6 tot 7 maanden in beslag.  

Figuur 130: Aard van de feiten bij dossier aangemeld in 2015 

 

De 13 jongeren pleegden in totaal 16 feiten. Een aantal jongeren pleegden dus meerdere 

feiten. Net zoals voorgaande jaren is diefstal het vaakst voorkomende feit.  
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3.3.5.2 De jongeren 

Figuur 131: Leeftijd bij feiten jongeren aangemeld in 2015 

 

In 2015 waren de meeste jongeren 16 of 17 jaar op het moment van de feiten. Dit is iets 

ouder in vergelijking met vorige jaren.  

Figuur 132: Verdeling geslacht aanmeldingen 2013 -2015 

 

Tot en met 2013 stelden we stijging in het aandeel meisjes, aangemeld voor een leerproject 

vast. In 2014 zagen we terug een daling en in 2015 kregen we geen enkel meisje aangemeld.  
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3.3.5.3 Het verloop 

Figuur 133: Verloop van het leerproject 

 

In 2015 werden drie leerprojecten van 45 uur aangemeld. Deze waren nog in uitvoering op 

1/1/2016. In 2015 werden 12 leerprojecten van 20u opgestart en afgesloten. Eén hiervan werd 

vroegtijdig afgebroken. Reden hiervoor is dat de jongere 18 jaar werd en de jeugdrechter de 

maatregel omwille van die reden opschortte. Alle andere leerprojecten werden volledig 

uitgevoerd.  

3.3.6 Leerproject vanuit JEZ11 

Gezien de doelgroep uit JEZ11, zijn alle aanmeldingen uit JEZ11 meisjes. Aanmeldingen 

gebeuren tot op heden door JEZ11, en niet via beschikking of vonnis. Desalniettemin streven 

we er naar om deze afhandeling op te nemen in de beschikking of vonnis, om dit leerproject 

een gewaardeerde plaats te geven. In 2015 kregen we 9 meisjes aangemeld.  

Wat betreft de leerprojecten uit JEZ11, hebben we vaak geen gegevens over de feiten. 

Daarom kunnen we enkel meer meedelen over het verloop van het leerproject.  

Figuur 134: Verloop van het leerproject JEZ11 in 2015 

Volledig doorlopen 1 

Vroegtijdig afgebroken 5 

Niet gestart 0 

TOTAAL 6 

 

In 2015 werden zes dossiers uit JEZ11 afgesloten. Slechts één meisje voerde de volledige 20 

uur uit. Bij de overige vijf meisjes werd het leerproject voortijdig afgebroken. Dit omwille van 

verandering in hun situatie (bv. terugkeer naar huis of fugue uit JEZ11). 
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4 OSIO 

4.1 Organogram 

 

4.2 Inleiding 

In 2007 werd de jeugdbeschermingswet aangepast; deze wijziging omvatte onder andere de 

organisatie van ouderstages. Deze werden door DIVAM1, de HCA-dienst2 van de Vereniging 

Ons Tehuis, ontwikkeld en georganiseerd. In 2009 besliste de minister van Justitie echter om 

de subsidiëring van deze ouderstages stop te zetten. Gezien de dienst reeds heel wat 

investeerde in het ontwikkelen van materiaal, concepten, sessies, methodieken, … werd op 

zoek gegaan naar een manier om deze waardevolle elementen te blijven benutten. Er werd 

gestart met een verkenning bij de vijf OCMW’s uit het samenwerkingsverband van de 

Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen, nl. OCMW Ieper, OCMW Kortrijk, OCMW 

Poperinge, OCMW Waregem en OCMW Wervik. Bij deze OCMW’s werd een behoefte-

onderzoek gehouden betreffende opvoedingsondersteuning, dat resulteerde in 2011 in het 

project Ouders Steunen in Opvoeden. Dit project organiseert drie elementen binnen 

opvoedingsondersteuning, nl. pedagogisch advies, vormingen aan ouders en vormingen 

aan professionelen.  

Ouders, professionelen, grootouders, plusouders, … kunnen beroep doen op een advies van 

een pedagogisch adviseur. De ouderfiguur of professioneel bepalen zelf waarin men 

ondersteuning wil. Dit kan gaan om alledaagse opvoedingsvragen, over school, over 

grenzen, … Tijdens het pedagogisch advies gaan we oplossingsgericht te werk. Een 

                                                      

1 DIVAM = Dienst Ieper-Veurne voor Alternatieve Maatregelen 
2 HCA-dienst= dienst voor Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingen 
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pedagogisch adviesgesprek verloopt meestal face-to-face, maar kan ook telefonisch of via 

e-mail plaatsvinden.  

Ouders Steunen in Opvoeden organiseert eveneens vormingen aan ouders. Het kan gaan 

om een oudercursus of om een ouderbijeenkomst. Een oudercursus bestaat uit zes 

bijeenkomsten waarin de vijf ouderlijke vaardigheden (nl. positieve betrokkenheid, positieve 

bekrachtiging, problemen oplossen, monitoring en grenzen stellen) besproken en ingeoefend 

worden. Een ouderbijeenkomst vertrekt steeds van één specifiek thema (bv. mijn kind op het 

internet, de jeugd van tegenwoordig, samen eten, zelfvertrouwen, opvoeden na een 

scheiding). Op deze bijeenkomsten trachten we interactief met de ouders aan de slag te 

gaan omtrent dit thema. Afhankelijk van de input van de ouders, wordt de bijeenkomst 

anders aangepakt. De kracht van de oudergroep zit, naast de inhoudelijke input van de 

begeleider, vooral in het delen van ervaringen en advies. Indien een organisatie dit wenst, 

kunnen we eveneens een vorming geven over bepaalde thema’s.  

Tenslotte organiseert Ouders Steunen in Opvoeden ook vormingen aan professionelen. Het 

gaat om vormingen gelinkt aan opvoedingsondersteuning zoals communiceren met ouders, 

opvoedkundige vaardigheden, ... Doelgroep van deze vormingen zijn professionelen die in 

contact komen met ouders, zoals maatschappelijk werkers, jeugdwerkers, leerkrachten, 

vrijwilligers in buurtwerk, …  

In 2015 werkte OSiO met volgende lokale besturen samen: Ieper, Poperinge, Waregem, 

Wervik, Kortrijk,  Zonnebeke, Vleteren, Kortemark en Kuurne.  

4.3 Statistische gegevens 

4.3.1 Pedagogisch advies 

Figuur 135: Aantal contacten pedagogisch advies 

In bovenstaande grafiek is de evolutie in het aantal contacten pedagogisch advies in de 

diverse gemeentes te zien. Het totale aantal contacten pedagogisch advies ligt op 219. In 

2015 werd het werkingsgebied van OSiO opnieuw uitgebreid. We organiseren momenteel 

een aanbod pedagogisch advies in Ieper, Poperinge, Waregem, Wervik, Zonnebeke, 

Kortemark, Vleteren, Kortrijk en Kuurne.  

In OCMW Ieper zien we een sterke daling van het aantal contacten. Het is voor ons 

onduidelijk van waar deze sterke daling komt. We stelden deze daling wel in de loop van het 

jaar vast en ondernamen daarom in het najaar diverse acties. We maakten het aanbod 

opnieuw bekend bij relevante professionelen (bv. CLB, Kind & Gezin, netwerkevent, …) en 
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sluiten ook aan op activiteiten waar ouders aanwezig zijn (outreachend werken). We blijven 

dit ondernemen in 2016 en hopen dan ook een stijging te zien. 

In Wervik zien we ook een daling van het aantal contacten in vergelijking met 2015. Het 

aantal blijft wel hoger dan in 2014.  

In Poperinge en Waregem zien we dat het aantal contacten ongeveer gelijk blijft.  

Zonnebeke startte in het najaar 2013 met een samenwerking met Ouders Steunen in 

Opvoeden. In 2013 en 2014 werd er sterk gesensibiliseerd; dit resulteerde in een stijging van 

het aantal contacten in 2014 en deze zette zich verder in 2015. 

In 2014 gingen we van start met een aanbod pedagogisch advies in OCMW Vleteren en in 

Kortemark. In 2014 werd vooral veel geïnvesteerd in de bekendmaking van het aanbod. In 

Vleteren zien we in 2015 een stijging in het aantal contacten. In Kortemark is dit echter heel 

beperkt. Daarom sloten we in het najaar 2015 aan op diverse ouderavonden op school om 

ons aanbod bekend te maken aan ouders. We hopen hiermee meer ouders te informeren 

over het aanbod pedagogisch advies.   

Het OCMW Kortrijk heeft in 2011 en  2012 beroep gedaan op het aanbod pedagogisch 

advies. Daarna is de samenwerking stil gevallen. Eind 2015 is dit opnieuw geactiveerd.  

In 2015 gingen we eveneens een samenwerking aan met Kuurne. Deze samenwerking ging 

pas eind 2015 van start, vandaar het lage aantal contacten. We zijn volop bezig met het 

bekendmaken van het aanbod.  

In totaliteit deden 116 unieke personen beroep op pedagogisch advies. Dat zijn er ongeveer 

evenveel als 2015.  

Figuur 136: Doelpubliek pedagogisch advies 

  Moeder Vader Beide Grootouders Professionelen 

OCMW Ieper 54% 15% 23% 0% 8% 

OCMW Poperinge 53% 32% 0% 0% 16% 

OCMW Waregem 63% 0% 38% 0% 0% 

OCMW Wervik 58% 4% 12% 0% 27% 

OCMW Zonnebeke 81% 6% 0% 0% 13% 

OCMW Kortemark 33% 33% 33% 0% 0% 

OCMW Vleteren 100% 0% 0% 0% 0% 

Kortrijk 50% 0% 25% 0% 25% 

Kuurne 100% 0% 0% 0% 0% 

TOTAAL 63% 11% 13% 0% 13% 

 

We stellen vast dat het vooral (plus)moeders zijn die op pedagogisch adviesgesprek komen. 

Net zoals vorig jaar is 63% van de gesprekken met een (plus)moeder. 11% van de gesprekken 

gaan enkel met (plus)vader door. 13% van de ouders komen samen op gesprek. Deze 

verhouding blijft zeer gelijklopend als in 2015. 
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Figuur 137: Gezinssituatie 

  Eénoudergezin Tweeoudergezin 

Nieuw 

samengesteld 

gezin onbekend 

OCMW Ieper 23% 38% 31% 8% 

OCMW Poperinge 42% 42% 0% 16% 

OCMW Waregem 25% 31% 31% 13% 

OCMW Wervik 27% 23% 23% 27% 

OCMW Zonnebeke 19% 31% 38% 13% 

OCMW Kortemark 0% 33% 67% 0% 

OCMW Vleteren 100% 0% 0% 0% 

Kortrijk 0% 25% 25% 50% 

Kuurne 33% 67% 0% 0% 

TOTAAL 29% 32% 23% 16% 

 

In 2013 zagen we een evenredige verspreiding over de diverse gezinssituaties. In 2014 zagen 

we verhoudingsgewijs meer tweeoudergezinnen op gesprek komen. In 2015 zien we dat er 

ongeveer evenveel éénoudergezinnen als tweeoudergezinnen op gesprek komen.  

Als men per gemeente deze cijfers bekijkt, zien we dat dit per gemeente wat kan verschillen. 

In Poperinge kwam er bijvoorbeeld geen enkel nieuw samengesteld gezin op gesprek terwijl 

dit in Zonnebeke toch heel wat meer was.  

Wanneer de gezinssituatie onbekend is, gaat dit vaak over pedagogisch advies van 

professionelen waarbij de gezinssituatie van de cliënt niet besproken werd of was er maar 

een eenmalig contact waarbij de gezinssituatie niet ter sprake kwam.  

Wat de percentages in Kortemark, Kuurne en Kortrijk betreft, willen we geen uitspraken doen, 

gezien het aantal contacten (nog) zo laag zijn. 

Figuur 138: Aanmelder 

  OCMW 

CLB/   

school LARGO 

Eigen 

initiatief 

Ouder-

groep CAW K&G Andere 

OCMW Ieper 25% 17% 17% 8% 17% 0% 0% 17% 

OCMW Poperinge 21% 37% 0% 26% 5% 11% 0% 0% 

OCMW Waregem 31% 0% 0% 56% 0% 0% 0% 13% 

OCMW Wervik 42% 27% 0% 8% 4% 0% 8% 12% 

OCMW 

Zonnebeke 13% 13% 13% 25% 25% 0% 0% 13% 

OCMW Kortemark 0% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 67% 

OCMW Vleteren 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 75% 

Kortrijk 0% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 50% 

Kuurne 33% 0% 0% 67% 0% 0% 0% 0% 

TOTAAL 28% 20% 4% 25% 8% 2% 3% 17% 

 

In de meeste gevallen komen personen bij pedagogisch advies terecht na doorverwijzing 

van het OCMW, CLB of school of op eigen initiatief. De stijging van personen die op eigen 

initiatief komen, zet zich verder: dit bedraagt nu reeds één op vier ouders. Vaak zijn zij op de 

hoogte van het aanbod pedagogisch advies via artikels, affiches, flyers of mond-aan-

mondreclame.  
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We zien dat CLB of de school een grote doorverwijzer is in Poperinge, Wervik en Kortemark. 

Het OCMW blijft een grote aanmelder voor pedagogisch advies in de gemeenten Ieper, 

Poperinge, Waregem en Wervik. Dit is uiteraard historisch gegroeid.  

In Waregem kwamen heel wat ouders op eigen initiatief; dit valt te verklaren door de 

bekendmaking van het aanbod op activiteiten van het OCMW; nadat ze daar werden 

geïnformeerd, beslisten ouders om zelf onze dienst te contacteren. Dit werd geregistreerd als 

“op eigen initiatief”, maar deze ouders zijn wel cliënt van het OCMW.    

4.3.2 Vormingen aan ouders 

Figuur 139: Vormingen aan ouders 

 

In bovenstaande grafiek zien we dat het aantal ouderbijeenkomsten en oudercursussen 

gelijk blijft.  

De ouderbijeenkomsten vonden plaats in Wervik (10), Ieper (5), Poperinge (6), VOT (2), 

Zonnebeke (4), Vleteren (1), Kortemark (1), Kuurne (1).  

De oudercursussen werden georganiseerd in Ieper,  Zonnebeke, Wervik, Poperinge en 

Centrumscholen Dekenij Ieper (CDI). 

