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VOORWOORD 

Voor jou ligt het jaarverslag of nieuwsbrief 2016 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). 

Het jaarverslag is opgedeeld in vier grote delen. Het eerste deel is een voorstelling van de 

VOT en het gaat in op de erkenning en het beleid, het personeel, en de werking van de 

Raad van Beheer. Deel 2 is het kwaliteitsverslag en bevat de visie op het kwaliteitsbeleid, de 

zelfevaluaties en kerncijfers, de bespreking van de kwaliteitsplanning van 2016 en de 

kwaliteitsplanning van 2017. Deel 3 gaat dieper in op andere relevante gebruikersgegevens 

van de deelorganisaties van de VOT. We sluiten af met deel 4, die de projectmatige en 

structurele sponsoring toelicht.  

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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Deel 1 - Voorstelling VOT 

1 ERKENNING EN BELEID 

2 PERSONEEL 

3 DE WERKING VAN DE RAAD VAN BEHEER  
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1 ERKENNING EN BELEID 

1.1 Organogram 

 

 

1.2 Deelorganisaties 

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 2016 voor 94 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. 

Aanbod: 

 86 contextbegeleidingen: 

o 43 laagintensieve contextbegeleidingen (gecombineerd met verblijf) 

o 13 laagintensieve contextbegeleidingen 

mailto:HDO@votjeugdhulp.be
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o 16 breedsporige contextbegeleidingen (waarvan 1 ingezet als verzekerd 

aanbod crisisbegeleiding) 

o 6 intensieve kortdurende contextbegeleidingen 

o 8 contextbegeleidingen in functie van positieve heroriëntering 

 8 contextbegeleidingen in functie van autonoom wonen 

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

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

 

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. 

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. 

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 

 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.  

1.3 Bezetting en benutting 

Het Agentschap Jongerenwelzijn heeft VOT erkend als de inrichtende macht van een 

‘Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg’ (OVBJ) én van een HCA-dienst.  Voor beide 

entiteiten beschouwen zij de bezetting en benutting als belangrijke kerncijfers van de 

organisatie. 

mailto:DIVAM@votjeugdhulp.be
mailto:osio@votjeugdhulp.be
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OVBJ VOT (HDO + JEZ11) 

Het OVBJ omvat onze deelorganisaties HDO en JEZ11.  Bijgevolg wordt de bezetting en 

benutting van onze modules binnen deze deelorganisaties gezamenlijk berekend. 

Naam Capaciteit Bezetting Benutting 

Contextbegeleiding breedsporig 15 100,0% 78,06% 

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen 8 110,1% 127,96% 

Contextbegeleiding in functie van positieve 

heroriëntering 
8 74,2% 117,01% 

Contextbegeleiding kortdurend intensief 16 86,1% 54,34% 

Contextbegeleiding laagintensief 56 99,4% 186,42% 

Crisisbegeleiding  (op verwijzing crisismeldpunt) 1 1,8% 62,74% 

Verblijf 53 99,7% 76,55% 

GEWOGEN GEMIDDELDE  98,1% 100,44% 

 

DIVAM  

Nieuw aangemelde dossiers in 2016: 112 

Bezetting 89,5% 

2 PERSONEEL 

2.1 Personeelsbestand 

Figuur 1: Actief personeelsbestand (N = 89) 

Functie 
Aantal personen op 

31/12/’16 
Aantal FTE op 31/12/’16 

Directeur 1 1,00 

Adjunct-directeur 1 1,00 

Secretaris 1 0,20 

Hoofd administratie en 

financiën 
1 1,00 

Kwaliteitscoördinator 1 1,00 

ICT-verantwoordelijke 1 1,00 

Personeelsdeskundige 0 0,00 

(Module)verantwoordelijken 4 3,35 

Zorgcoördinatoren 4 3,60 

Hoofdbegeleiders 6 5,4 

Begeleiders 45 42,15 

HDO verblijf en autonoom wonen 23 21,40 

HDO contextbegeleiding 8 7,55 

JEZ11 9 8,60 

DIVAM en OSiO 5 4,60 

Psychologen 3 2,00 

Begeleider drama- en 

creatieve 

therapie 

1 1,00 

Sportcoördinator 1 1,00 
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Logistiek personeel 15 11,38 

Huishoudelijk 9 5,58 

Verzorgend 1 1,00 

Technisch 5 4,80 

Administratief personeel 4 3,1 

TOTAAL 89 78,18 

Man 20 18,50 

Vrouw 69 59,68 

 

Figuur 2: Niet actief personeelsbestand (N = 8) 

Afwezigheid 
Aantal personen op 

31/12/’16 
Aantal FTE op 31/12/’16 

Volledig ouderschapsverlof 2 2,00 

Langdurige ziekte 2 1,19 

Arbeidsongeval 1 0,80 

Preventieve werkverwijdering i.k.v. 

zwangerschap 
1 1,00 

Zwangerschapsverlof 2 2,00 

TOTAAL 8 6,99 

 

Figuur 3: Leeftijdsverdeling actief personeelsbestand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemiddelde leeftijd van het actief personeelsbestand steeg van 37 naar 38 jaar. 

Zoals aangekondigd in het jaarverslag van 2015, hebben we in 2016 ons vernieuwde 

wervings- en selectiebeleid geoperationaliseerd. Dit bracht een stijging teweeg van het 

percentage medewerkers met een vast contract of vaste benoeming van 87% naar 93%. 

In 2016 oefende 74,12% van de medewerkers uit het actief personeelsbestand een functie uit 

die rechtstreeks met de jongeren en hun context aan de slag gaat. 

  

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

percentage in koppen 0,00% 13,48% 22,47% 11,24% 13,48% 7,87% 14,61% 6,74% 10,11% 0,00%

percentage in VTE 0,00% 15,09% 24,17% 10,87% 13,56% 6,32% 15,73% 5,76% 8,49% 0,00%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

percentage in koppen

percentage in VTE
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Figuur 4: Verhouding voltijds - deeltijds binnen het actief personeelsbestand (N = 89) 

 

Aantal personen op 

31/12/’16 

Aantal FTE op 

31/12/’16 

Voltijds 51 51,00 

Deeltijds 38 27,18 

 

Zowel het aantal medewerkers dat gebruik maakt van een vorm van loopbaanonderbreking 

of thematisch verlof als het aantal medewerkers met een deeltijds contract is gestegen.  

Figuur 5: Opleidingsniveau actief personeelsbestand (N = 89) 

 

2.2 Stagiairs 

Figuur 6: Overzicht per onderwijsinstelling (N = 32)- 

 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 
TOTAAL 

Artevelde 1 1 2 2 1 7 

Heilige Familie 0 0 0 0 2 2 

Hogent 4 6 3 2 6 21 

Howest 0 1 1 0 0 2 

Immaculata 0 0 0 1 1 2 

KTA Ieper 6 9 8 9 9 41 

MMI Kortemark 1 1 1 1 1 5 

Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut 0 0 0 1 1 2 

Rudolf Steiner 1 0 0 0 0 1 

Universiteit Gent 0 2 0 0 2 4 

RHIZO 2 1 3 2 1 9 

VIVES 8 5 7 7 8 35 

TOTAAL 23 26 25 25 32 

  

 

 

 

23,22% 

56,73% 

13,16% 

5,88% 1,01% 

master

bachelor

HSO

LSO

geen diploma
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Figuur 7: Overzicht per studierichting (N = 32) 

  

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 TOTAAL 

Secundair onderwijs 

Thuis- en bejaardenzorg 0 2 0 0 3 5 

Verzorging 6 7 8 9 6 36 

Kinderzorg 0 0 0 2 2 4 

Jeugd- en gehandicaptenzorg 2 1 3 2 1 9 

Leefgroepenwerking 1 1 1 1 1 5 

Kantoor 0 0 0 0 1 1 

Informaticabeheer 0 0 0 0 1 1 

ASO 1 0 0 0 0 1 

Hoger onderwijs 

Lichamelijke opvoeding 0 0 0 0 1 1 

Maatschappelijk werk 2 2 3 2 3 12 

Orthopedagogie 10 9 9 9 11 48 

Personeelswerk 0 1 1 0 0 2 

Toegepaste psychologie 1 1 0 0 0 2 

Universitair onderwijs 

Pedagogische wetenschappen 0 2 0 0 2 4 

TOTAAL 23 26 25 25 32   

 

2.3 VTO-planning 

Onderstaand overzicht is een weergave van de uitgevoerde VTO-planning in 2016.  

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

ontwikkelingsplan, zijn niet vermeld. 
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Thema Algemene doelstelling Doelgroep Niveau Timing Verantwoor-

delijke 

lesgever: 

intern/ 

extern? 

Middelen Totaal 

uren 

VTO 

Rots en water -

12-jarigen 

Kunnen toepassen van 

Rots en Water binnen de 

dagelijkse werking van het 

Vijverhuis 

 (hoofd)begeleiders 

Vijverhuis 

Team 

Vijverhuis 

12/1 en 

26/1 

Stefanie 

Gavel 

Intern: 

Stefanie 

Gavel en 

Anthony 

Vanderstrae-

ten 

2 x 3,5u 

7 deel-

nemers 

49u 

Omgaan met 

jongeren met 

een 

psychiatrische 

problematiek 

Adviezen en tips m.b.t. 

aanpak van 

begeleidingen van 

jongeren met een 

psychiatrische 

problematiek.  

 Verantwoordelijke 

DIVAM en OSiO 

 Medewerkers 

DIVAM en OSiO 

DIVAM en 

OSiO 

25/1 Bauke 

Pouseele 

Intern: Kaat 

Codron en 

Isolde 

Demeyere 

1 x 3,5u 

5  deel-

nemers 

17,5u 

Methodieken IB: 

Online 

cliëntdagboek 

Kennis verwerven over de 

doelstellingen en het 

gebruik van het online 

cliëntdagboek. 