Dit jaar werd er geen voordracht georganiseerd. OSiO focust zich op het organiseren van 

ouderbijeenkomsten: een groep van max. 15 ouders die op een interactieve manier aan de 

slag gaan met één thema gelinkt aan het ouderschap. Een voordracht kan uiteraard nog 

steeds georganiseerd worden. Dit is meer een vorming aan een grotere groep ouders.  

Figuur 140: Aantal deelnemers vormingen aan ouders 

Soort Aantal deelnemers 

Oudercursus 46 

Ouderbijeenkomsten op maat 166 

TOTAAL 209 

 

Aan de vijf oudercursussen namen 46 personen deel. Dat is een gemiddelde van 9 à 10 

personen per cursus. Aan de bijeenkomsten namen 166 ouders deel. Dit is een gemiddelde 

van 5 ouders per bijeenkomst. Het is opmerkelijk dat het aantal deelnemers aan de cursus 

hoger liggen dan het aantal deelnemers aan een losse bijeenkomst. Een cursus bestaat uit 
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een reeks van zes (vaak wekelijkse) bijeenkomsten met een (idealiter) vaste groep, wat toch 

een grotere investering vraagt van ouders. Toch blijkt het aantal deelnemers hier hoger te 

liggen dan bij een ouderbijeenkomst. In onze werking, onze visie richten we ons tot groepen 

van 8 à 15 ouders. In zulke groepen kunnen we zeer interactief aan de slag gaan, en werken 

we sterk op maat van de ouders. We bereiken dit aantal met de oudercursus, nog 

onvoldoende met de ouderbijeenkomsten. We willen in 2016 dan ook werk van maken van 

een betere bekendmaking van het aanbod ouderbijeenkomsten. We zullen dit realiseren 

door een nauwere samenwerking met scholen, CLB, Gezinsbond, Kind & Gezin en andere 

relevante actoren.   

4.3.3 Vormingen aan professionelen  

Figuur 141: Vormingen aan professionelen 

 

In 2015 organiseerden en begeleidden we zeven vormingen voor professionelen. Net zoals in 

2014 kiezen een aantal OCMW’s er voor om hun vormingen uit hun basispakket om te zetten 

naar pedagogisch advies; anderen richten hun vormingen naar een ander doelpubliek (bv. 

huiswerkbegeleiders).  

De vormingen gingen door in Wervik, Poperinge, Zonnebeke en MPI De Kindervriend.  
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Deel 3: Kwaliteitszorg 

1 INLEIDING 

2 EVALUATIE KWALITEITSPLANNING 2015 

3 ZELFEVALUATIES 

4 KWALITEITSPLANNING 2016  
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1 TER INLEIDING 

De Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen is reeds jaren intensief bezig met het 

uitwerken van een kwaliteitsbeleid en -systeem dat ten volle geïntegreerd is in onze werking 

en gedragen wordt door de voltallige personeelsgroep.  

De Vereniging Ons Tehuis staat voor een kwaliteitssysteem dat vertrekt van een 

geïntegreerde visie.   

Voor het kwaliteitshandboek, dat moet zorgen voor het beheersen en bewaken van de 

organisatie en de hulp- en dienstverlening, kozen we voor een kwaliteitssysteem met een 

duidelijke structuur.  We vonden hiervoor een vertaling van het ISO-9001 het meest geschikte 

model.   

Voor de kwaliteitsplanning, die zich richt op het verbeteren van de kwaliteit (de dynamische 

component), baseren we ons op het EFQM-model.  Voor de indeling verwijzen we naar 

onderstaand schema. 

 

 

 

 

 

2 EVALUATIE VAN DE KWALITEITSPLANNING 2015 

In 2009 werkte de Vereniging Ons Tehuis een strategische planning uit die zich richt op het 

lopende decennium, m.a.w. 2010-2019.  In dit plan formuleren we 16 strategische doelen die 

we wensen te realiseren in dit decennium. 

De kwaliteitsplanning kan niet los gezien worden van dit strategisch plan.  Doelstellingen 

opgenomen in de kwaliteitsplanning komen de realisatie van de strategische doelen (SD) ten 

goede.  De kwaliteitsplanning houdt bijgevolg de operationalisering van het strategisch plan 

in. 

In onze verbeteracties onderscheiden we twee groepen: de eenmalige verbeteracties (A), 

en de grote verbeterprojecten (P) die in een stappenplan verder uitgewerkt worden.  Zo’n 

stappenplan noemen wij een prioritair actieplan (PRIAC).  Een PRIAC geeft de verschillende 

De aandachtsgebieden van EFQM 
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stappen van het project weer, waarbij per stap de uitvoerder, het gewenste resultaat, het 

tijdsplan en de supervisor (met wijze van controle) vermeld wordt. 

De lezer zal merken dat onze kwaliteitsplanning de structuur van het EFQM-model volgt.  In 

onze kwaliteitsplanning nemen we expliciet het luik ‘Verbeteren en vernieuwen’ op.  Dit geeft 

het leereffect weer dat ingebakken zit in het EFQM-model. 

In dit hoofdstuk evalueren we onze kwaliteitsplanning van het voorbije jaar.  Het overzicht 

geeft de realisatie-status weer van elke verbeteractie op datum van 31/12/2015.  In de 

kwalitatieve toelichting geven we een inhoudelijke evaluatie van de belangrijkste 

verbeteracties. 

Een kwaliteitsplanning is een dynamisch gegeven.  Gedurende het jaar wordt deze 

bijgestuurd om in te spelen op opportuniteiten, veranderende omstandigheden, prioritaire 

noden, enz. 

Het overzicht geeft de kwaliteitsplanning weer zoals die opgemaakt was op 1 januari.  In de 

loop van het jaar werd beslist bepaalde verbeteracties uit te stellen of volledig te schrappen.  

Nieuwe verbeteracties werden toegevoegd.  In de kwalitatieve toelichting geven we per 

aandachtsgebied telkens een opsplitsing tussen de verbeteracties vanuit de 

kwaliteitsplanning en de verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning. 

2.1 Overzicht planning 2015 

Verbeteractie 
SD P of A Niveau 

Status op 

31/12/2015 

1. LEIDERSCHAP 

Visie op het aandachtsgebied ‘leiderschap’ 1 A VOT Gerealiseerd 

2. BELEID EN STRATEGIE 

Beleid grensoverschrijdend gedrag 1 P VOT Lopend 

Vrijwilligersbeleid 1 P VOT Gerealiseerd 

Informatieveiligheidsbeleid 1 P VOT Lopend 

Rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding 1 P VOT Gerealiseerd 

Rechtstreeks toegankelijke dagbegeleiding 1 P VOT Gerealiseerd 

Onderzoek afbouw verblijf en verhogen 

contextbegeleiding 
1 A JEZ11 Gerealiseerd 

3. PERSONEELSBELEID 

Onthaalbeleid 2 P VOT Gerealiseerd 

Personeelsgesprekken 2 P VOT Gerealiseerd 

Gewijzigde wetgeving psychosociale risico’s 2 A VOT Gerealiseerd 

Keuze tussen IB en leefgroep begeleiders 2 A HDO Geschrapt 
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4. MIDDELEN EN SAMENWERKING 

Uniformiseren facturatie 1 P VOT Geschrapt 

Realisatie van de nieuwbouw  10 P VOT Lopend 

Invoeren pensioendossiers vastbenoemden in 

Capelo 
1 A VOT Gerealiseerd 

Overschakeling elektronisch personeelsdossier naar 

E-OK 
1 A VOT Gerealiseerd 

Intakespel 1 A HDO Gerealiseerd 

Creatieve methodieken en technieken 1 A HDO  Geschrapt 

Map sportactiviteiten 1 A JEZ11 Geschrapt 

5. KERNPROCESSEN 

Implementeren diagnostische instrumenten 1 P VOT Gerealiseerd 

Uitbouwen therapeutische werking 1 A VOT Gerealiseerd 

Decreet Rechtspositie Minderjarige 1 P VOT Geschrapt 

Contextgericht werken 3 P VOT Lopend 

Vraagverheldering 1 P VOT Gerealiseerd 

Individuele Begeleiding 1 P VOT Gerealiseerd 

Pedagogisch basisklimaat verblijf 1 P HDO Gerealiseerd 

Onthaal van nieuwe jongeren 1 A HDO Geschrapt 

Werken aan de groepsdynamica 1 A HDO Geschrapt 

Teamwerking 1 P HDO Geschrapt 

Pedagogisch basisklimaat (orthopedagogisch 

discours) 
1 P JEZ11 Gerealiseerd 

LSCI implementeren 1 A JEZ11 Gerealiseerd 

Intervisie contextbegeleiders 1 A JEZ11 Lopend 

Vormingssessies ouders 1 A OSiO Gerealiseerd 

Vormingsaanbod professionelen 1 A OSiO Gerealiseerd 

6. TEVREDENHEID VAN CLIËNTEN EN VERWIJZERS 

Gebruikersparticipatie op collectief niveau 1 P VOT Uitgesteld 

Tevredenheid verwijzers/leveranciers 1 A VOT Uitgesteld 

7. TEVREDENHEID VAN MEDEWERKERS 

Opvolging bevraging ‘De menselijke organisatie’ 2 P VOT Gerealiseerd 

Informeren en sensibiliseren werking afdelingen 1 P VOT Geschrapt 

8. WAARDERING DOOR DE MAATSCHAPPIJ 

Samenwerking Brede Instap 1 A VOT 

Opgenomen 

binnen PRIAC 

“Rechtstreeks 
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Toegankelijke 

Context-

begeleiding” 

9. PERFORMANTIE VAN HET CENTRUM 

Uitwerken zelfevaluatie supervisie 1 A HDO Uitgesteld 

10. VERBETEREN EN VERNIEUWEN 

Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsdecreet 1 P VOT Gerealiseerd 

Innovatief project 1 P DIVAM Gerealiseerd 

Kwaliteitshandboek conform Vlaamse afspraken 1 P DIVAM Gerealiseerd 

 

2.2 Kwalitatieve toelichting bij de belangrijkste verbeter-

acties 

2.2.1 Leiderschap 

2.2.1.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

Visie op het aandachtsgebied ‘Leiderschap’ 

Het concept ’Leiderschap’ krijgt in het EFQM-model veel aandacht en wordt sterk 

verbonden met het excellentie-idee dat EFQM nastreeft.  Leiderschap gaat over hoe de 

directeur de organisatie stuurt in haar koers, in de realisatie van de missie en de strategische 

doelstellingen van de organisatie.  Vandaar dat we in een visietekst omschrijven wat voor ons 

goed leiderschap inhoudt. 

Naast het gegeven dat we ‘authentiek leiderschap’ zeer essentieel vinden, zijn er nog een 

aantal kenmerken die we cruciaal vinden voor een goed leiderschap. ’Erik Boden’ vat ze 

samen in volgende formule: 

Leiderschap = wil + visie + vertrouwen + team + respect + durf + fun 

De leden van de beleidsstaf evalueerden het leiderschap binnen de Vereniging Ons Tehuis 

aan de hand van deze kenmerken en kwamen tot de conclusie dat er een goed 

leiderschap is. 

2.2.2 Beleid en strategie 

2.2.2.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

Beleid grensoverschrijdend gedrag VOT 

Een tweetal jaar geleden werd de werkgroep grensoverschrijdend gedrag opgericht.  De 

werkgroep kreeg als opdracht het evalueren en bijsturen van het beleid inzake 

grensoverschrijdend gedrag.  In 2014 startte ze met het in kaart brengen van de huidige 

situatie.  Deze oefening resulteerde in allerhande acties om het beleid inzake lichamelijke, 

seksuele en psychische integriteit te optimaliseren.  In eerste instantie werd gefocust op het 

agressiebeleid.  Het agressiebeleid werd grondig geëvalueerd en bijgestuurd.  Er wordt nu 

werk gemaakt van de thema’s seksueel grensoverschrijdend gedrag en pesten.  Deze 

thema’s worden opgenomen door deelwerkgroepen. 

Tijd voor agressiebeleid 

De werkgroep grensoverschrijdend gedrag actualiseerde de visie op agressie.  Deze visietekst 

is een belangrijke kapstok om doelen, acties, afspraken en maatregelen te stroomlijnen en af 

te toetsen.  De visie stelt medewerkers in staat om bewuster te handelen en te beslissen.  
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Weten waar we voor staan, wat belangrijk is en wat verwacht wordt, leidt tot duidelijkheid en 

veiligheid.  In april 2015 werd voor medewerkers een agressietraining georganiseerd.  De 

training focuste o.a. op tips en tricks in het omgaan met agressie.   

Om te weten of we onze doelen ook bereiken, zijn cijfers nodig.  Daarom is het belangrijk dat 

incidenten worden gemeld en geregistreerd.  Het analyseren van de incidenten en de cijfers 

maakt het mogelijk om het huidige beleid aan te passen en om te leren van onze fouten.  De 

werkgroep ontwikkelde daarom een procedure voor het afhandelen van incidenten.  De 

procedure bevat de afspraken inzake het melden, rapporteren, registeren, analyseren en 

bespreken van incidenten. 

Seksualiteit en Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag 

Binnen de verbeteractie ‘Grensoverschrijdend gedrag’ werd ervoor gekozen om het beleid 

op seksualiteit binnen de voorziening te evalueren en bij te sturen.  De visietekst op 

seksualiteit dateerde van 2008.  We vonden het belangrijk om deze na 7 jaar te toetsen aan 

de steeds veranderende maatschappelijke waarden en normen.  Dit zowel naar visie op 

seksualiteit als naar implementatie op de werkvloer (bv. op vlak van regels en afspraken 

betreffende relaties en seksualiteitsbeleving van kinderen en jongeren binnen de modules 

verblijf).  Daarnaast leefde binnen de organisatie de nood aan een concreet reactiebeleid 

met een uitgesproken visie op hoe we omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag 

binnen onze begeleidingen. 

In 2015 ging de werkgroep aan de slag met een herwerking van de theoretische denkkaders.  

In het theoretische luik wordt de focus in eerste instantie gelegd op wat normaal seksueel 

gedrag is gezien dit als vertrekbasis dient om te beoordelen welk seksueel gedrag 

grensoverschrijdend is.  Binnen VOT kiezen we ervoor om voor het beoordelen van seksueel 

gedrag systematisch gebruik te maken van het vlaggensysteem van Sensoa.  Het 

vlaggensysteem als instrument wordt dan ook uitgebreid toegelicht in de nieuwe visietekst.  

In 2016 plannen we hieromtrent een vorming voor alle begeleidend personeel.  De 

werkgroep gaat in 2016 verder aan de slag met de operationalisering van de visietekst, meer 

bepaald in het herwerken/uitwerken van een preventie- en reactiebeleid. 

Pestbeleid 

Rond pesten is er nog geen duidelijke visie en aanpak aanwezig binnen VOT.  Eind 2015 

startte een deelwerkgroep met een literatuurstudie die in 2016 moet uitmonden in een 

gedragen visietekst.  Daarnaast zal deze werkgroep ook instaan voor de operationalisering 

van deze nieuwe visietekst. 

Vrijwilligersbeleid VOT 

De werkgroep personeelsbeleid gaf een aanzet voor de PRIAC vrijwilligersbeleid in 2014 door 

het uitwerken van een visietekst.  In 2015 ging een subwerkgroep bestaande uit de adjunct-

directeur, de moduleverantwoordelijke verblijf en autonoom wonen en de 

personeelsdeskundige aan de slag met de operationalisering van de visie.  

Ze startten met het opzetten van verschillende acties om vrijwilligers te werven: 

 Ontwikkeling van een folder en affiche.  Deze werden verspreid binnen regio Ieper. 

 De website werd aangevuld met info over vrijwilligerswerk in de VOT. 

 De oproep werd bekend gemaakt via Facebook. 

 Onze medewerkers kregen de vraag om actief mee te zoeken naar vrijwilligers binnen 

hun eigen kennissenkring. 

De acties leverden resultaat op.  Eind 2015 stond de teller al op veertien vrijwilligers.  Ze zijn 

o.a. actief als huiswerkbegeleider, begeleider van kook- en knutselactiviteiten en leesouder.  

Informatieveiligheidsbeleid VOT 

In 2015 richtten we ons hoofdzakelijk op het formeel opstarten van de 

informatieveiligheidsdienst.  Het dagelijks bestuur legde de “verantwoordelijke voor het 

dagelijks bestuur” en het “beslissingsplatform informatieveiligheid” vast.  Ze stelden 

tegelijkertijd de informatieveiligheidsconsulent voor de organisatie aan, die werd 

goedgekeurd door de Vlaamse Toezicht commissie op 24 november 2015. 
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VOT schreef een informatieveiligheidsbeleid uit en een ethische code voor zowel de 

informatieveiligheidsconsulent als voor de informatiebeheerder.  De informatieveiligheids-

consulent voerde een eerste grondige risico-analyse uit wat resulteerde in het 

informatieveiligheidsplan voor de periode 2015-2017.  Gedurende deze periode wordt de 

werking van de informatieveiligheidsdienst verder uitgewerkt en geborgd, wordt er ingezet 

op sensibilisering van de medewerkers en worden de prioritaire punten inzake 

informatieveiligheid aangepakt. 

Rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding HDO 

Om de aanmeldingen voor de rechtstreeks toegankelijke modules contextbegeleiding 

gestroomlijnd te laten verlopen, kozen we ervoor om te werken met één centraal telefonisch 

aanmeldpunt: de Moduleverantwoordelijke Contextbegeleiding HDO.  Deze toetst de 

probleemsituatie af en wijst het dossier toe aan een typemodule.  Voor de typemodules 

contextbegeleiding ‘laagintensief’ en ‘breedsporig’ is er één wachtlijst met aanmeldingen 

van de brede instap.  Daarnaast is er een centrale aanmeldlijst voor de gemandateerde 

voorzieningen en de Sociale Dienst Jeugdrechtbank.  Bij het vrijkomen van een module 

checkt de Moduleverantwoordelijke beide wachtlijsten en wijst een dossier toe volgens 

chronologie. 

Aanmeldingen voor laagintensieve of breedsporige contextbegeleiding staan op dezelfde 

wachtlijst omdat er gedurende het begeleidingstraject flexibel kan geschakeld worden van 

de ene naar de andere module in het kader van de meest gepaste zorg. 

De aanmeldingen ‘contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering’ verlopen iets 

anders.  De Moduleverantwoordelijke Contextbegeleiding coacht eerst de aanmelder met 

als doel om terug dynamiek in de geblokkeerde situatie te krijgen.  Als coaching 

onvoldoende blijkt wordt overgegaan tot aanmelding.  De aanmelder komt onmiddellijk te 

weten of er al dan niet plaats is.  Bij een open plaats wordt de begeleiding binnen de 2 

werkdagen opgestart.  Indien er geen module vrij is, bespreekt de verantwoordelijke wat de 

aanmelder nog kan doen om de wachtperiode te overbruggen. 

Een goede samenwerking met de brede instap is essentieel om de aanmeldingen bij 

rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding vlot te laten verlopen.  We investeerden in 

2015 dan ook veel tijd en energie in het uitbouwen van goede samenwerkingsverbanden.  

Feedback van onze partners leert ons dat ze onze aanmeldprocedure vrij toegankelijk 

vinden en daar ook best tevreden over zijn. 

Nieuw is dat er gedurende de onthaalperiode van elk gezin een geno- en ecogram wordt 

opgemaakt aan de hand van het computerprogramma ‘GenogramAnalytics’.  Waar we 

deze informatie vroeger vaak via de consulenten verkregen zijn nu alle contextbegeleiders 

opgeleid om met dit computerprogramma te werken.  Door samen met de jongere en zijn 

ouders de familiebanden en steunfiguren uit het netwerk visueel in kaart te brengen komt de 

contextbegeleider belangrijke informatie te weten waarmee hij in de verdere begeleiding 

aan de slag kan. 

Een volgende stap is het opleiden van de individuele begeleiders van de residentiële 

leefgroepen in enerzijds het opmaken van een ecogram met behulp van dit 

computerprogramma en anderzijds het hanteren van het ecogram als werkinstrument zodat 

ook zij, tijdens IB-momenten, bewust stilstaan bij het netwerk van de jongere en dit netwerk 

proberen uit te breiden en te versterken. 

JEZ11: Onderzoek naar inzet modules ‘verblijf’ en ‘contextbegeleiding’ 

Uit divers wetenschappelijk onderzoek komt naar voor dat de groepsgrootte een grote 

invloed heeft op het slagen van een interventie.  Groepen van een zestal jongeren worden 

hierbij als ideaal naar voor geschoven.  In de praktijk zien we dat de jongeren zelf ook 

aangeven dat het vaak erg druk is in de leefgroep en zij dit als negatief ervaren binnen hun 

eigen traject.  Wanneer alle jongeren aanwezig zijn in de groep gaat er effectief veel tijd 

naar het praktisch organiseren van het groepsgebeuren.  Daarnaast werd de afgelopen 

jaren een sterke focus gelegd op het versterken van de modules contextbegeleiding.  Vanuit 

deze twee ontwikkelingen stelden we onszelf de vraag of de beschikbare middelen op een 

andere manier ingezet zouden kunnen worden.  Dit met als doel meer in te zetten op 
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contextbegeleiding en met het leefgroepsgebeuren terug te komen tot de kern, met kleinere 

groepen, waardoor we dit ook meer kunnen inzetten als positieve en stimulerende factor in 

een traject.  

Diverse inzet van middelen werd onderzocht, waarbij gespeeld werd met het aantal modules 

verblijf tegenover het aantal modules contextbegeleiding.  Hieruit konden we besluiten dat 

het niet haalbaar is om wijzigingen aan te brengen in de inzet van modules en middelen.  

Enerzijds omdat we merken dat de doelgroep die bij ons terecht komt vaak een duidelijke 

vraag naar beveiliging stelt en er meestal een weinig actieve context aanwezig is.  Anderzijds 

zou een vermindering van de modules verblijf niet zomaar leiden tot een vermindering van 

de kosten voor de leefgroep.  Hierdoor werd beslist om de huidige inzet van modules te 

behouden.  

2.2.2.2 Verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning 

Suïcidebeleid VOT 

Met deze visietekst willen we binnen VOT aan de medewerkers zowel theoretische 

ondersteuning als praktische handvaten geven in het omgaan met jongeren die suïcidaal 

gedrag stellen.  Belangrijk is een goede afbakening van het onderwerp.  De visietekst start 

daarom met enkele definities en een beeld van hoe het suïcidaal proces verloopt.  We 

beschrijven een internationaal aanvaard verklaringsmodel evenals factoren die 

beschermend of risico-verhogend zijn. 

Daarna staan we stil bij het herkennen van signalen.  Alertheid voor de signalen is een eerste 

stap in het voorkomen van zelfdoding.  Ook belangrijk is in gesprek te gaan.  We geven in 

onze tekst tips voor communicatie onder de vorm van “do’s and don’ts”. 

Op basis van een risico-inschatting stellen we een plan van aanpak op.  Medewerkers krijgen 

handvaten rond ‘Wat kan je zelf doen en wanneer is doorverwijzen noodzakelijk?’. 

Deze visietekst is in 2015 gefinaliseerd en kan in 2016 aan de beleidsstaf worden voorgelegd, 

waarna ze op basis van feedback zal aangepast worden en voorgelegd aan de teams. 

Drugbeleid VOT 

Het drugbeleid herwerken met de nieuwste visies en wetenschappelijke ontwikkelingen was 

een noodzaak.  De beleidsstaf bepaalde de wenselijke inhoud op basis van een 

bronnenonderzoek betreffende dit thema.  

Naast een goede begripsomschrijving komen in het theoretische luik het juridisch kader, het 

3M-model en de visies op verslaving aan bod.  Het operationele luik bevat zowel het 

preventiebeleid als het reactiebeleid.  

Er werd een interne werkgroep samengesteld, aangevuld met een preventie-adviseur vanuit 

het CGG.  Op basis van feedback van de beleidsstaf werden de teksten gefinaliseerd en 

teruggekoppeld naar de betrokken teams.  De insteek was in eerste instantie de module 

Verblijf.  In 2016 wordt de tekst aangevuld met een reactiebeleid voor DIVAM, OSiO en de 

modules CBAW en Contextbegeleiding. 

Project Back tot basics 

Binnen de module verblijf in HDO wordt het samenleven voor 43 jongeren georganiseerd in 

vier gedifferentieerde leefgroepen.  In de Bijzondere Jeugdzorg Vlaanderen zijn om en bij de 

3000 kinderen toevertrouwd aan een module verblijf binnen de Bijzondere Jeugdzorg.  Het 

zijn kinderen en ouders die dermate steun nodig hebben bij de dagdagelijkse opvoeding 

waardoor permanent thuis verblijven van de kinderen tijdelijk niet mogelijk is. 

Sinds 2011 merken we in Vlaanderen een stagnatie en zelfs een lichte daling van het aantal 

kinderen dat geplaatst wordt (jaarverslag Jongerenwelzijn, 2014).  Deze evolutie wordt 

toegewezen aan het feit dat er nationaal maar eveneens internationaal binnen de 

jeugdzorg stevig ingezet wordt op de strategie om uithuisplaatsing van kinderen en jongeren 

te vermijden.  Toch blijken minder intensieve (ambulante) hulpvormen van hulpverlening niet 

altijd toereikend voor bepaalde jongeren.  
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Als jongeren een tijdje in een voorziening verblijven is het essentieel dat ze zich er goed 

kunnen voelen.  Dat jongeren zich er veilig genoeg voelen om te groeien en te ontwikkelen.  

Wij noemen dit “het belang van een ‘positief leefklimaat’ van een voorziening”.  Het is van 

onschatbaar belang om samen met de opvoedingsfiguren bewust te zijn van én te 

investeren in dat pedagogisch klimaat. 

We merkten dat heel veel organisaties zoekend zijn naar manieren om met hun teams en 

jongeren een positief leefklimaat te bewerkstelligen.  Het traject dat wij in HDO hiervoor reeds 

aflegden leek ons inspirerend voor de verdere uitbouw en verankering van ons eigen traject 

en dat van andere diverse residentiële werkvormen.  Daarom dienden we een innovatief 

project in bij de overheid om samen met 12 andere organisaties een leertraject te kunnen 

opzetten. 

Onze algemene doelstelling is ‘het herwaarderen van het positief leefklimaat in de 

residentiële jeugdzorg in Vlaanderen’, waarbij de focus komt te liggen op het opzetten van 

een leertraject waarin we samen met andere deelnemende organisaties reflecteren op de 

werkzame factoren voor een positief leefklimaat, het gebruik van vragenlijsten en wat eruit 

mee te nemen voor de werking van een dienst.  De nadruk ligt op het leren van elkaars 

praktijk en reflecties. 

Daarbij zal het belangrijk zijn om enerzijds begeleiders vaardigheden aan te leren om een 

visie te kunnen uitbouwen en deze concreet te vertalen in de werking, de metingen te leren 

lezen en verwerken en actiepunten verwoorden voor de eigen voorziening.  Anderzijds moet 

het werken aan de geformuleerde actiepunten leiden tot een attitudewijziging binnen de 

voorziening en uiteindelijk in de ganse sector. 

Het ontbreekt echter aan voldoende wetenschappelijk onderzoek om ons op te baseren als 

we met het leefklimaat aan de slag willen.  We moesten in Nederland de mosterd halen om 

een aantal handvaten te kunnen vastleggen.  Daarom willen we een actieonderzoek 

opzetten, samen met andere voorzieningen.  

Universiteit Gent, specifiek de vakgroep ‘sociaal werk en sociale pedagogiek’ en de 

vakgroep ‘orthopedagogiek’, alsook de onderzoekers verbonden aan de Nederlandse 

voorziening “Juzt”, engageren zich om ons te ondersteunen in dit traject. 

Ons innovatief project werd, na positief advies van de regiocoördinator en 

regioverantwoordelijke, door de afdeling voorzieningenbeleid van het Agentschap 

Jongerenwelzijn goedgekeurd.  Concreet houdt het in dat wij binnen HDO de middelen van 

één plaats verblijf voor 2,5 jaar inzetten in het project.  Het startschot werd officieus op 17 

december 2015 gegeven met een inspirerend leefklimaatmoment voor de nieuwe 

stuurgroep van het project. 