 (hoofd)begeleiders 

HDO en JEZ11 

VOT 2/2, 

16/2 of 

17/2 

Kjell Declercq Intern: Kjell 

Declercq 

1 x 3,5u 

47 deel-

nemers 

164.5u 

Loon-

administratie 

Het kunnen uitvoeren van 

de stappen in de 

procedure 

loonadministratie. 

 Personeelsdes-

kundige en 

administratief 

medewerker die 

personeels-

administratie 

uitvoert. 

VOT 23/2 Katleen 

Vanhee 

Intern: 

Katleen 

Vanhee 

1 x 4u 

2 deel-

nemers 

8u 

Omgaan met 

pesten 

Kennen en kunnen 

toepassen van de visie die 

de VOT hanteert m.b.t. 

pesten 

 (hoofd)begeleiders 

HDO en JEZ11 

VOT 7/3 of 

11/3 

Elke Delporte Intern: Elke 

Delporte 

1x 3u 

 

37 deel-

nemers 

111u 
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Context-

begeleiding 

aan ouders met 

een 

psychiatrische 

problematiek  

Adviezen en tips m.b.t. 

aanpak van 

contextbegeleiding aan. 

ouders met een 

psychiatrische 

problematiek.  

 Contextbegeleiders  VOT 16/3 Nele Mortier Intern: Isolde 

Demeyere en 

Kaat Codron 

1 x 3u 

17 deel-

nemers 

51u 

Beoordelen van 

en omgaan met 

seksueel 

gedrag (visie) 

Zicht krijgen op de visie 

van de VOT op 

beoordelen van en 

omgaan met seksueel 

gedrag, de concrete 

verwachtingen en de 

bijhorende registratie. 

 (hoofd)begeleiders VOT 21/3 of 

25/3 

Isabelle 

Vanparijs 

Intern: 

Isabelle 

Vanparijs 

1 x 3,5u 

25 deel-

nemers 

87,5u 

Positief 

leefklimaat 

Informeren over de visie 

op positief leefklimaat. 

 Huishoudelijk 

logistiek 

medewerkers 

VOT 24/3 Delphine 

Levrouw 

Intern: 

Delphine 

Levrouw 

1 x 1u 

 

7 deel-

nemers 

7u 

Teamdag JEZ11 Verduidelijken van de visie 

op positief leefklimaat en 

deze vertalen naar 

verbeteracties op niveau 

JEZ11. De samenwerking 

onderhouden en 

verbeteren door 

groepsdynamisch te 

werken.    

 (Hoofd)begeleiders 

 Verantwoordelijke 

 Psychologen 

 Begeleider drama- 

en creatieve 

therapie 

 Sportcoördinator 

Team 

JEZ11 

21/4 Sofie 

Ducatteeuw 

Intern: Sofie 

Ducatteeuw 

Extern: 

Sporttrack 

1 x 7,5u 

13 deel-

nemers 

97,5u 

Crisisontwik-

kelingsmodel, 

leren uit 

incidenten en 

opvang/nazorg  

Leren wat de verschillende 

stappen zijn om 

grensoverschrijdend 

gedrag te bespreken met 

het team. 

 Hoofdbegeleiders 

 Verantwoordelijken 

VOT 27/4 Friedel 

Verhaeghe 

Intern: Friedel 

Verhaeghe 

1 x 3,5u 

 

9 deel-

nemer 

31,5u 
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Methodieken IB: 

KID-OK-Kit + 

vertaling 

doelstellingen 

handelingsplan 

Zicht krijgen op de inhoud 

van de methodiek KID-OK-

Kit en het gebruik ervan 

binnen IB. 

Zicht krijgen op de 

methodiek die binnen het 

Vijverhuis wordt gebruikt 

om de doelstellingen uit 

het handelingsplan te 

vertalen naar de jongeren. 

 Individuele 

begeleiders 

VOT 17/5, 

18/5 of 

6/6 

Isabelle 

Vanparijs 

Intern: Julie 

De Laere en 

Anthony 

Vanderstrae-

ten 

1 x 3,5u 

32 deel-

nemers 

112u 

Methodieken IB: 

Digital 

storytelling 

Kunnen toepassen van de 

methodiek Digital 

Storytelling binnen IB’s. 

 Individuele 

begeleiders die de 

opleiding nog niet 

volgden 

VOT 17/5, 

18/5 of 

6/6 

Isabelle 

Vanparijs 

Intern: Kjell 

Declercq 

1 x 3,5u 

23 deel-

nemers 

80,5u 

Teamdag de 

Hagekant en de 

Sneppe 

Ervaringen uitwisselen 

m.b.t. een positief 

leefklimaat met Juzt, een 

organisatie binnen de 

jeugdzorg in Nederland. 

 (hoofd)begeleiders Team 

Hagekant 

en 

Sneppe 

19/5 Delphine 

Levrouw 

Extern: Juzt 1 x 7,5u 

 

12 deel-

nemers 

90u 

Teamdag 

DIVAM en OSiO 

Tussentijds evalueren van 

de veranderende werking 

van OSiO. De werking 

bijsturen indien nodig. 

 Verantwoordelijke 

DIVAM en OSiO 

 Medewerkers 

DIVAM en OSiO 

Team 

DIVAM en 

OSiO 

19/5 Bauke 

Pouseele 

Intern: Bauke 

Pouseele 

1 x 7,5u 

5 deel-

nemers 

37,5u 

Teamdag 

contextteam 

HDO 

Het verhogen van de 

draagkracht bij moeilijke 

situaties in begeleidingen 

 (hoofd)begeleiders Context-

team HDO 

26/5 Nele Mortier Extern: Arno 

Vansichen 

(Evenwicht) 

1 x 7,5u 

11 deel-

nemers 

82,5u 

Teamdag de 

Dreve 

De weekplanning van de 

jongeren tot een beter 

werkinstrument maken 

voor zowel jongeren als 

begeleiders.  

Fasering van het KTC 

grondig updaten, 

herwerken en aanpassen 

 (hoofd)begeleiders Team de 

Dreve 

7/6 Delphine 

Levrouw 

Intern: 

Delphine 

Levrouw 

1 x 7,5u 

7 deel-

nemers 

52,5u 
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Teamdag 

zorgcoördinato-

ren 

Een kader aangereikt 

krijgen voor het 

begeleiden van supervisies 

 Directeur 

 Zorgcoördinatoren 

 Verantwoordelijke 

JEZ11 en 

contextbegeleiding 

HDO 

VOT 8/6 Filip De Baets Intern: Friedel 

Verhaeghe 

1 x 7,5u 

7 deel-

nemers 

52.5u 

Telefonie Leren werken met de 

nieuwe telefoontoestellen 

en -centrale 

 Alle medewerkers 

die frequent gebruik 

maken van een vast 

of mobiel 

telefoontoestel van 

de VOT. 

VOT 9/6 Kjell Declercq Extern: Licom 1 x 0.5u 

71 deel-

nemers 

35,5u 

Onthaal en 

telefonie 

Op een klantvriendelijke 

manier klanten en cliënten 

kunnen te woord staan 

aan het onthaal en de 

telefoon. 

 Hoofd 

administratie en 

financiën 

 Administratief 

medewerkers 

Team 

admini-

stratie 

14/6 Katleen 

Vanhee 

Extern: Escala 1 x 7,5u 

5 deel-

nemers 

37,5u 

Brandveiligheid De verschillende 

technieken om branden 

te blussen kennen en 

kunnen toepassen. 

 Alle medewerkers 

die niet eerder 

een opleiding 

brandveiligheid 

hebben gevolgd 

VOT 21/9 Lindsy Van 

Imschoot/ 

Elke Soenen 

Extern: 

Brandweer 

Ieper 

1 x 2u 

8 deel-

nemers 

16u 

Omgaan met 

culturen en 

geloof 

Zicht krijgen op culturele 

verschillen, 

cultuurgebonden 

gewoontes en 

verwachtingen binnen het 

geloof 

 Begeleiders JEZ11 

 Verantwoordelijke 

JEZ11 

 Huishoudelijk 

logistiek 

medewerkers JEZ11 

 1 medewerker 

DIVAM en OSiO 

 

VOT 28/9 Kaat Codron Extern: OTA 1 x 2.5u 

9 deel-

nemers 

27u 
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Basisopleiding 

EHBO 

Verwerven van de kennis 

en vaardigheden nodig 

om eerste hulp bij 

ongevallen kunnen 

toedienen bij cliënten en 

collega’s indien nodig 

 Medewerkers die 

nog niet eerder een 

basisopleiding EHBO 

volgden en bij wie 

dit een vereiste is 

binnen de functie. 

VOT Sep-

tember 

2016 

Lindsy Van 

Imschoot/ 

Elke Soenen 

Extern: Rode 

Kruis 

6 x 2u 

2 deel-

nemers 

24u 

Methodieken IB 

In relatie gaan 

als IB 

Kennen en kunnen 

toepassen van 

methodieken om binnen IB 

in relatie te gaan met de 

jongere. 

 Individuele 

begeleiders 

VOT 3/10, 

11/10 

of 

17/10 

Isabelle 

Vanparijs 

Intern: Kaat 

Codron 

1 x 2,5u 

 

30 deel-

nemers 

75u 

Basisopleiding 

vertrouwens-

persoon 

Verwerven van kennis en 

vaardigheden om de taak 

van vertrouwenspersoon 

op kwalitatieve wijze te 

kunnen uitvoeren. 

 Vertrouwensperso-

nen 

VOT 3/10, 

17/10, 

8/11, 

28/11 

en 

12/12 

Herwig 

Vanroose 

Extern: IDEWE 5 x 7u 

2 deel-

nemers 

70u 

Teamdag 

huishoudsters 

 Het verwerven van 

basiskennis over 

psychische, mentale 

en gedragsstoornissen 

waarmee men in 

aanraking kan komen 

in de leefgroepen. 

 Teambuilding 

 Huishoudelijk 

logistiek 

medewerkers 

VOT 4/10 Herwig 

Vanroose 

Intern: Kaat 

Codron en 

Maxim 

Vermeeren 

 

1 x 7,5u 

10 deel-

nemers 

75u 

Omgaan met 

vechtschei-

dingen binnen 

contextbegelei

ding 

Aanleren van 

vaardigheden om als 

contextbegeleider uit de 

strijd te blijven tussen 

ouders na een 

vechtscheiding en de 

kinderen maximaal te 

kunnen ondersteunen. 

 Contextbegeleiders 

HDO 

 Zorgcoördinatoren 

op basis van 

interesse 

HDO 6/10, 

27/10, 

17/11 

en 

15/12 

Nele Mortier Extern: 

Interactie-

Academie 

3 x 6,5u 

1 x 3u 

12 deel-

nemers 

270u 
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Teamdag het 

Vijverhuis 

Inspiratie bij andere 

organisaties halen ter 

optimalisatie van de eigen 

werking wat betreft jonge 

kinderen 

 (hoofd)begeleiders Team het 

Vijverhuis 

24/10 Helle 

Speecke 

Extern: 

Simba-huis en 

de Kantel 

1 x 7,5u 

7 deel-

nemers  

52,5u 

Excel voor 

beginners 

Basisvaardigheden Excel 

kunnen toepassen binnen 

het eigen takenpakket 

Medewerkers die in 

hun functie frequent 

gebruik maken van 

Excel op basis van 

interesse. 

VOT 4/11 Lindsy Van 

Imschoot/ 

Elke Soenen 

Extern: 

Fabian 

Desloovere 

1 x 3,5u 

2 deel-

nemer 

7u 

Excel voor 

gevorderden 

Uitbreiden van de 

bestaande kennis m.b.t. 

Excel a.d.h.v. concrete 

praktijkvoorbeelden. 

Medewerkers die in 

hun functie frequent 

gebruik maken van 

Excel op basis van 

interesse. 

VOT 4/11 Lindsy Van 

Imschoot/ 

Elke Soenen 

Extern: 

Fabian 

Desloovere 

1 x 3u 

4 deel-

nemers 

12u 

Opfriscursus 

EHBO 

Opfrissen van de kennis en 

vaardigheden nodig om 

eerste hulp bij ongevallen 

kunnen toedienen bij 

cliënten en collega’s 

indien nodig 

 Alle medewerkers 

die eerder een 

basisopleiding 

EHBO hebben 

gevolgd en 

waarbij kennis 

EHBO een vereiste 

is in de functie 

VOT 14/11 

of 

17/11 

Lindsy Van 

Imschoot/ 

Elke Soenen 

Extern: Rode 

Kruis Ieper 

1 x 3u 

54 deel-

nemers 

162u 

Ergonomisch 

werken voor 

beeldscherm-

werkers 

Tips en adviezen om 

ergonomisch te werken als 

beeldschermwerker. 

 Alle medewerkers 

die 

beeldschermwerk 

uitvoeren in het 

hoofdgebouw. 

VOT 18/11, 

22/11 

Elke Soenen Extern: IDEWE 1 x 1u 

32 deel-

nemers 

32u 

Teamdag 

supervisie 

De knelpunten die 

bepaald werden op de 

teamdag 

zorgcoördinatoren 

vertalen in oplossingen. 

Uitwerken van een eerste 

ontwerpversie van het 

observatie instrument 

 Directeur 

 Zorgcoördinatoren 

 Verantwoordelijke 

JEZ11 en 

contextbegeleiding 

HDO 

VOT 28/11 Filip De Baets Intern: Elke 

Soenen 

1 x 7,5u 

9 deel-

nemers 

67.5u 
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supervisie.  

Methodieken IB: 

Duplo 

Kunnen toepassen van de 

methodiek werken met 

Duplo binnen een 

begeleiding. 

 (hoofd)begeleiders 

HDO en JEZ11 

VOT 5/12 en 

12/12 

Isabelle 

Vanparijs 

Intern: 

Annelien 

Notredame 

en Karen 

Lefevere 

1 x 2,5u 

41 deel-

nemers 

102,5u 

       TOTAAL 2193u 

       Actief 

perso-

neelsbe-

stand op 

31/12/16 

in 

koppen 

89 

       Gemid-

delde/ 

mede- 

werker 

24,64u 
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2.4 Feestcomité 

Roering en romantiek langs de vaart. Fébronie van café A l’Entrepôt en Marcel, de tuinman 

van Kasteel de Palingbeek, namen op 27 mei een groep VOT-medewerkers en hun partner 

op sleeptouw.  

De theaterwandeling nam ons mee naar de periode waarin men het kanaal tussen Komen 

en Ieper aan het graven was. Er was  het gemor bij de kanaalarbeiders. Het harde labeur, 

het lage loon, … hoe moet dat nu verder? Het werd een boeiend verhaal dat we gezellig 

afsloten in restaurant De Palingbeek met een natje en een droogje.  

2016 was ook het jaar waarin de Rode Duivels vol goede moed aan het EK begonnen. Voor 

de match tegen Ierland op 18 juni was de afspraak in De Garve. Op groot scherm waren we 

getuige van de 3-0 overwinning. Groot feest voor de aanwezige België-supporters en die 

paar Ierlandfans.  

Op 14 oktober trokken we richting Zwevegem voor een partijtje paintball. Een select groepje 

medewerkers verborg zich achter vaten, in schuilhuisjes of in wagens om aan de verfbollen te 

ontsnappen. Ambiance en hier en daar een blauwe plek verzekerd… 

3 DE WERKING VAN DE RAAD VAN BEHEER 

In 2016 gingen de Raden van Beheer door op 5 februari, 25 maart, 3 juni, 7 oktober en 2 

december. 

3.1 Inhoudelijke werking 

- Aanpassing van het huishoudelijk regelement in verband met adviserende leden, 

waardoor het OCMW een technisch raadgever uit het lokaal bestuur met 

raadgevende stem kan aanduiden om de vergadering bij te wonen, indien de 

secretaris van een aangesloten centrum de vergadering niet bijwoont. 

- Toelichting  en bespreking van de  kwaliteitsplanning 2016-2018 

- Melding inspectie op 11/02/2016. Elementen die geïnspecteerd zullen worden: 

kwaliteit, betrokkenheid, cliënttevredenheid en grensoverschrijdend gedrag en 

terugkoppeling van de inspectieverslagen HDO en Divam 

- Melding organisatie familiedag op 24 en 25 juni 2016  

- Melding officiële inhuldiging nieuwbouw: 23 september 2016 

- Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk: nieuwe tarifiëring en 

aanbod 

- GAS-boetes: overeenkomst tussen DIVAM en de gemeente Langemark-Poelkapelle 

- Evaluatie aanbod OSiO 2016 aan de 5 OCMW’s en voorstel 2017 

3.2 Personeel 

- Toelichting bij de gehouden exitgesprekken in de periode 2014 – 2015 

- Operationalisering van de nieuwe visie op werving en selectie 

- Werving van een nieuwe kwaliteitscoördinator 

- Toelichting bij het verslag van het bijzonder onderhandelingscomité van 20/04/2016 

3.3 Infrastructuur en rollend materieel 

- Toewijzing van leverancier dranken na onderhandelingsprocedure. 

- Akkoord betreffende kostendeling met de Stad Ieper om de parking van de VOT te 

voorzien van een nieuwe slijtlaag.  
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- Toewijzing na onderhandelingsprocedure leverancier van brandstoffen voor 

voertuigen 

- VIPA: diverse standen van zaken betreffende de nieuwbouw voor de 

thuisbegeleidingsdienst, Divam en administratief centrum 

- Opstart onderhandelingsprocedure aanstalling architect VIPA fase 3 en opmaak 

technisch- financieel plan fase 4.  

3.4 Financieel 

- Vaststelling van de dienstjaarrekening 2015 

- Goedkeuring budget 2017 

- Goedkeuring budgetwijziging 2016, de meerjarenplanaanpassing 2014-2019 

- Toewijzing besteding restmiddelen VIA4 
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Deel 2: Kwaliteitsverslag 

1 VISIE OP HET KWALITEITSBELEID 

2 ZELFEVALUATIE 

3 KWALITEITSPLANNING 
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1 VISIE OP HET KWALITEITSBELEID 

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 ZELFEVALUATIE 

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 dit 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 vijf 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. 