Visietekst OSiO: realisatie en borging 

In 2015 focusten we op het opstellen van een visietekst voor OSiO.  In deze visietekst willen we 

ons project Ouders Steunen in Opvoeden profileren als een project 

opvoedingsondersteuning.  We omschrijven de doelgroep, doelstelling en de werkwijze.  

Deze visietekst kwam op interactieve manier tot stand.  Het hele team werd hierbij betrokken.  

Op deze manier is het een weergave van de praktijk en geeft de visietekst een realistisch 

beeld van onze werking.  We dragen deze visie uit in de dagdagelijkse praktijk en toetsen 

onze praktijk aan de uitgeschreven visie.  Nu de visietekst uitgeschreven is, is het een handig 

hulpmiddel om naar te verwijzen tijdens intervisiemomenten en de dagdagelijkse praktijk aan 

af te toetsen.  

Uitwerking en implementatie risico-taxatie instrument in JEZ11 

In de werking van JEZ11 gaan we voortdurend op zoek naar een evenwicht tussen vrijheden 

en verantwoordelijkheden.  Vertrekkend vanuit een sterk besloten concept willen we de 

meisjes stap voor stap leren omgaan met vrijheden en willen we hen opnieuw 

verantwoordelijk maken voor hun eigen gedrag.  Hierbij stuiten we vaak op situaties waarbij 

er heel wat twijfel is of een jongere al dan niet klaar is om een bepaalde 

verantwoordelijkheid te dragen.  Om ons niet enkel te laten sturen door buikgevoel en om 

onze beslissingen te ondersteunen werd een risico-taxatie instrument uitgewerkt.  Met behulp 
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van dit instrument wordt diverse informatie verzameld: wat is de aanleiding van de vraag, 

wat zijn beschermde factoren, wat zijn risicofactoren…  Naast het verzamelen van objectieve 

gegevens wordt ook het buikgevoel en de intersubjectiviteit binnen het team in kaart 

gebracht.  Na het verzamelen van de informatie kan een inschatting gemaakt worden van 

de mogelijke risico’s en is het mogelijk om een onderbouwde beslissing te nemen.  

Het risico-taxatie instrument werd structureel opgenomen in de werking van JEZ11.  Bij het 

begin van een traject brengen we de risico- en beschermende factoren in kaart om een 

basisbeeld te krijgen van de jongere in kwestie.  Daarnaast wordt het instrument gebruikt bij 

een fase-overgang om een correcte inschatting te maken van de nieuwe vrijheden en 

verantwoordelijkheden die jongeren kunnen verwerven.  

Erkenningsaanvragen 

Versterking van het mobiele aanbod gericht op de uitstroom uit de 

gemeenschapsinstellingen 

VOT diende een uitbreidingsaanvraag in naar aanleiding van de oproep van Minister 

Vandeurzen van 20 mei 2015.  We maakten een inhoudelijk sterk gestoffeerd dossier op voor 

de mobiele intensieve begeleiding van vijf meisjes die in de gemeenschapsinstelling 

verblijven om zo de uitstroom te versnellen.  Het werkingsgebied Oost- en West-Vlaanderen 

valt samen met het werkgebied van JEZ11, en we werken nu al samen met de 

gemeenschapsinstelling.  Spijtig genoeg werd onze aanvraag niet weerhouden. 

Residentiële buffercapaciteit in functie van de vluchtelingencrisis 

In reactie op de omzendbrief van 2 oktober 2015 dienden we een aanvraag in voor de 

opvang van 12 niet begeleide buitenlandse jongens en meisjes tussen de 0 en 12 jaar.  

Gezien onze ervaring en het feit dat er een gebouw tijdelijk ter beschikking zou komen, 

maakte onze aanvraag veel kans.  Door de vertraging van onze nieuwbouw komt de 

infrastructuur echter pas ten vroegste vrij eind juni 2016 i.p.v. januari 2016.  Omdat we niet in 

de mogelijkheid waren om in januari te starten, werd onze aanvraag voorlopig niet 

weerhouden.  We kregen de boodschap dat ze ons zullen contacteren bij een eventuele 

volgende ronde.   

Erkenningswijziging HDO per 1 januari 2016 

Stad Wervik bracht ons op de hoogte van de geplande verkoop van het pand waarin ons 

dagcentrum gehuisvest was.  Het zette ons aan om de voor- en nadelen van een antenne in 

Wervik in kaart te brengen.  Vooreerst vonden we niet onmiddellijk een geschikte en 

betaalbare nieuwe locatie.  Daarenboven waren er nog heel wat organisatorische en 

inhoudelijke argumenten die de balans deden overhellen naar een ombouw van 

dagbegeleiding en een centralisatie van alle diensten op de campus te Ieper. 

In overleg met het Agentschap Jongerenwelzijn werd beslist om de capaciteit van onze 

modules dagbegeleiding om te bouwen naar meer contextbegeleidingen en één extra 

plaats verblijf jonge kinderen.  Eveneens werd er een aparte erkenning aangevraagd voor 

onze leefgroep voor jonge kinderen.  De contextbegeleidingen gebeuren nu door één team 

voor het volledige arrondissement Ieper.  

Op deze manier realiseren we onze strategische doelstelling om alle diensten te centraliseren 

op één locatie.  

OSiO: Uitbreiding van het aanbod 

In 2015 bood de VOT aan haar vijf participerende OCMW’s een basispakket 

opvoedingsondersteuning aan. Het aanbod bestond uit pedagogisch adviesgesprekken, 

vormingen aan ouders (met name ouderbijeenkomsten en oudercursus) alsook vormingen 

aan professionelen.  OCMW’s konden dit flexibel en op maat inzetten in de eigen gemeente. 

Gezien de grote vraag naar opvoedingsondersteuning en andere vormingen en trainingen 

waarin VOT als organisatie een grote expertise heeft opgebouwd, willen we aan onze vijf 

participerende OCMW’s een uitgebreider aanbod doen met ingang van 1 januari 2016.  Dit 

uitgebreider aanbod bestaat uit een aanbod aan ouders (pedagogisch advies, 

ouderbijeenkomst, oudercursus), aanbod aan jongeren (weerbaarheidstraining en 

herstelgesprekken) en aanbod aan professionelen (vormingen opvoedingsondersteuning, 
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sociale vaardigheden, herstelgesprekken, groepsdynamica).  VOT heeft een sterk geloof in 

de meerwaarde van deze methodieken in het laagdrempelig aanbod van 

opvoedingsondersteuning.  Dit aanbod werkt preventief door in te zetten op de krachten 

van de jongeren/ouders/professionelen en door de draagkracht en weerbaarheid van de 

doelgroep te vergroten.  VOT zal voor zover de planning dit toelaat dit aanbod ook 

aanbieden aan andere OCMW’s, gemeenten en  instanties. 

Deze uitbreiding van het aanbod gaat gepaard met een uitbreiding van het personeel van 

OSiO.  De Raad van Bestuur VOT besliste in 2015 om meer personeel in te zetten in OSiO.  

Daarnaast blijft het zo dat heel wat gemeenten interesse tonen in een samenwerking met 

OSiO.  Eind 2015 is er een samenwerking in volgende gemeenten: Ieper, Poperinge, Wervik, 

Waregem, Kortrijk, Vleteren, Kortemark en Kuurne. 

2.2.3 Personeelsbeleid 

2.2.3.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

Onthaalbeleid en Personeelsgesprekken 

In 2015 rondden we het globale diversiteitplan af met het groeiplan.  We werkten rond 3 

grote acties.  De eerste actie betrof het herwerken van het onthaalbeleid.  We schreven een 

actuele visie en procedure uit.  We werkten checklists uit voor alle functies binnen VOT en de 

onthaaldag werd herzien.  Dit alles met één doel: maatwerk leveren op vlak van onthaal en 

introductie aangepast aan de functie.  Met de tweede actie wilden we een stap verder 

gaan in ons talenten- en competentiebeleid.  In ons diversiteitsplan hadden we al per functie 

de competenties vastgelegd.  In het groeiplan legden we streefniveaus vast en stelden we 

daarna een competentiematrix op.  De laatste actie betrof het bijscholen van onze logistieke 

diensten.  Er werd enerzijds gewerkt rond veiligheid op de werkvloer en anderzijds bijscholing 

rond de kernopdracht van onze huishoudelijk logistieke medewerkers: koken, wassen en 

strijken en schoonmaaktechnieken. 

Gewijzigde wetgeving psychosociale risico’s 

Op 1 januari 2015 trad de nieuwe wetgeving m.b.t. psychosociale risico’s in werking.  Onze 

preventieadviseur boog zich samen met de arbeidsgeneeskundige dienst en het Bijzonder 

Onderhandelingscomité (BOC) over de toepassing ervan in VOT: 

 Gezien de bijkomende onverenigbaarheden in de wetgeving, gingen we over tot de 

aanstelling van twee nieuwe vertrouwenspersonen. 

 We lichtten alle medewerkers in over de wijzigingen in de wetgeving op de algemene 

personeelsvergadering van februari. 

 We voegden de procedures inzake psychosociale risico’s toe aan ons 

arbeidsreglement. 

2.2.3.2 Verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning 

Visie op ‘Vorming aan externen’ 

In VOT is een ruime expertise aanwezig over verschillende thema’s die actueel zijn in de 

welzijnssector.  We willen graag tegemoetkomen aan de stijgende vraag vanuit andere 

organisaties om deze kennis te delen.  Om het organiseren van externe vormingen op een 

eenduidige en correcte manier te laten verlopen legden we intern enkele afspraken vast in 

een visietekst. 

2.2.4 Middelen en samenwerking 

2.2.4.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

Realisatie van de nieuwbouw 

Begin 2015 startten we de aanbestedingen op voor lot 2, lot 3 en lot 4: 
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 Lot 2 omvat de technieken: HVAC, elektriciteit en installatie van een lift.  

Respectievelijk ging de gunning naar de Firma Tanghe uit Ieper, de firma Belight uit 

Marke en Liften Coopman Orona uit Waregem. 

 Lot 2 omvat de binnenschrijnwerken, de chappe en rubbervloeren, de 

binnenschilderwerken en de parking-, terras- en voetpadenaanleg.  Respectievelijk 

werden de loten gegund aan Plafolux uit Jabbeke, Oxfloor uit Kortrijk, FDK 

schilderwerken uit Brugge en Cardoen uit Zonnebeke.  

 Lot 4 werd door eigen medewerkers uitgewerkt en omvat de eerste uitrusting en los 

meubilair.  Het lot werd opgesplitst in kantoormeubilair (inbouwkasten en los 

meubilair), monitoren en toebehoren en archiefinrichting.  Er werd respectievelijk 

gegund aan Buric Kantoorinrichters uit Oostende, VIPC Computers uit Vlamertinge en 

Bruynzeel Storage Systems uit Brussel. 

De eerste “spade”-steek werd gegeven op 2 februari 2015.  De ruwbouw moest geklaard zijn 

binnen de 150 werkdagen.  Doch door wijzigingen in de planningen en een aantal 

tegenslagen in de ruwbouw werd deze termijn ruimschoots overschreden.  Na het 

bouwverlof 2015 werd de staalconstructie opgetrokken en begin oktober 2015 werden de 

betonpanelen bevestigd aan de staalconstructie.  Ramen en deuren volgden snel zodat 

begin 2016 de techniekers aan de slag konden.  Verhuis naar de nieuwbouw is nu voorzien 

voor eind juni 2016. 

Onze telefooncentrale werd sinds enige tijd niet meer ondersteund door de fabrikant.  Dit 

betekende dat onderhoud en eventuele toekomstige uitbreiding steeds moeilijker werden en 

op termijn niet meer mogelijk zouden zijn. 

We opteerden er voor om een nieuwe telefooncentrale aan te kopen. Naast het feit dat de 

huidige telefooncentrale niet meer technisch ondersteund wordt en de nood aan uitbreiding 

van de telefooncentrale met extra binnenposten (door de verhuis van HDO Context Ieper 

naar de nieuwbouw) werd voorgesteld over te gaan tot de aankoop van een nieuwe VOIP-

telefooncentrale die toekomstgericht is (zowel qua technologie, ondersteuning als 

uitbreidings- en aanpassingsmogelijkheden). 

Gezien compatibele telefoontoestellen gebonden zijn aan het merk en type van 

telefooncentrale, dienden ook nieuwe toestellen aangekocht te worden voor alle gebruikers. 

Ook de server moet verhuizen naar de nieuwbouw. Gezien de nieuwbouw op een 

respectabele afstand ligt van de leefgroepen kozen we om een nieuw glasvezelnetwerk aan 

te leggen.  Gelukkig werd in het verleden beslist om tussen de verschillende leefgroepen 

wachtbuizen te leggen zodat de graafwerken tot een minimum beperkt bleven.  Het 

graafwerk en het leggen van de kabel werd gerealiseerd door de eigen technische dienst.  

We zullen de mogelijkheid hebben om via de glasvezelkabel met 3 virtuele netwerken te 

werken: een netwerk voor datagebruik voor de jongeren, een netwerk voor professioneel 

gebruik door onze personeelsleden en een netwerk voor VOIP telefonie. 

2.2.4.2 Verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning 

Overleg- en samenwerkingsorganen 

Vereniging Ons Tehuis engageert zich in tal van overleg- en samenwerkingsorganen.  We 

beschrijven hier de belangrijkste wijzigingen die plaatsvonden in de loop van 2015: 

Samenwerking binnen het Intersectoraal Zorgnetwerk West– en Oost–Vlaanderen 

Binnen de Bijzondere Jeugdzorg krijgen we al jaren te maken met jongeren met ernstige 

meervoudige problematieken.  Ook binnen JEZ11 merken we dat we geregeld worden 

geconfronteerd met jongeren met gedrags– en emotionele stoornissen en psychiatrische 

problematieken.  Hierbij hebben we vaak nood aan de expertise van een andere zorgsector 

en blijft het een zoektocht om samenwerkingen aan te gaan. 