De aandachtsgebieden van EFQM 
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2.1 Vanuit het kwaliteitsdecreet 

2.1.1 Overzicht 

Naam Inrichtende Macht: Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen 

Naam organisatie: Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen 

Erkenningsvorm: OVBJ, HCA 

     
ZELFEVALUATIE 2015 2016 2017 Evolutie 

Kwaliteitszorg  

Organisatie en visie 4 4 
 

= 

Betrokkenheid 2 2 
 

= 

Methodieken en instrumenten 5 5 
 

= 

Verbetertraject 5 5 
 

= 

Kernprocessen  

Onthaal van de gebruiker 
Niet 

uitgevoerd 
3 

 
- 

Doelstellingen en handelingsplan 
Niet 

uitgevoerd 
5 

 
- 

Afsluiting en nazorg 
Niet 

uitgevoerd 
3 

 
- 

Pedagogisch profiel 
Niet 

uitgevoerd 
3 

 
- 

Dossier-beheer 
Niet 

uitgevoerd 
3 

 
- 

Gebruikersresultaten  

Klachten-behandeling 
Niet 

uitgevoerd 

Niet 

uitgevoerd  
- 

Gebruikers-tevredenheid 3 3 
 

= 

Effect van de hulpverlening 2 2 
 

= 

Medewerkersresultaten  

Personeelstevredenheid 4 4 
 

= 

Indicatoren en kengetallen 
Niet 

uitgevoerd 

Niet 

uitgevoerd  
- 

Samenlevingsresultaten  

Waardering strategische partners 2 2 
 

= 

Maatschappelijke opdrachten / 

tendensen 
5 5 

 
= 

 

*: de scores aangeduid in het vet zijn nieuwe scores, de andere scores zijn overgenomen van het jaar 

voordien. 
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2.1.2 Scan ‘Kernprocessen’ 

In november 2016 organiseerden we een zelfevaluatie rond de kernprocessen.  De 

zelfevaluatie gebeurde middels de ‘Scan Kernprocessen’ van PROSE.  De scan bestaat uit vijf 

vragenlijsten van 20 items. 

De respondenten van de scan bestonden uit de directeur, de verantwoordelijken en 

zorgcoördinatoren van HDO en de verantwoordelijke van JEZ11.  

Deze zelfevaluatie gaf volgend resultaat: 

Vragenlijst Inschaling Verbeterpunten 

Onthaal 3 

 De evaluatie van de procedure 

gebeurt met inspraak van de cliënten 

(of cliëntvertegenwoordigers) en 

interne betrokkenen.  

 Ook externe partners, experten en 

belanghebbende partijen worden 

betrokken bij de evaluatie van de 

werkwijze/procedure. 

 

 Bij het herzien van onze procedures 

en werkwijzen – conform de 

bewaartermijnen – worden deze 

verbeterpunten in acht genomen. 

Doelstellingen en 

handelingsplan 
5 

Afsluiting en nazorg 3 

Pedagogisch profiel 3 

 De wijze waarop de cliënt inspraak en 

participatie vorm krijgt, systematisch 

evalueren en bijsturen.  

 Cliënten (of cliëntvertegenwoordigers) 

en interne betrokkenen betrekken bij 

de evaluatie van de visie.  

Gebruikersdossier 3  Geen verbeteracties weerhouden. 

2.2 Andere zelfevaluaties 

2.2.1 Leefklimaat (niveau HDO en JEZ11) 

De zelfevaluatie ‘meting leefklimaat’ kadert binnen de verbeteractie ‘Pedagogisch 

basisklimaat in de modules verblijf van VOT (HDO en JEZ11)’ die we verder toelichten onder 

punt 3.1.2.5.1.  

In 2014 zijn we gestart met de metingen van het leefklimaat en sinds 2014 vonden er jaarlijks 2 

metingen plaats.  Bij deze metingen worden kinderen, jongeren en medewerkers bevraagd 

teneinde het leefklimaat te verbeteren.  Elke meting resulteert in een aantal verbeteracties 

waar het team mee aan de slag gaat en concreet over communiceert met de kinderen en 

jongeren.  De resultaten die werden bekomen worden telkens aan en door de teams zelf 

gepresenteerd tijdens een leermoment. 

Ook dit jaar leverden de metingen van het leefklimaat opnieuw een aantal mooie 

verbeterafspraken op op teamniveau.  Een greep uit deze verbeterafspraken: 

 druktethermometer gebruiken in de groep, 

 de begeleiding die sneller initiatief neemt om een gezelschapsspel of 

knutselactiviteiten op te zetten, 

 kwalitatieve, interesse gebonden activiteiten voorzien voor tijdens het kamermoment,   

 ruimtes opwaarderen en open stellen voor de jongeren, alsook nabijheid tonen aan 

de jongeren als ze in een andere ruimte vertoeven,  
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 na het afhandelen van een klacht, de boodschap of het resultaat terugkoppelen 

aan de jongeren, bv. in een praatcirkel,  

 loslaten lijst met ochtendeten/beleg, meer eigen keuze creëren,   

 meer verantwoordelijkheid geven aan de jongeren, 

 buddysysteem installeren,  

 perenboom met complimentjes inbouwen in de werking,  

 investeren in de IB-werking,  

 werken rond de erkenning en beleving van de plaatsing,…  

2.3 Planning 2017 

In 2017 is er een verbeteractie ‘Zelfevaluaties’ ingepland.  De doelstelling van deze 

verbeteractie is het verkennen en selecteren van instrumenten en deze opnemen in een 

cyclus en planning van zelfevaluaties.  In deze cyclus worden de vijf thema’s opgenomen 

zodat deze standaard worden geëvalueerd, alsook eigen zelfevaluaties, zoals meting 

leefklimaat.  Vanaf 2017 zal onze HCA-dienst DIVAM apart belicht worden in de 

zelfevaluaties.  

3 KWALITEITSPLANNING 

3.1 Evaluatie van de kwaliteitsplanning 2016 

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 

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 31/12/2016.  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.  Deze laatste 

categorie zijn verbeteracties die in de loop van het jaar toegevoegd en aangepakt werden. 
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3.1.1 Overzicht planning 2016 

Verbeteractie 
SD P of A Niveau 

Status op 

31/12/2016 

1. LEIDERSCHAP 

-     

2. BELEID EN STRATEGIE 

Agressiebeleid 1 P VOT Gerealiseerd 

Pesten 1 P VOT Gerealiseerd 

Seksualiteit en SGOG 1 P VOT Lopend 

Informatieveiligheidsbeleid 1 P VOT Gerealiseerd 

Drugbeleid 1 P VOT Lopend 

Suïcidebeleid 1 P VOT Gerealiseerd 

Niet begeleide buitenlandse minderjarigen 1 P VOT Geschrapt 

Outreachend werken binnen OSiO 1 A OSiO Gerealiseerd 

Visie op leidinggeven en samenwerken 1 A VOT Geschrapt 

3. PERSONEELSBELEID 

Vrijwilligersbeleid 1 P VOT Gerealiseerd 

Operationalisering van de visie op werving en 

selectie 
1 A VOT Gerealiseerd 

4. MIDDELEN EN SAMENWERKING 

Realisatie van de nieuwbouw  10 P VOT Gerealiseerd 

Convenant DIVAM-De Zande  1 A DIVAM Gerealiseerd 

Aanstelling pro deo advocaat Veurne/Ieper + 

administratie parket 
1 A DIVAM Gerealiseerd 

Registratie en administratie in dossiers 1 A DIVAM Gerealiseerd 

Herbestemming directiegebouw 10 A VOT Gerealiseerd 

5. KERNPROCESSEN 

Pedagogisch basisklimaat JEZ11 1 P JEZ11 Lopend 

Pedagogisch basisklimaat verblijf HDO 1 P 
Verblijf 

HDO 
Gerealiseerd 

Contextgerichte basishouding 3 P VOT Gerealiseerd 

Vraagverheldering 1 P HDO Gerealiseerd 

Individuele Begeleiding 1 P VOT Gerealiseerd 

Integratie team Wervik met team Ieper 1 P 
CB 

HDO 
Gerealiseerd 

Evalueren en bijsturen orthopedagogisch discours 1 P JEZ11 Gerealiseerd 

Contextbegeleiding JEZ11 1 P JEZ11 Lopend 
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Stay (project weglopen) 1 P JEZ11 Gerealiseerd 

Delictgericht werken in JEZ11 1 A DIVAM Uitgesteld 

Jongeren met psychiatrische problematieken 1 A DIVAM Gerealiseerd 

Uitbreiding aanbod 1 P OSiO Gerealiseerd 

Aantrekkelijker maken sensibiliseringsmateriaal 

(affiches) 
1 A OSiO Gerealiseerd 

6. TEVREDENHEID VAN CLIËNTEN EN VERWIJZERS 

Collectieve inspraak en participatie ouders verblijf 

HDO 
1 P 

Verblijf 

HDO 
Gerealiseerd 

Rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding  P 
CB 

HDO 
Gerealiseerd 

7. TEVREDENHEID VAN MEDEWERKERS 

Familiedag 1 P VOT Gerealiseerd 

8. WAARDERING DOOR DE MAATSCHAPPIJ 

Stakeholders 1 A VOT Lopend 

50 jaar VOT 1 P VOT Lopend 

Boek JEZ11 1 A JEZ11 Lopend 

Boek OSiO 1 A OSiO Lopend 

Profilering als HCA-dienst en MOF-werking 1 A DIVAM Gerealiseerd 

9. PERFORMANTIE VAN HET CENTRUM 

Supervisie in HDO en JEZ11 1 A HDO Uitgesteld 

10. VERBETEREN EN VERNIEUWEN 

Back to basics (innovatief project leefklimaat) 1 P VOT Lopend 

Indicatoren 1 P VOT Lopend 

Kwaliteitslabel 1 A VOT Geschrapt 

 

3.1.2 Kwalitatieve toelichting bij de belangrijkste verbeteracties 

3.1.2.1 Leiderschap 

3.1.2.1.1 Verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning 

Ondersteuning en intervisie leidinggevenden VOT 

In 2015 volgden bijna alle leidinggevenden van de Vereniging Ons Tehuis de opleiding 

“Dienend leiding geven”. 

We wilden binnen de organisatie de theorie en de methodieken van deze opleiding levendig 

houden, good practices uitwisselen tussen de leidinggevenden onderling, elkaar inspireren 

en leren van elkaar. Daarom komen de leidinggevenden sinds 2016 twee keer per jaar 

samen tijdens een intervisie.  Hierop brengen ze steeds één methodiek of theorie onder de 

aandacht.  Daarnaast bespreken ze casussen en vragen ze elkaar om advies. 
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3.1.2.2 Beleid en strategie 

3.1.2.2.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

Pestbeleid VOT 

Vanuit het pedagogisch leefklimaat vinden we het belangrijk om stil te staan bij het thema 

pesten.  Pesten is een uiting van een negatief leefklimaat, die we zoveel mogelijk willen 

tegengaan.  Het is een illusie om te geloven dat we ervoor kunnen zorgen dat pesten zich 

niet meer voordoet, maar gezien de grote impact dat dergelijk gedrag op onze jongeren 

kan hebben, zowel op korte als lange termijn, is het belangrijk om dit zoveel mogelijk te 

voorkomen.  

Op basis van wetenschappelijke literatuur bouwden we een visie uit waarin het accent wordt 

gelegd op het feit dat pesten te vatten is binnen het gegeven ‘groepsdynamiek’.  Het is een 

groepsprobleem dat met de groep moet worden opgelost en niet verengd kan worden tot 

een pester en een gepeste.  De ‘no blame methode’ is als een mogelijke strategie 

weerhouden om met een pestprobleem om te gaan. Deze methodiek geeft begeleiders 

handvaten om oplossingsgericht te werken met de groep.  Ook de contextbegeleiders 

werden hierin betrokken gezien ouders en hun houding t.a.v. pesten hierin niet te miskennen 

is.  Alle begeleiders VOT volgden intern vorming omtrent de nieuwe visie en methodiek.  

Daarnaast spraken we af dat er per leefgroep een verantwoordelijke is die dit thema opvolgt 

en dat dit op frequente basis aan bod komt in bewonersvergaderingen en 

teamvergaderingen. 

Seksualiteit en Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag VOT 

De werkgroep operationaliseerde in 2016 de visietekst die in 2015 werd uitgewerkt. 

Het preventiebeleid beschrijft wat we verwachten van medewerkers op vlak van 

deskundigheid alsook welke maatregelen werden genomen op vlak van accommodatie om 

mogelijke risicosituaties te beperken.  De bestaande regels en afspraken binnen verblijf 

werden geëvalueerd en bijgestuurd, dit met het vlaggensysteem van Sensoa als vertrekbasis.  

De afspraken staan uitgewerkt per thema en zijn richtinggevend voor het handelen van 

begeleiders in concrete situaties.  Gezien we binnen VOT kiezen om voor het beoordelen van 

seksueel gedrag systematisch gebruik te maken van het vlaggensysteem organiseerden we 

in 2016 voor alle begeleiders verblijf en contextbegeleiders hierrond een vorming. 

Het reactiebeleid beschrijft op zijn beurt op welke manier we kijken naar seksueel 

grensoverschrijdende situaties en welke zorg we voorzien voor alle betrokkenen.  Dit betreft 

zowel de betrokken jongeren (zowel slachtoffer als pleger), de groep, de ouders en de 

medewerkers.  De visie hieromtrent wordt in 2017 aan alle begeleiders verblijf en 

contextbegeleiders teruggekoppeld  tijdens een themavergadering.   

In 2017 zal de werkgroep het preventie- en reactiebeleid verder vertalen in concrete 

procedures, werkinstructies en documenten. 

Suïcidebeleid VOT 

In 2016 namen we ons reactiebeleid in het kader van het suïcidebeleid onder handen.  We 

schreven een reactiebeleid uit zowel wat betreft de opvang na een suïcidepoging als de 

opvang na een zelfdoding van een jongere.  Na goedkeuring door de beleidsstaf 

organiseerden we vorming voor alle teams met een module ‘verblijf” om deze visie te 

implementeren en te borgen. 

In 2017 zullen we nog een extra luik toevoegen aan ons suïcidebeleid, namelijk het 

reactiebeleid bij een suïcidepoging of zelfdoding van contextfiguren van de jongeren. 

Drugbeleid VOT 

In 2015 was het drugbeleid herwerken met de nieuwste visies en wetenschappelijke 

ontwikkelingen een noodzaak.  De bedoeling was om in 2016 deze tekst verder aan te vullen 

met een reactiebeleid voor DIVAM, OSiO en de modules CBAW en Contextbegeleiding. 

Voor OSiO en DIVAM zijn de aanvullingen gebeurd maar de deadline werd niet gehaald 

voor CBAW en Contextbegeleiding.  In 2017 werken we daaraan verder en agenderen we 

de nodige vorming voor de betrokken teams. 
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Pedagogisch advies OSiO op outreachende manier bekendmaken 

Uit de vaststelling dat niet alle ouders op de hoogte zijn van het aanbod pedagogisch advies 

lijkt het duidelijk dat we moeten (blijven) inzetten op het meer bekend maken van de 

werking van OSiO.   

Regelmatig krijgen we de vraag of we kunnen aansluiten op bestaande activiteiten van 

gemeente, OCMW of andere initiatieven (denk aan: sinterklaasfeest, activiteiten van de bib, 

open bedrijvendag, Week van de Opvoeding…)  Het is niet eenvoudig om de zinvolheid in 

te schatten van al dan niet deelname.  Om onszelf te helpen ontwikkelden we een 

beslissingsboom.  Het uitgangspunt is dat het sensibiliseren cliëntgericht dient te zijn, niet 

organisatiegericht.  Op basis van vragen en criteria uit de beslissingsboom kunnen we 

bepalen of we al dan niet ingaan op de vraag. 

3.1.2.2.2 Verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning 

JEZ11: Good Lives Model 

In 2016 werden de individuele trajecten binnen gemeenschapsinstelling De Zande onder de 

loep genomen en bijgestuurd.  Hierbij wordt onder andere het forensisch model ‘Good Lives 

Model’ (GLM) als basis gebruikt.  Reeds van bij de opstart van JEZ11 is er een 

samenwerkingsverband met De Zande.  We willen deze samenwerking verder zetten de 

komende jaren en vinden het belangrijk om eenzelfde taal te kunnen spreken.  Op die 

manier kan een doorstroom vanuit De Zande naar JEZ11 met zo weinig mogelijk breuken 

verlopen en kan de jongere haar traject verder zetten zonder het gevoel te hebben dat ze 

helemaal opnieuw moet beginnen.  Vanuit deze gedachte volgde de verantwoordelijke van 

JEZ11 een driedaagse opleiding GLM waarin de basis van het model werd verduidelijkt en 

concrete handvaten werden aangereikt om in de praktijk mee aan de slag te gaan.  

3.1.2.3 Personeelsbeleid 

3.1.2.3.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

Vrijwilligersbeleid VOT 

In 2016 werkten we het verbeterproject omtrent vrijwilligersbeleid af door bepaalde 

onderdelen van ons personeelsbeleid te verruimen naar vrijwilligers: 

 We schreven een visie en procedure uit voor het onthaal van vrijwilligers. 

 We planden acties in voor het waarderen van vrijwilligers.  Zo namen we deel aan de 

Week van de Vrijwilliger: elke vrijwilliger ontving een attentie en we zetten de 

vrijwilligers in de kijker in onze nieuwsbrief en op onze Facebookpagina.  Ook hadden 

enkele jongeren een verrassing voor de vrijwilligers in hun leefgroep. 

Daarnaast kozen we ervoor om vrijwilligers uit te nodigen op de nieuwjaarsmaaltijd en 

voor de activiteiten van het feestcomité. 

 We voeren jaarlijks een samenwerkingsgesprek met onze vrijwilligers.  Voor nieuwe 

vrijwilligers plannen we het eerste gesprek in na zes maanden.  Het doel van dit 

gesprek is het samen in kaart brengen van de sterktes en aandachtspunten binnen 

het vrijwilligerswerk en vrijwilligersbeleid van VOT. 

 Voor vrijwilligers die zich frequent of over een langere periode hebben ingezet voor 

VOT voorzien we een attentie bij de beëindiging van het vrijwilligerswerk. 

VOT: Operationalisering van de visie op werving en selectie 

In 2015 beslisten we onze ‘visie op werving en selectie van nieuwe medewerkers’ te 

actualiseren.  Bij het werven en selecteren van medewerkers willen we o.a. 

 eenvoudige, efficiënte en betrouwbare aanwervingsprocedures inzetten. 

 aandacht hebben voor de verschillende selectiecriteria: motivatie, competenties, 

persoonlijkheid en match met het team en de organisatiecultuur. 

 focussen op de competenties en criteria die noodzakelijk zijn bij de aanwerving.  Door 

te investeren in onthaal en introductie voorzien we ruimte om minder urgente kennis 

en vaardigheden na de indiensttreding te verwerven. 

In 2016 operationaliseerden we deze visie door een algemene procedure uit te werken 

voor werving en selectie.  Voor de functies begeleider verblijf, kwaliteitscoördinator en 
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huishoudelijk logistiek medewerker vertaalden we dit al naar een examenprogramma.  

Ieder examenprogramma bevat minstens een verkennend gesprek, een 

persoonlijkheidsvragenlijst, een assessmentoefening en een eindgesprek.  Op die manier 

willen we een zo volledig mogelijk beeld krijgen van de kandidaten.  

Door ons aan te sluiten bij CEBIR kregen we toegang tot een ruim pakket valide 

testinstrumenten.  De eerste ervaringen met de nieuwe procedure zijn positief. 