In 2015 stapte JEZ11 mee in het Intersectoraal Zorgnetwerk West– en Oost–Vlaanderen 

(IZNW).  Met het IZNW wordt een platform geboden om tot samenwerking te komen tussen 

jongerenwelzijn, geestelijke gezondheidszorg, VAPH en diensten voor alternatieve 

dagbesteding.  Het netwerk richt zich op dié jongeren waarbij onze maatschappij en 

hulpverlening er niet in slaagt om gepaste ondersteuning of behandeling te bieden.  
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Binnen het netwerk gaat JEZ11 het engagement aan om op casusniveau mee rond de tafel 

te zitten en oplossingen te zoeken.  Daarnaast bieden we één besloten plaats aan voor 

langdurig verblijf, met maximum opnameduur van 1 jaar.  Aan het verblijfsdossier hangt een 

module contextbegeleiding en ondersteunende begeleiding vast.  Wanneer een vraag tot 

opname gesteld wordt, volgen we de gekende intakeprocedure en wordt een inschatting 

gemaakt of het aanbod van JEZ11 hetgeen is wat de jongere nodig heeft.  

Vrijwilligerswerk De Zonnegloed 

Binnen de eerste fase van een traject in JEZ11 wordt de nadruk gelegd op het gestructureerd 

en besloten karakter van de werking.  Jongeren sluiten aan bij het groepsgebeuren onder 

permanente begeleiding.  Er is een verplicht schoolvervangend programma met vorming, 

groepsactiviteiten, psychosociale begeleiding, sport, creatieve activiteiten, individuele 

gesprekken en groepsgesprekken.  Het doel van deze eerste fase is tweeledig.  Enerzijds 

willen we de jongeren leren kennen en observeren welke vaardigheden zij reeds onder de 

knie hebben en waar er nog ondersteuning nodig is.  Anderzijds biedt het programma een 

oefenplatform voor vaardigheden en attitudes waarbij er continue feedback en bijsturing 

mogelijk is.  De onderdelen van het schoolvervangend programma worden dan ook 

zorgvuldig geselecteerd zodat dat er optimale leerkansen zijn voor de jongeren.  

In 2015 werd een structurele samenwerking uitgebouwd met dierenpark De Zonnegloed 

waar de meisjes vrijwilligerswerk doen.  De jongeren die in fase 1 zitten helpen wekelijks op 

woensdagvoormiddag in het dierenpark.  Het vrijwilligerswerk heeft volgende doelstellingen 

en biedt volgende leerkansen: 

 activering  

 oefenen van sociale vaardigheden 

 leren samenwerken 

 je inzetten voor anderen zonder hiervoor iets terug te willen 

 doorbreken van een negatieve spiraal in de ontwikkeling door inzet in een positief 

klimaat 

 positieve waardering krijgen van mensen  

 werken met dieren kan voor rust zorgen. 

Huizen van het Kind 

In diverse gemeenten waarmee OSiO een nauwe samenwerking heeft zijn de Huizen van het 

Kind een feit.  De Huizen van het Kind willen een sterk samenwerkingsverband zijn waar 

gezinnen met kinderen terecht kunnen voor preventieve gezondheidszorg, 

opvoedingsondersteuning en ontmoeting.  OSiO is hier een actieve partner in.  De Huizen van 

het Kind in Poperinge, Wervik en Ieper gingen in 2015 sterk van start en profileerden zich 

zowel naar professionelen als naar burgers.  Dit gebeurde op verschillende manieren, o.a. 

met een netwerkevent, een officieel startmoment, etc.  OSiO nam hier aan deel en nam een 

actieve rol op zich als lid van de stuurgroep en werkgroepen.  OSiO heeft als partner ook het 

officiële samenwerkingsverband van de Huizen van het Kind Ieper, Poperinge en Wervik 

ondertekend. 

Kinderarmoede 

Het project kinderarmoede is een project waar verschillende OCMW’s actief mee bezig zijn.  

Dit project wil kinderen die leven in kansarmoede in kaart brengen, ondersteunen en een 

duwtje in de rug geven.  Dit kan op verschillende manieren: door concrete acties op lokaal 

niveau, door beleidsmaatregelen en -aanbevelingen, door onderzoek…  In de gemeenten 

Wervik, Poperinge en Ieper zijn OSiO en VOT een actief betrokken partner.  We nemen deel 

aan de stuurgroepen en zijn betrokken bij de verschillende initiatieven. 

2.2.5 Kernprocessen 

2.2.5.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

Uitbouw therapeutische werking binnen VOT  

Groepstherapie binnen JEZ11 
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In 2015 gingen we in de schoolvakanties verder met het organiseren van groepstherapie voor 

de meisjes van JEZ11.  Hierin kwamen verschillende thema’s aan bod die zowel door 

psychologen als jongeren aangebracht werden.  Cultuur, kinderherinneringen, seksualiteit en 

psychisch lijden zijn er een paar van.  

We ontdekten ook de bijdrage van oude volksverhalen uit alle hoeken van de wereld in het 

spreken met de meisjes over het ‘vrouw worden’.  ‘Stoute meisjes overal’ van Marita De 

Sterck vormt het uitgangspunt en spreekt dan ook tot de verbeelding.  Dit boek werd als 

insteek genomen om regelmatig met de aanwezige meisjes samen te zitten, voor te lezen, te 

luisteren en te vertellen over de verschillende aspecten van hun eigen zoektocht. 

Sessies voor Kinderen van Ouders met een Psychiatrische Problematiek (KOPP) in HDO 

In 2015 vormden we twee KOPP-groepjes met kinderen die residentieel in HDO verbleven.  De 

kindergroep situeerde zich tussen de 6-9 jaar terwijl de jongerengroep bestond uit 12-13 

jarigen. 

In de aanloop naar 2016 troffen we ook reeds de voorbereidingen om terug van start te 

gaan met een volgende reeks.  Dit keer voor kinderen tussen 9 en 12 jaar die zowel in VOT 

verblijven als doorverwezen worden door andere hulpverleners.  

Atelierwerking binnen JEZ11 

Halverwege 2015 deed de atelierwerking zijn intrede in JEZ11.  Zowat elke donderdag 

verzorgen de psychologen een moment waarop meisjes kunnen aansluiten.  Het centraal 

thema werd de natuur in al zijn facetten.  We begonnen met het aanleggen van een 

moestuintje en gingen verder met het verzorgen van de vogeltjes in de winter.  Centraal in 

deze werking is het gegeven dat meisjes de kans krijgen om te weigeren, om op die manier 

een ontmoeting met hen mogelijk te maken.  We merken vaak dat, ondanks een initiële 

weerstand en terughoudendheid, meisjes aansluiting zoeken, elk op hun eigen manier.  Het 

leert ons iets over hun manier van in het leven staan en het beleven van relaties.  Binnen 

JEZ11 slaat het ook een brug tussen het orthopedagogische en het therapeutische discours.  

Doordat psychologen niet enkel vanuit hun therapieruimte meisjes ontmoeten, ontstaan er 

gedeelde ervaringen en meer begrip voor elkaars bijdrage.  

Pedagogisch Basisklimaat in de module HDO verblijf 

In 2015 gingen we verder aan de slag met de gevalideerde vragenlijsten van Prof. Dr. Peer 

Van Der Helm om feedback van de jongeren te verzamelen over het leefklimaat in hun 

leefgroep. 

Dit moest het vertrekpunt worden om specifieke verbeteracties te verwoorden.  In oktober 

2014 was er een eerste meting en in maart 2015 toonden de teams aan elkaar hoe zij met 

hun actiepunten aan de slag gingen.  Dit eerste toonmoment zorgde voor een leermoment 

voor alle leefgroepen en voor een positieve vibe in de teams zelf.  Teams toonden elkaar hoe 

zij ingezet hadden op hun kerntaak.   

In april 2015 vond er een nieuwe meting plaats.  De resultaten werden aan de teams en de 

jongeren voorgelegd waarop er opnieuw actiepunten verwoord werden.  Met een 

toonmoment in oktober 2015 bewezen de teams opnieuw dat zij dagdagelijks inzetten op 

het klimaat in de groep.  In november 2015 volgde een derde meting. 

Voortaan maken deze metingen structureel deel uit van de werking binnen de modules 

verblijf.  Door deze metingen aan te houden, zien we een aantal effecten ontstaan. 

Enerzijds kunnen we stellen dat er in alle groepen heel erg in de diepte gewerkt wordt om het 

positief leefklimaat te bestendigen. Je voelt dat jongeren in de groepen “thuis” kunnen 

komen in een klimaat waar geluisterd wordt, waar dagelijks met hen aan de slag gegaan 

wordt, het samenleven goed gestructureerd wordt en ouders en jongeren in de 

dagdagelijkse werking meer en creatief betrokken worden. 

Anderzijds moeten we opmerken dat begeleiders meer met hun kerntaak bezig (kunnen) zijn, 

over bepaalde zaken anders gaan nadenken, prioriteit geven aan de dingen die er voor de 

jongeren echt toe doen.  Begeleiders verwoorden dat het echt leuk is om stil te staan bij dit 

deel van de werking waarvoor zij dagdagelijks dienen in te staan. 

Vraagverheldering 
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Het verbeterproject rond vraagverheldering startte in 2014 en liep verder in 2015.  Alle 

procedures en checklists m.b.t. het afsluiten van de hulpverlening werden herwerkt en 

geïmplementeerd.  Ook de procedures en checklists voor het schakelen vanuit JEZ11 naar 

HDO en omgekeerd schreven we uit. 

Het systematisch gebruik van diagnostische instrumenten in het hulpverleningsproces kreeg 

een positieve evaluatie en breidden we verder uit.  Zowel bij start als einde van de 

begeleiding worden standaard een aantal instrumenten afgenomen.  

Daarnaast ontwikkelden we voor kinderen (-12 jaar) in zuivere contextbegeleiding een spel 

waarin we op actieve en speelse wijze uitleg geven over contextbegeleiding en de rechten 

van het kind in de jeugdhulp.  Dit spel wordt gespeeld in de onthaalperiode en draagt bij tot 

de vraagverheldering van deze jonge kinderen. 

Individuele Begeleiding 

In 2015 startte een werkgroep rond de implementatie van de nieuwe visietekst op individuele 

begeleiding.  Uit elke unit binnen de modules verblijf en dagbegeleiding werd een 

begeleider afgevaardigd om deel uit te maken van de werkgroep.  De implementatie 

focuste zich op twee gebieden: het aanreiken van methodieken die van belang kunnen zijn 

binnen elke individuele begeleiding en het ondersteunen van de individuele begeleider in 

zijn rol om mee een gedragenheid te creëren binnen zijn team wat betreft de visie binnen 

een individueel dossier (individueel handelingsplan, beslissingen, perspectieven).  Met elk 

team werd een brainstorming gehouden rond beide thema’s waarna we met de werkgroep 

een selectie maakten van ideeën die weerhouden werden.  

Er werd een selectie gemaakt van methodieken waarvan we menen dat elke individuele 

begeleider deze moet kunnen inzetten in zijn individuele begeleidingen.  Deze methodieken 

zijn opgenomen in de VTO-planning 2016 zodat elke individuele begeleider ze onder de knie 

krijgt.  

De individueel begeleider heeft de taak om gedragenheid rond een individueel dossier te 

creëren binnen het team.  Dit is niet altijd evident.  We opteerden om in te zetten op de 

hoofdbegeleider als coach.  Om de hoofdbegeleider de nodige input te geven organiseren 

we intervisiemomenten tussen de hoofdbegeleider en de zorgcoördinator.  Deze worden 

ingepland volgens noodzaak.  

Evalueren en bijsturen van het orthopedagogisch discours in JEZ11 

We hechten er belang aan om regelmatig onze eigen dienstverlening te evalueren en bij te 

sturen.  We streven naar een duidelijke en gedragen visie bij het team omtrent de 

hulpverlening die geboden wordt in JEZ11.  Op die manier willen we consistente trajecten 

uitwerken die ook door de meisjes als positief worden ervaren.  Op 2 juli 2015 vond een 

denkdag plaats waarbij de staf van JEZ11 een kritische evaluatie maakte van de huidige 

werking.  Uit deze denkdag kwam naar voor dat we blijven geloven in de eigenheid en 

programmatheorie van JEZ11.  We behouden de gestructureerde en besloten werking 

waarbij we, vertrekkend vanuit het competentiemodel, streven naar stapsgewijze opbouw 

van vrijheden en verantwoordelijkheden.  Acties die voort kwamen uit de denkdag: 

 We zijn er ons van bewust dat blijvende aandacht nodig is om het waarom van 

bepaalde regels en afspraken blijvend over te brengen naar alle teamleden.  Alle 

teamleden moeten geloven in de werkzaamheid van de programmatheorie.  Om dit 

mogelijk te maken organiseerden we vorming voor het ganse team om de eigenheid 

van de werking van JEZ11 opnieuw in beeld te brengen. 

 Het team werd betrokken in de bijsturing van de fasering en scoring zodat deze 

effectief nog meer zorgen voor motivatie en inzet bij de jongeren.  

 In de VTO–planning zal jaarlijks een halve dag ingepland worden om met het team stil 

te staan bij de eigenheid van de werking van JEZ11. 

 Voor nieuwe personeelsleden voorzien we een dag vorming om hen onder te 

dompelen in de programmatheorie van JEZ11 en hen het belang ervan bij te 

brengen. 

 Ontwikkeling van het risico-taxatie instrument zoals beschreven onder punt 2.2.2.2. 



 

Jaarverslag 2015   109 

OSiO: uitbreiding vormingssessies voor ouders 

In 2015 besliste OSiO om een aantal nieuwe thema’s in het aanbod ouderbijeenkomsten op 

te nemen, zoals “Wanneer pesten plagen wordt”, “Kinderen leren loslaten”…  Binnen deze 

thema’s werden nieuwe methodieken opgemaakt en uitgewerkt, en dit werd in de praktijk 

uitgevoerd en indien nodig bijgestuurd.  Ook bij de bestaande thema’s werd stilgestaan: we 

zochten varianten op de reeds ontwikkelde methodieken en zoeken actief naar nieuwe 

insteken om de kwaliteit van onze ouderbijeenkomsten te optimaliseren.  

OSiO: evaluatie vormingsaanbod aan professionelen 

In 2015 stond OSiO stil bij het aanbod vormingen aan professionelen.  Enerzijds wilden we het 

bestaande aanbod optimaliseren: we stemden de bestaande vormingen meer op elkaar af 

en werkten de vormingen inhoudelijk beter uit.  Daarnaast bekeken we hoe we ons 

bestaande aanbod konden uitbreiden.  Dit resulteerde in het aanbod vorming 

groepsdynamica, vorming herstelgericht werken en vorming sociale vaardigheidstraining. 

2.2.5.2 Verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning 

Contextbegeleiding i.f.v. Positieve Heroriëntering 

De module ‘Contextbegeleiding in functie van Positieve Heroriëntering’ is sinds eind 2015 

volledig geïmplementeerd in HDO. 

Het verhaal startte in 2014 met een verkennend gesprek met Columbus-medewerkers Sabine 

Bourgeois en Hilde Baert in het Oranjehuis. Zij gaven de visie en het kader duidelijk weer.  Bij 

latere aftoetsing konden het contextteam en de beleidsstaf zich hier volledig in vinden.  We 

dienden een erkenningsdossier in en op 1 januari 2015 werd HDO erkend voor 8 modules 

contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering. 

Er volgde een externe opleiding voor procesbegeleiders die ons veel zin schonk om ermee 

aan de slag te gaan.  Eerst vormden we onze netwerkpartners in deze methodiek, vervolgens 

schreven we visie, procedures en documenten uit.  We dachten er klaar voor te zijn maar 

wat volgde was een valse start.   

De aanmeldingen kwamen binnen maar we hadden onvoldoende vrije modules om al deze 

begeleidingen op te starten en te weinig vrije procesbegeleiders.  Uiteindelijk bleven de 

aanmeldingen zelf ook uit. 

Na overleg met onze netwerkpartners werd afgesproken om: 

 drie extra contextbegeleiders tot procesbegeleider te vormen 

 de extra modules contextbegeleiding (verkregen door de ombouw van modules 

dagbegeleiding) vrij te houden voor Contextbegeleiding in functie van Positieve 

Heroriëntering 

 in overtal te gaan wanneer nodig zodat de netwerkpartner de garantie krijgt dat bij 

aanmelding de begeleiding ook effectief opstart. 

Geleidelijk aan werden de modules terug ingevuld.  Er volgden coachinggesprekken en bij 

aanmelding wordt de begeleiding binnen de 2 dagen opgestart.  

In 2016 willen we de methodiek van positieve heroriëntering nog verder ontvouwen over alle 

geledingen van de organisatie.  Daarnaast willen we de samenwerking met ons netwerk nog 

verder verdiepen en verleenden we onze medewerking aan het uitbouwen van een 

ondersteuningsplatform voor Vlaanderen.  
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 ‘Stay’ in JEZ11 

Binnen JEZ11 worden veel meisjes aangemeld met een (ernstige) wegloopproblematiek.  

Sinds de opstart van de werking wordt hier zoveel als mogelijk op ingespeeld via de 

basiswerking die focust op beslotenheid en fasering.  Deze beslotenheid en fasering geven 

een duidelijke grens aan zodat meisjes niet steeds kunnen vluchten van hun problemen.  

Gedurende individuele begeleidingsmomenten en therapie wordt hun fugueproblematiek 

verder uitgediept en aangepakt. 

Na enkele jaren blijkt echter dat dit weinig tot geen effect heeft op de hoeveelheid fugues.  

Aan deze fugues zit een groepsdynamisch aspect.  Meisjes stimuleren elkaar om weg te 

lopen of lopen zelf weg als reactie op een andere fugue.  Eind 2014 – begin 2015 deed zich 

opnieuw een dergelijke fugue-periode voor waarbij vanuit de staf werd aangegeven dat 

JEZ11 concrete stappen moest ondernemen om de weglooptendens te doorbreken. 

Vanuit deze vraag werd 'Project Runaway' opgestart.  Het project had als doelstelling het 

aantal fugues te verminderen en meisjes grondig te laten stilstaan bij het weglopen.  Meisjes 

konden vrijwillig deelnemen aan dit project.  Samen met begeleiding werd er toegespitst op 

drie thema's: terugkeer in de groep, hoe het aantal wegloopvrije dagen stimuleren en 

invulling van het individueel programma na fugue.  

Uiteindelijk werd het project herdoopt tot 'Project Stay', om het positieve gedrag te 

beklemtonen in plaats van te focussen op het weglopen op zich. 

Herstelgericht en constructief werken in leefgroepen HDO en JEZ11 

DIVAM organiseerde in 2015 een aantal vormingsmomenten voor begeleiders en 

zorgcoördinatoren van HDO en JEZ11.  Hoofddoelstelling was aan expertisedeling doen door 

methodieken bekend te maken en te delen.  We vormden 56 begeleiders in methodieken 

gebruikt binnen sociale vaardigheidstraining.  Ook het herstelgericht werken kwam 

uitgebreid aan bod.  Tijdens deze vormingen stonden we vooral stil bij de theoretische 

achtergrond van het herstelgericht werken, het inoefenen van de methodieken en 

gesprekstechnieken aan de hand van rollenspelen en het bespreken van casussen.  Tijdens 

een teamdag van HDO werd het herstelgericht werken geëvalueerd aan de hand van 

concrete voorbeelden.  Het was duidelijk dat de methodieken door heel wat begeleiders (al 

dan niet lichtjes vertaald) in de praktijk zijn omgezet.  

2.2.6 Tevredenheid van cliënten en verwijzers 

2.2.6.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

Het verbeterproject omtrent gebruikersparticipatie op collectief niveau werd uitgesteld naar 

2016 gezien we vanaf eind 2015 beroep kunnen doen op een stagiair die met dit onderwerp 

aan de slag zal gaan. 

De tevredenheidsmeting bij verwijzers stelden we uit omdat we eerst ons 

stakeholdersmanagement op punt willen zetten.  Met de invoering van Integrale Jeugdhulp 

zijn onze verwijzers niet meer beperkt tot de jeugdrechtbank en het Ondersteuningscentrum 

Jeugdzorg.  Het is belangrijk dat we als organisatie eerst duidelijk definiëren welke instanties 

we als verwijzers zien, zodat we een zinvolle tevredenheidsmeting op maat voor deze groep 

kunnen opmaken. 

2.2.7 Tevredenheid van medewerkers 

2.2.7.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

Opvolging bevraging ‘De menselijke organisatie’ 

Eind 2014 namen we een tevredenheidsmeting af bij onze medewerkers a.d.h.v. de 

bevraging ‘De menselijke organisatie’.  Deze bevraging leverde enkele SMART-omschreven 

verbetervoorstellen op.  
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Zes maanden na de tevredenheidsmeting beoordeelden alle teams a.d.h.v. GAS-scores de 

stand van zaken van deze verbetervoorstellen.  Hieruit bleek dat er in heel de organisatie 

actief aan de aandachtspunten werd gesleuteld.  Alle doelstellingen bleken minstens 

gedeeltelijk behaald. 

De medewerkers konden tevens aangeven bij welke aandachtspunten ze verdere opvolging 

verwachtten.  De werkgroep personeelsbeleid koppelde vervolgens concrete acties aan de 

meest prioritaire.  

2.2.8 Waardering door de maatschappij 

2.2.8.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

Samenwerking Brede Instap 

In de loop van 2015 beslisten we om deze verbeteractie op te nemen als onderdeel van de 

PRIAC ‘Rechtstreeks Toegankelijke Contextbegeleiding’ waarvan je de kwalitatieve 

toelichting kan lezen onder punt 2.2.2.1. 

2.2.8.2 Verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning 

Beleidsadviezen 

De minister en het Agentschap Jongerenwelzijn deden beroep op de expertise van de 

directeur voor een aantal beleidsadviezen: 

 Naar aanleiding van een aantal incidenten waarbij meisjes niet in een 

gemeenschapsinstelling konden geplaatst worden, en de problematiek van onder 

meer de tienerpooiers, werd de directeur op 9 juli 2015 uitgenodigd bij de minister om 

samen met enkele andere partners van gedachten te wisselen over de rol die het 

private aanbod hierin kan opnemen.  Child Focus kreeg de opdracht om een studie 

uit te voeren rond de problematiek van de tienerpooiers.  

Dit overleg kent een vervolg in het verkennen en uitwerken van een aanbod inzake 

ontvluchtingsvermijdend werken met meisjes met een complexe problematiek in de 

private sector.  Er wordt ook gedacht in de richting van het organiseren van gesloten 

opvang in de private sector.  In 2016 zullen we hier verder rond samenkomen.  

 ‘Kind en Gezin’ en Jongerenwelzijn organiseerden een gezamenlijk overleg via 

focusgroepen om tot een geactualiseerde visie inzake de opvang van jonge 

kinderen buiten het gezin te komen.  Het accent lag op het zoeken naar 

vernieuwende vormen van opvang met aandacht voor veilige hechting.  De 

directeur werd uitgenodigd gezien onze jarenlange ervaring met de opvang van heel 

jonge kinderen en onze aparte leefgroep voor jonge kinderen.  Er werden heel wat 

beleidsadviezen geformuleerd.  Los van deze adviezen was de belangrijkste 

boodschap het schrijnend tekort aan opvangplaatsen voor jonge kinderen in zeer 

verontrustende situaties.  Vernieuwende opvang is welkom door uitbreiding en niet in 

ombouw, gezien het tekort aan opvang het kernprobleem is.  Hopelijk maakt de 

Vlaamse regering hier op korte termijn werk van.  Het is hartverscheurend te moeten 

vaststellen dat de wachtlijst voor opname van jonge kinderen alsmaar langer wordt 

en steeds meer priors bevat. 

 Sinds de grondige hervorming van de jeugdhulpverlening wordt het aanbod in 

modules uitgedrukt.  Na enige ervaring stellen we vast dat het aantal typemodules 

binnen verblijf te beperkt is om een aantal werkvormen binnen de Bijzondere 

Jeugdzorg een plaats te geven.  Er wordt overwogen om volgende typemodules toe 

te voegen (steeds in de versie hoge en lage frequentie): verblijf jonge kinderen, 

verblijf proeftuinen en verblijf CANO.  De directeur werd gevraagd om deel te nemen 

aan deze werkgroep.  De deelnemers konden zich vinden in deze toevoeging van 

modules op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de flexibiliteit hierdoor niet beperkt 

wordt.  Met andere woorden: schakelen met zo weinig mogelijke administratieve last 

moet kunnen.  De werkgroep gaf ook aan dat het onderscheid hoge en lage 

frequentie voor Jongerenwelzijn niet relevant is, doch het moet behouden blijven om 

combinaties van hulp intersectoraal mogelijk te maken. 
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DIVAM geeft input voor het nieuwe jeugdrecht 

Alle Vlaamse HCA-diensten (diensten voor Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingen) 

werkten samen aan een visie op het te vernieuwen jeugdrecht.  Deze visie willen ze als input 

meegeven aan de werkgroepen jeugddecreet.  Deze werkgroepen bestaan uit allerhande 

partners uit het werkveld en het beleid, en hebben tot doel input te geven aan het beleid in 

functie van het opmaken van het nieuwe jeugdrecht.  Het jeugdrecht wordt namelijk een 

Vlaamse bevoegdheid.  Doelstelling is om een nieuw jeugdrecht klaar te hebben tegen 2017.  

Gezien het jeugdrecht de vertrekbasis is voor de werking van de HCA-diensten, is het 

cruciaal dat ook HCA hier een stem in krijgt en opneemt.  De HCA-diensten beslisten om 

twee personen af te vaardigen om in de werkgroepen te zetelen.  Deze twee personen 

vertegenwoordigen gans HCA.  De input werd verzameld op de verschillende coördinatoren-

overleggen en heeft tot doel HCA sterker op de kaart te zetten en sterker te profileren.  

2.2.9 Performantie van het centrum 

2.2.9.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

Zelfevaluatie met betrekking tot supervisie 

Na de invoering van het modulair kader ontstond verwarring en bleken er onduidelijke 

verwachtingen bij de medewerkers te leven omtrent supervisie in HDO en JEZ11.  Teneinde 

de supervisie te optimaliseren willen we een zelfevaluatie-instrument ontwerpen.  In 2015 

verzamelden we de noodzakelijke kennis en informatie over supervisie.  Het ontwerpen en 

invoeren van het instrument wordt verschoven naar 2016. 

2.2.9.2 Verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning 

Survey Handelingsplan en Verslaggeving 

In 2015 hielden we een (zelf)evaluatie van onze vernieuwde sjablonen voor handelingsplan 

en verslaggeving binnen HDO en JEZ11.  Alle verwijzers van 2015 en alle medewerkers 

werden bevraagd omtrent de vernieuwingen (lay-out, begrijpbaarheid, volledigheid, het 

werken met GAS-scores, de bespreking...).  Bij de verwijzers lag de responsgraad laag (slechts 

3 van de 20 verwijzers antwoordden) maar hun tevredenheid was groot.  

Ook de tevredenheid van de medewerkers (42 respondenten) was groot en we kregen via 

de open vragen nog een aantal constructieve voorstellen ter optimalisatie. 

De ouders (38 respondenten) en de +12 jarigen (21 respondenten) kregen dezelfde vragen 

maar dan beperkt tot het handelingsplan en ook daar was de respons en de tevredenheid 

groot.  Belangrijke rode draad was dat ze het handelingsplan begrijpen en als dit niet het 

geval is zij de kans krijgen om uitleg te vragen (én krijgen!). 

2.2.10 Verbeteren en vernieuwen 

2.2.10.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

Uitvoeringsbesluit kwaliteitsdecreet 

De werkgroep kwaliteit heeft een druk werkjaar achter de rug.  Eind 2014 en begin 2015 

actualiseerde de werkgroep de visie op integrale kwaliteitszorg.  Vervolgens werkte ze de 

procedure voor het beheren van documenten en de procedure voor de kwaliteitsplanning 

uit.  De werkgroep ontwierp tevens een visie op het werken met indicatoren.  De werkgroep 

vindt het belangrijk dat als we meten, we zinvol meten.  In mei 2015 werd een opleiding voor 

medewerkers georganiseerd.  Doel van de opleiding was tweeledig: een opfrissing van de 

visie op integrale kwaliteitszorg en medewerkers informeren over de inhoud van de nakende 

zorginspectie.   

Innovatief project DIVAM 

HCA-diensten kregen in 2014 de kans om een innovatief project in te dienen, en dit 
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gedurende één jaar.  Krijtlijnen voor deze innovatieve projecten zijn preventief en uitstroom 

versnellend werken en transfer naar andere situaties en/of doelgroepen bewerkstelligen.  

DIVAM diende een project in, bestaande uit twee onderdelen.  