3.1.2.3.2 Verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning 

VOT: Nazorg voor medewerkers bij een incident 

Elke hulpverlener loopt de kans om in zijn loopbaan met een incident geconfronteerd te 

worden.  Onder incident verstaan we ‘een vorm van grensoverschrijdend gedrag dat bewust 

of onbewust schade (materiële, lichamelijke of psychische) toebrengt aan anderen of 

zichzelf’. 

Wanneer dit zich voordoet is zorg voor de medewerker een belangrijk aandachtspunt.  We 

schreven een nota uit waarin de mogelijke stappen geschetst worden.  We kiezen hierbij voor 

een vrijwillig eerstelijnsaanbod op maat met voldoende ruimte voor zelfzorg en aandacht 

voor alle betrokkenen. 

Standaard voorzien we na elk incident een gesprek tussen de betrokken medewerker(s) en 

de verantwoordelijke of ,indien gewenst, met een psycholoog van onze organisatie.  Het 

doel is de medewerker te laten ventileren en de situatie in kaart te brengen.  Indien de 

medewerker verdere opvolging wilt, werkt de verantwoordelijke vervolgens een aanpak op 

maat uit.  Hierin voorzien we de ruimte tot maximum drie gesprekken met de 

verantwoordelijke of een psycholoog van VOT.  Deze hebben als doel het evenwicht tussen 

draagkracht en draaglast te herstellen.  Indien dit onvoldoende blijkt, kan de 

verantwoordelijke / psycholoog de medewerker doorverwijzen. 

3.1.2.4 Middelen en samenwerking 

3.1.2.4.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

Realisatie van de nieuwbouw VOT 

Begin juni konden alle ambulante diensten, administratie, centrale diensten en directie intrek 

nemen in het nieuwe hoofdgebouw aan de straatzijde van ons domein aan de 

Poperingseweg te Ieper.  Het is een modern en functioneel kantoorgebouw met veel 

rechtstreekse lichtinval, veel aandacht voor geluids- en warmte-isolatie en ergonomische 

kantoorinrichting.  Teneinde de ergonomie ten volle tot zijn recht te laten komen kregen alle 

medewerkers uit het nieuwe hoofdgebouw een opleiding door onze arbeidsgeneeskundige 

dienst inzake ergonomie, correcte werkhouding en beeldschermwerk.  Na de opleiding werd 

onder deskundige leiding elke werkplek individueel ingesteld.   

De ingebruikname van het nieuwe hoofdgebouw was de ideale gelegenheid om familie en 

vrienden van onze medewerkers uit te nodigen om een kijkje te komen nemen op ons 

prachtig domein, in de leefgroepen, de werkplaatsen en de nieuwbouw.  Op vrijdag 24 en 

zaterdag 25 juni 2016 organiseerden we dan ook deze familiedagen.  Na de rondleiding kon 

men even napraten met collega’s en leidinggevenden bij een lekker hapje en drankje.  De 

medewerkers, hun familie en vrienden gingen massaal in op deze uitnodiging en dit initiatief 

werd sterk gesmaakt. 

Op 23 september 2016 tenslotte werd het nieuwe hoofdgebouw officieel geopend door 

David Debrouwere, afdelingshoofd voorzieningenbeleid van het Agentschap 

Jongerenwelzijn.  We sloten af met een geslaagde receptie waar ‘verbinden’ centraal stond. 

Aanstelling advocaat bij aanbod herstelbemiddeling DIVAM bespoedigen 

Op een vorming georganiseerd voor de advocatuur in samenwerking met de jonge balie 

problematiseerden de advocaten het feit dat  de aanstelling van de advocaat tijdens een 

herstelbemiddeling vaak laat gebeurt.  De herstelbemiddeling is dan al lang lopende.  De 

advocaat heeft het proces zelf niet meegemaakt maar krijgt meteen een overeenkomst 

zonder zijn cliënt gehoord te hebben.  We namen deze bemerking ter harte en gingen 

hierover in gesprek met het Parket en het Bureau voor Juridische Bijstand met de vraag om 
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de aanstelling vlotter te laten verlopen.  We hielden daarna bij of deze termijn korter werd…  

Dit bleek effectief zo.  Het resultaat is dat we momenteel de advocaten sneller kunnen 

betrekken tijdens het bemiddelingsproces, wat de kwaliteit en efficiëntie van de 

herstelbemiddeling verhoogt.  

Administratieve vereenvoudiging DIVAM 

In DIVAM stelden we vast dat administratie een groot deel van onze werktijd opneemt.  We 

registreren zo veel mogelijk elektronisch, maar stelden vast dat de papieren versies niet 

steeds aangepast zijn aan de elektronische versies.  Dat betekent dat we soms dubbel 

registreren.  Om dit te vermijden hebben we de documenten bekeken en vereenvoudigd.  

Deze documenten werden aangepast en in het kwaliteitshandboek opgenomen. 

3.1.2.4.2 Verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning 

Samenwerking VOT – De Lovie 

In kader van de verruiming van de doelgroep van De Lovie naar ‘licht verstandelijke 

handicap’ en van het feit dat De Lovie nu ook rechtstreeks toegankelijk hulp aanbiedt, 

namen we initiatief tot nadere kennismaking met elkaar.  Verschillende van onze 

kinderen/jongeren hebben immers baat bij een samenwerking tussen de sectoren VAPH 

(Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) en Bijzonder Jeugdzorg.  Voor De 

Lovie kan onze contextbegeleiding dan weer een meerwaarde betekenen voor een aantal 

gezinnen die bij hen rechtstreeks toegankelijke hulp krijgen. 

De Lovie gaf uitleg over hun werking en de op til zijnde hervormingen in de sector VAPH, wij 

stelden onze werking voor.  Ook gingen we bij elkaar op bezoek.  Intussen zijn er reeds 

samenwerkingen in een aantal dossiers waarbij kinderen/jongeren met een beperking 

begeleiding (zullen) krijgen vanuit de twee sectoren. 

Herwerken  sensibiliseringsmateriaal OSiO 

In 2016 bevraagden we enkele ouders over de affiches, flyers en folders van de 

deelorganisatie OSiO.  Het bleek dat ouders op basis van onze affiches heel wat andere 

verwachtingen hadden van onze werking.  In overleg met ouders hebben we de affiches 

bijgewerkt en aangepast zodat zij met correcte verwachtingen naar onze dienst komen. 

3.1.2.5 Kernprocessen 

3.1.2.5.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

Integratie Contextteams HDO Wervik & HDO Ieper 

Eind 2015 beslisten we in overleg met het Agentschap Jongerenwelzijn om het dagcentrum 

in Wervik te sluiten en de modules dagbegeleiding om te bouwen naar modules 

contextbegeleiding en 1 extra module verblijf jonge kinderen. 

Op 1 januari 2016 was het zover: het team HDO Wervik verhuisde naar Ieper en sloot aan bij 

het team HDO Context Ieper.  Sinds dit moment gebeuren alle contextbegeleidingen voor 

het volledig arrondissement Ieper door één contextteam. 

De integratie van beide teams verliep heel vlot dank zij de nodige voorbereidingen.  De 

zorgen en bekommernissen van de teamleden van HDO Wervik werden op voorhand 

beluisterd en besproken, de praktische werking van HDO Context Ieper werd uitgelegd en 

we organiseerden gezamenlijke themavergaderingen. 

De eerste dag startte met een rondleiding in het gebouw en het uitwisselen van 

methodieken die beide teams in hun werking gebruikten.  Een jaar later kunnen we zeggen 

dat we uitgegroeid zijn tot één coherent contextteam met een sterk ‘wij-gevoel’. 

Jongeren en ouders met psychiatrische kenmerken binnen DIVAM en OSiO 

Het voorbije jaar zagen we een aantal jongeren en/of ouders met kenmerken van 

psychiatrische problematieken.  Gezien er psychologen in dienst van VOT zijn leek het ons 

aangewezen om een aantal concrete casussen met hen te bespreken.  We kregen op die 

manier handvaten aangereikt om met deze doelgroep om te gaan.  Doordat we met heel 

concrete situaties aan de slag gingen, konden we de zaken meteen toepassen in de 

werking. 
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Pedagogisch Basisklimaat in de modules verblijf van VOT 

Binnen de modules verblijf van HDO loopt het project inzake het pedagogisch basisklimaat al 

sinds 2014.  Vorig jaar kregen de hieraan verbonden metingen een structurele inbedding 

binnen de werking.  Om verdere inspiratie op te doen gluurden de drie leefgroepen van 

HDO eventjes bij de buren: ze bezochten de voorziening JUZT in Nederland, het Simbahuis in 

Liedekerke en De Kantel in Brugge.  

Vanuit de ervaring die HDO de voorbije jaren opdeed via dit project besliste VOT, in overleg 

met het Agentschap Jongerenwelzijn, om deze kennis extern te delen met 12 andere 

partners via een innovatief project ‘Back to Basics’.  Over dit innovatief project lees je meer in 

hoofdstuk 3.1.2.10.1. 

In 2016 stapte deelorganisatie JEZ11 in bij dit innovatief project.  Het team van JEZ11 gaf het 

startschot op 21 april 2016 tijdens hun teamdag.  . In de voormiddag kregen ze een inleiding 

over het innovatief project en het belang van een positief leefklimaat.  De diverse factoren 

die invloed uitoefenen op het leefklimaat werden toegelicht en het team werd  warm 

gemaakt om het leefklimaat in JEZ11 met een kritische blik te bekijken.  Na deze inleiding 

maakten ze in kleinere groepjes sterkte-zwakteanalyses op van hun leefklimaat, wat 

vervolgens in plenum besproken werden. Vanuit deze analyse lijstten ze actiepunten op en 

ontstonden er werkgroepen om deze verbeteracties uit te voeren.  In de namiddag namen 

ze de factor ‘werkklimaat’ onder de loep en de invloed hiervan op het leefklimaat in de 

groep.   