In het eerste onderdeel willen HCA-diensten van Oost- en West-Vlaanderen nauw 

samenwerken met de GBJ De Zande.  Zowel GBJ De Zande als HCA werkt met dezelfde 

doelgroep.  Met een structurele samenwerking tussen De Zande en HCA streven we naar een 

gecoördineerd en afgestemd aanbod.  In deze samenwerking staat expertisedeling en 

transfer centraal.  We realiseerden volgende acties:  

 Er werden concrete afspraken gemaakt voor jongeren die zowel in de HCA-dienst 

een afhandeling kregen als in De Zande verblijven.  We wilden de huidige 

samenwerking hiermee optimaliseren.  

 Na een aantal uitwisselingsmomenten, infomomenten en workshops werd een 

gezamenlijke, gedragen visie ontwikkeld.  

 We gingen effectief aan de slag in De Zande door het geven van slachtoffergerichte 

leergroepen.  Tijdens deze leergroep werken we doelgericht rond het delict en willen 

we slachtoffers betrekken binnen de gesloten context voor jongeren in GBJ De 

Zande.  De leergroep is een bijkomend programma opgemaakt voor de jongeren die 

in De Zande verblijven.  Met een groep, bestaande uit zes tot acht jongeren, gingen 

we aan de slag rond het thema slachtoffers.  De bedoeling was het perspectief van 

het slachtoffer in beeld te brengen.  Tijdens het innovatief project konden we twee 

leergroepen organiseren en begeleiden, als experiment.  Dit werd grondig 

geëvalueerd en bijgestuurd.  

In het tweede onderdeel van het innovatief project focussen we ons op het integreren van 

gebruikte methodieken binnen HCA in andere settings.  Binnen VOT neemt DIVAM reeds 

jarenlang heel wat zaken op.  We willen dit zinvolle aanbod uitbreiden en integreren in 

andere organisaties uit de Integrale Jeugdhulp (IJH) regio Ieper-Veurne en ruimer.  In de 

overeenkomst met het Agentschap, opgesteld in kader van dit innovatief project, werd 

opgenomen dat we in drie organisaties aan de slag zouden gaan met ten minste 8 jongeren 

binnen IJH.  Dat aantal is meer dan behaald.  De 13 aanmelders binnen het project innovatie 

zijn heel divers.  In totaliteit bereikten we 146 begeleiders of leerkrachten met vorming, 230 

jongeren met een sociale vaardigheidstraining of Rots & Water en er vonden 9 

herstelgesprekken plaats tussen heel wat betrokkenen. 

We maakten dan ook binnen het team de keuze om ten volle in te zetten op deze innovatie 

opdat we zicht zouden krijgen op de noodzaak en zinvolheid.  Op dit moment kunnen we 

ons sterk maken dat de vraag in de regio erg groot is.  Uit de volbrachte acties blijkt dat de 

aanmelders erg positief waren over onze bijdrage.  We merken heel wat interesse vanuit 

voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg en het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, alsook vanuit 

CLB’s en scholen.  Deze kans tot innovatie heeft ons bijgebracht dat de nood aan de 

bovenvermelde methodieken zeer groot is, alsook dat de meerwaarde erg gewaardeerd 

wordt.  Er is en blijft in de regio veel interesse en geloof in onze werking en methodieken.  

Graag zien we dat in de toekomst dan ook bestendigd.  We hebben hiertoe zelf al stappen 

ondernomen en starten in 2016 met een samenwerking met de vijf participerende OCMW’s 

van Vereniging Ons Tehuis om dit gedeeltelijk te bestendigen.  Dit omvat echter niet de 

gehele regio.  Een overkoepelend aanbod zou zeker een meerwaarde betekenen. 

2.2.10.2 Verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning 

DIVAM organiseert leergroepen in De Zande 

Een deel van DIVAM’s innovatief project bestond uit de samenwerking met de 

gemeenschapsinstelling De Zande.  Dit was een project met collega-diensten uit Brugge 

(BAAB), Kortrijk (COHEsie) en Oost-Vlaanderen (HCA OVL).  Het innovatief project liep af eind 

augustus 2015.  Desondanks kregen we de kans om onze samenwerking met De Zande 

verder te onderhouden. 

Dit betekent een bestendiging van de slachtoffergerichte leergroepen die we voortaan het 

ganse jaar door organiseren.  Door middel van verschillende methodieken, die binnen de 
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expertise van HCA liggen, zullen jongeren gedurende 10 uur actief werken rond het thema 

“slachtoffers”.  Dit thema komt aan bod via methodieken zoals filmmateriaal, kaartjes, doe-

opdrachten, spelvormen…  Er wordt zoveel mogelijk op maat van de groep gewerkt.  

Daarnaast zijn nog twee uren voorzien voor individuele evaluatiegesprekken met de 

jongeren en de begeleiding. 

De leergroep zal binnen de beslotenheid van De Zande gegeven worden door de 

medewerkers van verschillende HCA-diensten.  De doelgroep bestaat uit jongeren met een 

MOF-dossier.  Het idee is dat deze leergroep inherent aan het programma van De Zande is.  

Deze leergroep vervangt de bestaande HCA-leerprojecten niet en is geen tegenindicatie 

om MOF-jongeren aan te melden bij de HCA-diensten in functie van het volgen van een 

leerproject.  We zijn hiermee reeds eind 2015 van start gegaan in de afdeling Wingene.  Het is 

de bedoeling om dit uit te breiden naar alle afdelingen.  

Update van alle kwaliteitshandboeken 

Elk jaar worden de kwaliteitshandboeken van VOT en haar deelorganisaties geactualiseerd 

naar aanleiding van verbeterprojecten en –acties.  Daarnaast willen we met de procedure 

voor het beheren van documenten garanderen dat de kwaliteitshandboeken systematisch 

geactualiseerd worden.  Visieteksten worden vijfjaarlijks geëvalueerd, procedures en 

werkinstructies driejaarlijks.  Verwante documenten zoals onthaalbrochures actualiseren we 

dan weer jaarlijks.  Een overzicht van de belangrijkste geactualiseerde documenten: 

 Maatschappelijke visie 

 Visie op hulp- en dienstverlening 

 Organisatorische visie 

 Mediabeleid 

 Procedure voor ontwikkelingsgesprekken tijdens inscholing 

 Procedure voor ontwikkelingsgesprekken  

 Procedure verwerven en doorgeven van info 

 Procedure voor crisisbegeleiding en –opvang 

 Procedure voor het wachtbeheer in INSISTO 

 Procedure voor disfunctioneren medewerker 

 Procedure voor (in)formele klachten 

 Procedure voor het verlenen van toegang aan jongeren, ouders, vertrouwenspersoon 

en derden tot het jongerendossier 

 Afspraken m.b.t. kamp 

 HACCP-lijsten 

 Onthaalbrochures 

 Competentiewoordenboek 

 Map pedagogisch advies 

 Multimediacontract 

 VTO-evaluatieformulier 

 Exitformulier 

3 ZELFEVALUATIES 

Met zelfevaluaties willen we als organisatie zicht krijgen op waar we staan en hoe we het er 

op bepaalde domeinen vanaf brengen.  De resultaten van zelfevaluaties zijn een belangrijke 

inputbron voor het definiëren van mogelijke verbeterpunten.  Verbeterpunten zijn niet per 

definitie altijd aandachtspunten waaraan de organisatie moet werken maar kunnen ook 

sterktes zijn waar we bewust verder op inzetten.  Verbeterpunten leiden tot verbeteracties die 

we in onze kwaliteitsplanning opnemen. 

De overheid bepaalt met het kwaliteitsdecreet 5 thema’s waarop elke organisatie voor 

Bijzondere Jeugdzorg zelfevaluaties dient uit te voeren.  Naast deze verplichte thema’s kan je 

als organisatie nog zelf bijkomende onderwerpen bepalen waarop je aan zelfevaluatie wil 

doen. 
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3.1 Vanuit het kwaliteitsdecreet 

3.1.1 Overzicht 

Thema zelfevaluatie Groeiniveau 

Scoring 2014 

Groeiniveau 

Scoring 2015 

Evolutie 

Kwaliteitszorg:    

-Organisatie en visie 3 4 +1 

-Betrokkenheid 2 2 = 

-Methodieken en instrumenten 4 5 +1 

-Verbetertrajecten 5 5 = 

Kernprocessen:    

-Onthaal NVT 
Niet 

uitgevoerd 
- 

-Doelstellingen en handelingsplan NVT 
Niet 

uitgevoerd 
- 

-Afsluiting en nazorg NVT 
Niet 

uitgevoerd 
- 

-Pedagogisch profiel NVT 
Niet 

uitgevoerd 
- 

-Gebruikersdossier NVT 
Niet 

uitgevoerd 
- 

Gebruikersresultaten:    

-Klachtenbehandeling 
NVT Niet 

uitgevoerd 
- 

-Gebruikerstevredenheid NVT 3 - 

-Effect van de hulpverlening NVT 2 - 

Medewerkersresultaten:    

-Pesoneelstevredenheid NVT 4 - 

-Indicatoren en kengetallen NVT 
Niet 

uitgevoerd 
- 

Samenlevingsresultaten:    

-Waardering door partners NVT 2 - 

-Maatschappelijke tendensen NVT 5 - 

 

3.1.2 Kwaliteitszorg 

In september 2015 schaalde de werkgroep kwaliteit de organisatie VOT in voor wat betreft 

het thema kwaliteitszorg.  We gebruikten voor deze inschaling de indicatoren zoals 

beschreven voor het luik “kwaliteitszorg” uit het kwaliteitsdecreet. 

De werkgroep definieerde twee verbeteracties vanuit deze zelfevaluatie: 

 werken met indicatoren 

 inzetten op stakeholdersmanagement. 

3.1.3 De resultaatgebieden 

In maart 2015 organiseerden we een zelfevaluatie rond de resultaatgebieden.  De 

zelfevaluatie gebeurde door middel van de ‘Scan Resultaatgebieden’ van PROSE.  De scan 

bestaat uit vijf vragenlijsten van 20 items. 

De respondenten van de scan bestonden uit de leden van de beleidsstaf aangevuld met 

het Hoofd Administratie en Financiën en de psychologen. 
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Deze zelfevaluatie gaf volgend resultaat: 

Vragenlijst Inschaling Verbeteracties 

Effectiviteit 2  Ontwikkelen en implementeren van 

een indicatorensysteem en afspraken 

inzake registratie en rapportage / 

communicatie 

Gebruikerstevredenheid 3  Opnemen van de afspraken werkwijze 

-12 jarigen in de procedure 

 (Verder) inzetten op de terugkoppeling 

naar cliënten en medewerkers  

Medewerkerstevredenheid 4  Standaardpunt bij zelfevaluatie/ 

bespreking: evaluatie vragenlijst en 

methode bespreking 

Samenleving:   

-Waardering door partners 2  In kaart brengen van de stakeholders 

 Formuleren van een visie op 

stakeholders 

 Afspraken maken m.b.t. bevraging van 

stakeholders 

-Maatschappelijke 

tendensen 

5  

Dynamiek en performantie 5  

 

3.2 Andere zelfevaluaties 

3.2.1 Scan goed bestuur (niveau VOT) 

in 2015 werd tevens de ‘Bestuursbarometer’ bij het dagelijks bestuur afgenomen.  De vragen 

van de scan vormen een eenvoudige checklist die ons een eerste zicht geven op de stand 

van zaken qua goed bestuur in de organisatie.   

De scan resulteerde in 33 ja’s.  Scoor je 18 of meer ja’s, dan sta je als organisatie al ver in het 

goed besturen.  Het betekent dat je, bewust of onbewust, al veel aandacht besteedt aan de 

verschillende elementen van goed bestuur.  

3.2.2 Leefklimaat (niveau HDO) 

Deze zelfevaluatie kadert binnen de verbeteractie ‘Pedagogisch basisklimaat in de module 

HDO verblijf’ die we reeds toelichtten onder punt 2.2.5.1. 

Gezien het belang van een positief leefklimaat installeerden we een leefklimaatonderzoek.  

In het najaar van 2014 organiseerden we voor de eerste keer een bevraging.  In februari en 

november 2015 volgde de tweede en derde meting.  Bij deze meting worden kinderen, 

jongeren en medewerkers bevraagd teneinde het leefklimaat te verbeteren.  Elke meting 

resulteert in een aantal verbeteracties.  De resultaten die werden bekomen worden telkens 

aan en door de teams zelf gepresenteerd tijdens een leermoment. 

De tweede en derde meting leverden opnieuw een aantal mooie verbeterafpraken op.  Een 

greep uit deze verbeterafspraken: 

 werken aan de drukte in de groep 

 verder inzetten in de goede relatie met Individuele Begeleider en IB-werking 

 investeren in het opvolgen van vragen en klachten van kinderen en jongeren 

 werken rond de erkenning en beleving van de plaatsing 

 verminderen van agressie-incidenten 

 duidelijkheid creëren omtrent de verwachtingen omtrent kamertraining bij jongeren 

 inzetten op duidelijke informatie en communicatie, op maat van kinderen en 

jongeren 
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 het evalueren en bijsturen van het faseringssysteem in kamertraining 

 inzetten op sfeer en gezelligheid in de groep 

 organiseren van een tweedaagse  

 gezonde voeding. 

3.2.3 Survey handelingsplan en verslaggeving (niveau HDO & 

JEZ11) 

Zoals besproken onder punt 2.2.9.2. liep er in het najaar van 2015 een survey handelingsplan 

en verslaggeving bij de jongeren, ouders, aanmelders en medewerkers van HDO en JEZ11.  

Ondanks de lage responsgraad bij de verwijzers, bleek duidelijk dat alle andere betrokkenen 

heel tevreden zijn. 

3.2.4 Zelfevaluatie leiderschap 

Omtrent het aandachtsgebied ‘leiderschap’ leefden er in de organisatie een aantal 

onduidelijkheden.   

Leiderschap is iets anders dan leidinggeven.  Leidinggeven gaat over het proces waarin een 

leidinggevende de medewerkers van zijn team aanstuurt.  Leiderschap gaat over hoe de 

directeur de organisatie stuurt naar een excellente organisatie en de maximale realisatie van 

de missie en de organisatiedoelstellingen. 

Om duidelijkheid te creëren werd een visie op het aandachtsgebied van EFQM ‘leiderschap’ 

uitgewerkt.  De visie diende meteen ook als instrument voor zelfevaluatie.   