In het najaar van 2016 nam JEZ11 een eerste meting af bij hun jongeren.  Zowel vanuit de 

sterkte–zwakteanalyse als vanuit de bevraging bij de jongeren ontstonden actieplannen.  

Contacten met de individueel begeleider kwamen naar voor als een grote sterkte.  De 

opmerkingen van de meisjes gingen voornamelijk over de drukte in de groep, waardoor ze 

het gevoel hebben dat er niet naar hen geluisterd wordt en er onvoldoende tijd voor hen 

kan worden vrijgemaakt.  De meisjes konden aangeven dat zij hier zelf ook een invloed op 

hebben en konden op een constructieve manier in gesprek gaan om concrete acties voor 

te stellen.  We grijpen de bewonersvergadering aan om de meisjes verder info te verschaffen 

over de stand van zaken binnen de werkgroepen en de dingen die gerealiseerd worden.  

Evaluatie en bijsturen dagprogramma JEZ11  

In de eerste fase van een traject in JEZ11 gaan de meisjes niet naar school.  De meisjes 

worden geacht deel te nemen aan het interne schoolvervangende programma.  Op die 

manier leren we de meisjes beter kennen en kunnen ze klaargestoomd worden om op een 

goede manier met externe dagbesteding te starten.  Bij de evaluatie van dit programma 

merkten we op dat we niet steeds ons doel bereikten om meisjes voldoende klaar te stomen 

voor een externe dagbesteding.  Daarom werd het dagprogramma bijgestuurd waarbij de 

nadruk meer kwam te liggen op oefenen van schoolse vaardigheden en deelname aan het 

maatschappelijke leven.  Dagelijks worden ook niet-schoolgaande jongeren gestimuleerd 

om tijdens het studiemoment oefeningen te maken rond wiskunde, taal of W.O.  Daarnaast 

wordt ingezet op logistieke vaardigheden en gaan de meisjes afwisselend helpen in het 

zorgcentrum ‘Maria Ter Engelen’ en in het dierenopvangcentrum ‘De Zonnegloed’ om de 

transfer naar het maatschappelijke leven te maken.  

Opstart IB–overleg in JEZ11 

Naar analogie van het maandelijks overleg met de contextbegeleiders bouwden we binnen 

JEZ11 in 2016 het IB-overleg uit.  Tijdens dit overleg komen alle Individueel Begeleiders (IB’s) 

samen om expertise te delen.  Er wordt tijd gemaakt om afspraken duidelijk te maken, eigen 

knelpunten of succesverhalen te delen, methodieken uit te wisselen…  Op deze manier willen 

we de IB-werking verder versterken en verankeren in de werking van JEZ11. 

Visie op contextbegeleiding in JEZ11 

JEZ11 nam de invulling van haar module ‘Kortdurend Intensieve Contextbegeleiding (IKT)’ 

onder de loep.  Vanuit de ervaring dat de contextbegeleiding binnen JEZ11 in een aantal 

opzichten verschilt van de contextbegeleiding binnen HDO werd ernaar gestreefd om een 

aparte interventiebeschrijving voor IKT binnen JEZ11 te creëren. 

Deze interventiebeschrijving zorgt voor een beter gefundeerde en kwaliteitsvollere 

contextbegeleiding die past bij de doelgroep van JEZ11.  De tekst bevat een uitgebreide 
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beschrijving van de doelstellingen, de voornaamste principes, de opbouw alsook de inhoud, 

onderbouwd met de belangrijkste theoretische achtergronden van contextbegeleiding.  Het 

biedt een handige leidraad voor zowel nieuwe als ervaren contextbegeleiders. 

JEZ11: ‘Project Stay’ 

In 2015 werkte JEZ11 het ‘Project Stay’ uit als reactie op de fugues van de jongeren.  Om dit 

project verder te verankeren in de dagelijkse werking schreven we in 2016 een bachelorproef 

uit.  Studenten aan de Vives hogeschool departement Ipsoc kregen als opdracht ‘Project 

Stay’ te evalueren en voorstellen te formuleren om hiermee nog actiever aan de slag te 

gaan.  Een groep enthousiaste studenten stortte zich op deze opdracht waarbij ze van start 

ging met het afnemen van interviews bij begeleiders en jongeren om zo een volledig zicht te 

krijgen op noden en behoeftes.  Hieraan werd een literatuurstudie gekoppeld en groeiden er 

creatieve ideeën om ‘Project Stay’ naar een hoger niveau te tillen. 

Aan de basis van het project werd niets veranderd.  Wel kregen we van de studenten een 

mooi pakket met reflectie-opdrachten en een voorstel om de opvolging van het aantal 

fuguevrije dagen te optimaliseren.  Hun proces en resultaten werden voorgesteld aan het 

team en aan de jongeren, waarna we aan de slag konden met de creatieve uitwerkingen.   

3.1.2.5.2 Verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning 

Nieuwe proces- en profielteksten 

In 2016 werden de pedagogische profielen (de voormalige ‘concepten’) en 

procesbeschrijvingen van alle deelorganisaties van de VOT (behalve JEZ11) geactualiseerd 

en opgenomen in de kwaliteitshandboeken.  

Op het niveau van HDO zijn dit acht processen, namelijk: 

 het proces individuele begeleiding, 

 het proces contextbegeleiding, 

 het proces leefklimaat, 

 het proces Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen (CBAW), 

 het proces vraagverheldering, 

 het proces dagbesteding, 

 het proces basisbehoeften, 

 het proces therapie, 

 en ten slotte het proces dossier en registratie als ondersteunend proces.  

De drie profielteksten die werden uitgewerkt zijn: het pedagogisch profiel van de module 

verblijf, het pedagogisch profiel van de module contextbegeleiding en het pedagogisch 

profiel van de module CBAW.  

Op niveau van de deelorganisatie DIVAM werden de procesteksten geschreven rond de 

werkvormen, namelijk het proces gemeenschapsdienst, het proces leerproject, het proces 

herstelbemiddeling en het proces herstelgericht groepsoverleg.   

Op niveau van de deelorganisatie OSiO werden de procesteksten geschreven in functie van 

de doelgroepen in plaats van de werkvormen. In 2016 ontstond het proces aanbod 

jongeren, het proces aanbod ouders en het proces aanbod professionelen.  

In 2017 worden de procesteksten aangevuld met de werking van JEZ11 en wordt de 

profieltekst van JEZ11 geactualiseerd.  

Opvoedingsondersteuning door OSiO voor ouders met pubers 

We organiseren ondertussen al enkele jaren pedagogisch advies en ouderbijeenkomsten in 

verschillende regio’s.  We stellen vast dat de meeste vragen die we krijgen zich richten op 

kleuters en kinderen van lagere schoolleeftijd.  Daarom ontwikkelden we al heel wat 

methodieken gericht op deze leeftijd.  We misten echter nog wat concrete methodieken ter 

ondersteuning van ouders met tieners.  Daarom focusten we ons in 2016 hierop en 

ontwikkelden we diverse methodieken voor deze doelgroep, dit zowel individueel als in 

groep.  De methodieken zijn ondertussen opgenomen in de map pedagogisch advies en in 

een nieuwe ouderbijeenkomst. 

HDO: Contextbegeleiding bij (v)echtscheiding 

Omdat we de laatste tijd binnen de contextbegeleidingen meer en meer te maken krijgen 

met conflictueuze echtscheidingen vonden we het interessant om  daaromtrent een vorming 
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te organiseren.  In samenwerking met vzw Golfbreker contacteerden we de Interactie-

Academie. 

De opleiding bestond uit drie theoretische dagen en twee terugkomsessies.  Als theoretisch 

kader kregen we het 5-sporen beleid mee.  Dit kader biedt interessante handvaten voor het 

bespreken van knelpuntdossiers in intervisie: 

1. Welke houding neem je als begeleider best aan zodat je niet meegezogen wordt in 

het conflict tussen de ouders? 

2. Hoe breng je de wet op echtscheidingen van 1998 in? 

3. Hoe versterk je de ouderidentiteit en de veerkracht bij de kinderen? 

4. Hoe begeleid je de ouderschapsreorganisatie? 

5. Hoe breng je de personen uit het netwerk van de jongere en de ouders in kaart ?  

Naar aanleiding van deze vorming beslisten we ook om bij vechtscheidingen te werken met 

co-begeleiding, op voorwaarde dat dit een meerwaarde is voor de begeleiding.  Het 

werken met twee contextbegeleiders maakt het immers gemakkelijker om uit de strijd te 

blijven.  We legden het kader en de concrete afspraken vast en dit wordt nog 

gecommuniceerd naar alle begeleiders verblijf zodat zij hiervan op de hoogte zijn. 

VOT op trektocht naar Monte Perdido 

De Monte Perdido (verloren berg) is de nummer drie van de Pyreneeën en ligt in het Parque 

Nacional de Ordesa y Monte Perdido: het oudste en meest bekende natuurpark van Spanje.  

Vanaf de top van de Monte Perdido strekken zich vier van Europa's grootste canyons 

(valleien) uit in alle windrichtingen. 

In de zomer van 2016 gingen we met een groep van vijf jongeren en drie begeleiders de 

uitdaging aan om deze bergtop in de Spaanse Pyreneeën te beklimmen.  Het halen van 

deze top zou de spreekwoordelijke kers op de taart zijn maar was op zich niet het ultieme 

doel.  Dat was veeleer de weg ernaartoe.  Tijdens het volledige traject hadden we aandacht 

voor de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers.  Van voorbereiding tot de eigenlijke 

meerdaagse tocht kregen de deelnemers heel wat leerkansen aangeboden.  Vanuit onze 

expertise met betrekking tot ervaringsleren benutten we deze leerkansen optimaal in het 

leerproces van de deelnemers.  