De visietekst beschrijft de kwaliteitskenmerken van leiderschap.  Met de leden van de 

beleidsstaf werden deze kwaliteitskenmerken gescoord.  De zelfevaluatie leverde voor elke 

kwaliteitskenmerk een voldoende op.  Vandaar dat er n.a.v. deze zelfevaluatie geen 

verbeteracties werden vastgesteld. 

4 KWALITEITSPLANNING 2016 

Verbeteractie 
SD P of A Niveau 

Status op 

01/01/2016 

1. LEIDERSCHAP 

-     

2. BELEID EN STRATEGIE 

Agressiebeleid 1 P VOT Lopend 

Pesten 1 P VOT Lopend 

Seksualiteit en SGOG 1 P VOT Lopend 

Informatieveiligheidsbeleid 1 P VOT Lopend 

Drugbeleid 1 P VOT Lopend 

Suïcidebeleid 1 P VOT Lopend 

Niet begeleide buitenlandse minderjarigen1 1 P VOT Op te starten 

Outreachend werken binnen OSiO 1 A OSiO Op te starten 

Visie op leidinggeven en samenwerken 1 A VOT Op te starten 

Strategische analyse en planning 1 P VOT Op te starten 

3. PERSONEELSBELEID 



 

Jaarverslag 2015   118 

Vrijwilligersbeleid 1 P VOT Lopend 

Operationalisering van de visie op werving en 

selectie 
1 A VOT Lopend 

4. MIDDELEN EN SAMENWERKING 

Realisatie van de nieuwbouw  10 P VOT Lopend 

Convenant DIVAM-De Zande  1 A DIVAM Lopend 

Aanstelling pro deo advocaat Veurne/Ieper + 

administratie parket 
1 A DIVAM Lopend 

Herbestemming directiegebouw 10 A VOT Op te starten 

5. KERNPROCESSEN 

Uitbouwen therapeutische werking 1 A VOT Lopend 

Pedagogisch basisklimaat JEZ11 1 P JEZ11 Op te starten 

Pedagogisch basisklimaat verblijf HDO 1 P 
Verblijf 

HDO 
Lopend 

Contextgerichte basishouding 3 P VOT Lopend 

Vraagverheldering 1 P HDO Lopend 

Individuele Begeleiding 1 P VOT Lopend 

Integratie team Wervik met team Ieper 1 P 
CB 

HDO 
Lopend 

Evalueren en bijsturen orthopedagogisch discours 1 P JEZ11 Lopend 

Contextbegeleiding JEZ11 1 P JEZ11 Lopend 

Stay (project weglopen) 1 P JEZ11 Lopend 

Delictgericht werken in JEZ11 1 A DIVAM Op te starten 

Registratie en administratie in dossiers 1 A DIVAM Op te starten 

Jongeren met psychiatrische problematieken 1 A DIVAM Op te starten 

Uitbreiding aanbod 1 P OSiO Lopend 

Aantrekkelijker maken sensibiliseringsmateriaal 

(affiches) 
1 A OSiO Op te starten 

6. TEVREDENHEID VAN CLIËNTEN EN VERWIJZERS 

Collectieve inspraak en participatie ouders verblijf 

HDO 
1 P 

Verblijf 

HDO 
Lopend 

Rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding  P 
CB 

HDO 
Lopend 

7. TEVREDENHEID VAN MEDEWERKERS 

Familiedag 1 P VOT Op te starten 

8. WAARDERING DOOR DE MAATSCHAPPIJ 

Stakeholders 1 A VOT Lopend 

50 jaar VOT 1 P VOT Lopend 

Boek JEZ11 1 A JEZ11 Lopend 
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Boek OSiO 1 A OSiO Op te starten 

Profilering als HCA-dienst en MOF-werking 1 A DIVAM Op te starten 

9. PERFORMANTIE VAN HET CENTRUM 

Supervisie in HDO en JEZ11 1 A HDO Op te starten 

10. VERBETEREN EN VERNIEUWEN 

Back to basics (innovatief project leefklimaat) 1 P VOT Lopend 

Indicatoren 1 P VOT Op te starten 

Kwaliteitslabel 1 A VOT Op te starten 

 

 
1 Enkel in geval van erkenning leefgroep NBBM. 
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1 SPONSORING 

1.1 Projectmatige sponsoring 

 De Vriendenkring van de Oud-Rijkswacht stopte in 2015 met hun activiteiten.  Ze 

hadden nog een aardig bedrag in kas en schonken dit aan VOT. 

 Ook Biljartclub KBC Amical hing na 69 jaar de keu aan de wilgen.  Ze draaiden hun 

kassa om en konden 5 goede doelen steunen.  Wij spendeerden de centen in de 

spelotheek voor de aankoop van nieuwe strips en speelgoed.  

 Fotografie Divay organiseerde een kerstshoot voor onze jongeren en personeel.  De 

opkomst was massaal.  Velen personaliseerden hun kerstwensen met die mooie foto’s.  

 Textiel Dejaeger schonk ondergoed en pyjama’s aan de leefgroep JEZ11. 

 Electrabel GDF Suez sponsorde 20 kaarten voor de voetbalmatch Club Brugge – 

Charleroi.  Leuk meegenomen: onze jongeren konden op de foto met Nikola Storm.  

Onze jongeren waren door het dolle heen met de winst van Club Brugge.  

 GDF SUEZ sponsorde daarnaast 30 kaarten voor de match Club Brugge – KV 

Oostende.  Het beloofde een topmatch te worden want de clubs stonden op dat 

moment respectievelijk op de tweede en eerste plaats.  

 De firma McBride sponsorde voor de inrichting van de nieuwbouw.  Zij krijgen alvast 

een plaatsje op “The Wall of Fame”.  

 De actie ‘Koop een steen’ startte midden 2015 en loopt nog steeds.  Giften vanaf 40 

euro zijn fiscaal aftrekbaar.  Met deze actie willen we een stuk van het niet-

gesubsidieerde deel van de nieuwbouw bekostigen.  Zowel particulieren als bedrijven 

kunnen een symbolische steen aankopen.  

 De mini-onderneming Child Dream van de Heilige Familie zocht een goed doel.  Ze 

bezochten VOT en zagen dat het goed was.  Ze schonken hun volledige winst.  

 Kiwanis Wervik Tabaksstreek sponsorde een gloednieuwe jongerenlaptop voor de 

module dagbegeleiding.  Huiswerk maken gaat nu plots veel sneller. 

 Kiwanis Young Professionals schonken ons naar aanleiding van hun paaseierenraap 

drie dekbedden en overtrekken. 

 Decupere & Partners, een Iepers bureau gespecialiseerd in accountancy en 

fiscaliteit, schonk 7 monitoren voor computers en 2 netwerk-laserprinters.  

 Op 10 september vond de 2e editie van de Beursvloer plaats in het Perron in Ieper.  De 

Beursvloer is een evenement waarbij verenigingen én bedrijven samenkomen in een 

informele en dynamische sfeer.  Het doel is om tot een match te komen tussen het 

aanbod van bedrijven en de vraag van verenigingen.  Het gaat hier om niet-

financiële prestaties met als doel bedrijven en verenigingen uit verschillende sectoren 

dichter bij elkaar te brengen.  Voor elke dienst of product dat een bedrijf aanbiedt, 

levert de vereniging een tegenprestatie.  Zo ontstaat een win-win situatie, zonder dat 

er een betaling aan te pas komt.  VOT sloot zeven deals af: 

o Match 1: VOT versus HEDERA (psychische revalidatie door integratie in 

arbeidscircuit): gebruik van onze fitnesszaal in ruil voor logistieke ondersteuning 

(ramen lappen, verstelwerk doen, strijken, schilderen, tuinwerk…) 

o Match 2: VOT versus Ri4Vos (organisator van de Muzikale Dinsdagen): ze 

bieden hulp en advies voor het feest ‘50 jaar VOT’, in ruil rijden wij 1 maand 

met belettering van de Muzikale Dinsdagen op één van onze busjes.  

o Match 3: VOT versus Biking Box Cycletours: leveren van een tiental vrijwilligers 

op 27 september voor een fietsevent, in ruil voor een teambuildende activiteit 

met de fiets en het mogelijk mee uitwerken van een (fiets)-activiteit in 2017. 

o Match 4: VOT versus wandelclub Nooit Moe: het aanbieden van De Garve als 

rustplaats tijdens één van hun wandelingen, in ruil voor de inzet van een 10-tal 

vrijwilligers tijdens feestelijkheden rond 50 jaar VOT. 

o Match 5: VOT versus Auxilia: 150 flyers in kleur afdrukken in ruil voor 10x/jaar 

aanbieden van bijles/huiswerkbegeleiding aan lagere school kinderen. 

o Match 6: VOT versus KVK Westhoek: gebruik van fitnessruimte in de winter in ruil 

voor bijwonen van een match KVK Westhoek. 
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o Match 7: VOT versus Smart Boost: aanbieden van De Garve voor een 

seminarie, naambekendheid in ruil voor positionering van VOT op de 

sponsormarkt en coachen van de werkgroep sponsoring.  

 We dienden een sponsorproject in bij het Fonds Lode Verbeeck.  Het Fonds bekroont 

professioneel onderbouwde projecten uit Vlaanderen die bijdragen tot de uitbouw 

van hippotherapie voor kinderen of volwassenen.  We dienden een aanvraag in tot 

de aankoop van een yurt.  En we werden geselecteerd! We willen deze yurt 

gebruiken als eigen ruimte voor onze jongeren die therapie volgen bij Equisense vzw.  

De therapie kan opgestart worden in de yurt, daarna volgt de therapeutische sessie 

met de paarden.  De nabespreking en de afronding van de sessie vinden dan weer in 

de geborgenheid van de yurt plaats. 

 De Marnixring Avelgem sponsorde 4 Tripp Trapp stoelen voor de leefgroep HDO 

Vijverhuis. 

 Op 16 september werden we uitgenodigd op de bevelsoverdracht.  Kolonel van het 

Vliegwezen stafbrevethouder Filip Borremans gaf het commando van de Ieperse 

kazerne door aan Luitenant-kolonel stafbrevethouder Carlos Vermeulen.  De 

uittredende commandant bedacht VOT met een mooie som om te spenderen voor 

onze jongeren. 

 De firma Deceuninck (ontwerper van PVC en composiet bouwproducten) schonk 

speelgoed aan VOT.  Op maandag 5 oktober kwam een uitgebreide delegatie van 

de firma Deceuninck ons dit speelgoed schenken.  

 Kiwanis Ieper Vlakke Land organiseerde voor de tweede maal Sail4Children.  Onze 

jongeren mochten op zondag 30 augustus genieten van een lekkere barbecue, 

randanimatie en konden het ruime sop kiezen op mooie jachten.  

1.2 Structurele sponsoring 

 Het was bang afwachten.  In 2014 liep onze structurele samenwerkingsovereenkomst 

van 3 jaar af met Electrabel GDF Suez.  Lang hielden ze ons niet in spanning.  

Electrabel zegde toe om een nieuwe overeenkomst lopende van 2015 tot en met 

2017 aan te gaan.  

 ZPS is een trendy zaak in het Ieperse voor dames en meisjes.  ZPS schonk ook dit jaar 

hun stock aan VOT.  Reken maar dat onze meisjes er als de kippen bij zijn om kledij te 

kiezen.  

 Stad Ieper zorgt ervoor dat onze jongeren een bezoek kunnen brengen aan 

Bellewaerde en ze bezorgen een aantal vrijkaarten voor de ijspiste die in de 

Kerstvakantie op de grote markt staat. 

 Kiwanis Ieper Vlakke Land sponsorde dit jaar opnieuw drie Bloso-sportkampen voor 

onze jongeren.  In de Paasvakantie was het genieten van dit mooie aanbod.  

 Justitieel Welzijnswerk zorgde net als andere jaren dat jongeren die zelfstandig gingen 

wonen een startpakket aan huishoudraad konden aankopen.  In 2015 breidden zij 

hun aanbod verder uit en kon er ondersteuning gevraagd worden voor 

noodpakketten voor jongeren die in de voorziening binnenkomen met weinig kledij, 

tegemoetkomingen in de kosten voor opleiding en een tegemoetkoming om het 

rijbewijs te kunnen behalen.  

 Libeert (het vroegere Italo Suisse) schonk aan al onze jongeren paaseieren en ook 

wanneer de Sint komt doen zij hun bijdrage in chocolade. 

 De Voogdijraad sponsorde paaseieren voor de jongeren die met Pasen in de 

leefgroep verbleven en zorgde voor extra zakgeld voor onze jongeren in de grote 

vakantie.  

 Het aperitiefconcert ging dit jaar door op 15 november 2015.  We keerden terug naar 

de essentie: muziek en woord.  Het evenement werd afgesloten met een veiling van 

kunstwerken.  We reduceerden de kosten en konden een positieve balans 

voorleggen.  Al jarenlang engageert het Iepers Kamerensemble zich om dit concert 

op te luisteren.  
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 11 november… het Sint-Maartenscomité is een vaste waarde in onze werking.  Zij 

beschikken over het telefoonnummer van de enige echte Sint.  Ieder jaar krijgen we 

hem over de vloer.  Het sint-Maartenscomité is ook de vaste sponsor van de Sint.  

 De Sint bracht speelgoed bij de Picanol Group.  Wij verdenken de Sint ervan dat hij 

stilletjes VOT in het achterhoofd heeft wanneer hij de cadeautjes laat zakken in de 

schouw van Picanol.  Ieder jaar opnieuw krijgen wij kwaliteitsvol speelgoed van 

Picanol Group.  

 De Ronde Tafel Ieper ondersteunde ons dit jaar twee maal.  Een eerste keer door de 

catering en drankverkoop te organiseren voor ons jaarlijks voetbaltoernooi en ons de 

opbrengst te schenken.  Daarnaast verrasten ze onze jongeren met Kerstmis met een 

cadeau.  Tijdens de overhandiging konden de jongeren warme chocomelk drinken 

en marshmallows smelten boven de vlammen van de vuurkorven. 

 Ieder jaar organiseert Rotaract een sociale districtsdag.  Een dag die bol staat van 

leuke activiteiten.  Onze jongeren kijken er iedere keer reikhalzend naar uit.   
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