Tijdens de voorbereiding leerden we elkaar kennen, bereidden we ons fysiek en technisch 

voor en planden we de tocht samen met de jongeren.  Door de jongeren van bij het begin 

te betrekken bij de voorbereiding gaven we hen verantwoordelijkheid en de kans om 

vaardigheden te ontwikkelen.  De groep moest samenwerken voor de kampplaats, het 

koken en andere taakjes.  Ze droegen zorg voor elkaar met respect voor ieders grenzen.  Wat 

als iemand opgeeft?  Wat doet de groep dan?  Dat de deelnemers geconfronteerd werden 

met hun fysieke grenzen hoeft geen betoog.  Men moest mentaal voldoende krachtig zijn 

om deze grens aan te voelen, te erkennen en tijdig aan te geven. 

Tijdens lange bergtochten wisselden lange gesprekken zich af met lange periodes van enkel 

stappen.  Dit zorgt vaak voor nieuwe inzichten bij de deelnemers. 

Het leveren van dergelijke fysieke prestatie geeft een boost van zelfvertrouwen.  Tijdens de 

tocht kwamen bepaalde passages voor waarbij men met een touw is verzekerd.  Hierbij is 

vertrouwen in de andere deelnemers van zeer groot belang. 

De tocht werd tot een goed einde gebracht.  Er was heel wat doorzetting nodig van iedere 

deelnemer.  Het halen van de top vergt een goede fysieke conditie maar de mentale kracht 

was echter nog belangrijker.  Iedere deelnemer is zowel fysiek en mentaal diep gegaan.  

Ongeacht of de top werd bereikt of niet, iedere deelnemer putte heel wat kracht uit deze 

ervaring. 

3.1.2.6 Tevredenheid van cliënten en verwijzers 

3.1.2.6.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

Opstart oudergroep HDO verblijf 

Sinds februari 2016 organiseren we in de module verblijf van HDO een echte oudergroep.  

Samen met een aantal ouders buigen we ons over thema’s die voor ouders en de jongeren 

binnen de module verblijf van belang kunnen zijn.  De ouders kozen samen de naam 

‘oudergroep’ en maakten samen afspraken hoe de oudergroep moest verlopen.  De 
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oudergroep komt drie keer per jaar samen en de thema’s zijn meestal gelinkt aan de 

kwaliteitsplanning of de dagdagelijkse werking in de leefgroepen.  Ouderbijeenkomsten over 

pedagogische thema’s (bv. belonen en straffen) worden apart georganiseerd door onze 

deelorganisatie OSiO. 

De vele goede verbetervoorstellen van ouders nemen we rechtstreeks mee worden naar 

onze centrale kwaliteitsstuurgroep. 

3.1.2.7 Tevredenheid van medewerkers 

3.1.2.7.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

Familiedagen VOT 

Een kort verslag over de gesmaakte Familiedagen vind je terug onder de beschrijving van de 

realisatie van de nieuwbouw onder het hoofdstuk 3.1.2.4.1. 

3.1.2.8 Waardering door de maatschappij 

3.1.2.8.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

Stakeholders VOT 

In de voorbije jaren is het hulpverleningslandschap veranderd en bijgevolg wijzigden ook de 

stakeholders van onze organisatie.  Vanuit deze ervaring kwam de nood om opnieuw zicht te 

krijgen op onze stakeholders.  In 2016 werden de stakeholders geïnventariseerd en ingedeeld 

op basis van belang en invloed.  In 2017 gaan we hier verder mee aan de slag in de 

verbeteractie ‘Zelfevaluaties’ om te eindigen met een overzicht van de verplichte en 

facultatieve zelfevaluaties met betrekking tot deze stakeholders.  

Profilering: DIVAM werkt met delicten! 

De voorbije jaren zijn er heel wat zaken gewijzigd binnen de deelorganisatie DIVAM.  De 

overheid voerde een besparingsronde door en binnen VOT beslisten we om sterk in te zetten 

op het project OSiO.  Beide beslissingen hadden impact op de inzet en jobinhoud van de 

medewerkers van de teams DIVAM en OSiO.   

We wilden echter de focus van DIVAM, namelijk jongeren die een als misdrijf omschreven feit 

pleegden, hun slachtoffers en hun context, niet uit het oog verliezen.  Daarom kozen we er in 

2016 voor om dit duidelijk in de kijker te zetten. We deden dit door het herschrijven van de 

teksten op onze website, door de nieuwsbrief DIVAM volledig op de kerntaken van DIVAM te 

focussen, door op het samenwerkingsverband met verwijzers en partners te focussen op de 

kern van onze opdracht en door intern en extern duidelijk te communiceren over beide 

projecten. 

3.1.2.9 Performantie van het centrum 

3.1.2.9.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

Het geplande verbeterproject “Supervisie in HDO en JEZ11” werd uitgesteld tot 2017. 

3.1.2.10 Verbeteren en vernieuwen 

3.1.2.10.1 Verbeteracties uit de kwaliteitsplanning 

Innovatief project VOT: ‘Back to Basics’ 

In 2016 ging het innovatief project ‘back to basics’ officieel van start.  Samen met 12 

organisaties in Vlaanderen, Universiteit Gent, Hogeschool Leiden, Informant, de voorziening 

Juzt en het Agentschap Jongerenwelzijn buigen we ons over het thema ‘het bewerkstelligen 

van een positief leefklimaat in residentiële settings’.  We lieten de deelnemende organisaties 

kennis maken met het thema alsook met ons instrument om jongeren rond dit thema te 

bevragen.  We begeleidden hen in de voorbereiding, afname en opvolging van hun eigen 

meting en organiseerden intervisies om de opvolging te garanderen en de uitwisseling tussen 

organisaties te stimuleren.  We koppelden een onderzoekscyclus aan het project en zetten in 

kader van dit project een samenwerking met Universiteit Gent op poten.  
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3.1.2.10.2 Verbeteracties bovenop de kwaliteitsplanning 

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: 

 Akkoordverklaring ouders CB, CBAW, verblijf, JEZ11 

 Beroepsgeheim VOT 

 Infomap VOT 

 Informatieveiligheidsbeleid VOT 

 Map pedagogisch advies OSiO 

 Onthaalbrochures (VOT) 

 Procedure Fasering JEZ11 

 Procedure Meting leefklimaat HDO 

 Procedure Onthaal en introductie vrijwilligers VOT 

 Procedure Onthaal verblijf HDO 

 Procedure Samenwerkingsgesprek VOT 

 Procedure Werven en selecteren van medewerkers VOT 

 Regels en afspraken Dreve (HDO) 

 Regels en afspraken Hagekant (HDO) 

 Regels en afspraken JEZ11 

 Regels en afspraken Sneppe (HDO) 

 Regels en afspraken Vijverhuis (HDO) 

 Risico-taxatie JEZ11 

 Visie op fasering en scoring JEZ11 

 Visie op werven en selecteren VOT 

 … 

3.2 Kwaliteitsplanning 2017 

Verbeteractie 
SD P of A Niveau 

Status op 

01/01/2017 

1. LEIDERSCHAP 

-      

2. BELEID EN STRATEGIE 

Seksualiteit en SGOG 1 P VOT Lopend 

Drugsbeleid 1 P VOT Lopend 

Suïcidebeleid – netwerk 1 P VOT Op te starten 

Rookvrije huisbezoeken 1 P VOT Lopend 

Strategische analyse: voorbereiding 1 P VOT Op te starten 

Incidentregistratie  1 A VOT Op te starten 

Verkennen geweldloos verzet en nieuwe autoriteit 1 A VOT Op te starten 

Onthaal 1 P VOT Op te starten 

Radicalisering: diensten verkennen 1 A DIVAM Op te starten 

Evaluatie en bijsturing programmatheorie 1 P JEZ11 Op te starten 
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Impact van het decreet lokaal bestuur op VOT 1 A VOT Op te starten 

3. PERSONEELSBELEID 

HR-scan 2 A VOT Op te starten 

Proefproject administratie vereenvoudiging 

begeleiders verblijf 
1 A HDO Op te starten 

4. MIDDELEN EN SAMENWERKING 

VIPA (nieuwbouw JEZ11 en renovatie leefgroepen)  P VOT Lopend 

Implementatie gedeelde trajecten 9 P JEZ11 Op te starten 

Afstemming Positieve Heroriëntering (CLB en VOT) 9 A HDO Op te starten 

Samenwerking en afstemming ‘De Zande’ 1 A DIVAM Op te starten 

5. KERNPROCESSEN 

Pedagogisch basisklimaat JEZ11 1 P JEZ11 Lopend 

Contextbegeleiding JEZ11 1 P JEZ11 Lopend 

Ouderwerking 3 P HDO Op te starten 

Crisishulpverlening en crisisverblijf 1 A HDO Op te starten 

Gedragenheid handelingsplan in team 1 P HDO Op te starten 

Werken met ervaringsverhalen ex-cliënten 1 A JEZ11 Op te starten 

Deontologische code herstelbemiddeling 1 A DIVAM Op te starten 

Omgaan met SGG 1 A DIVAM Op te starten 

Context betrekken bij DIVAM 1 A DIVAM Op te starten 

Pedagogisch advies: methodieken anderstaligen 

(VIVES) 
11 A OSiO Lopend 

Aanbod en profilering OSiO 1 A OSiO Op te starten 

Nieuwsbrief ouders 3 A HDO Lopend 

6. TEVREDENHEID VAN CLIËNTEN EN VERWIJZERS 

Bevraging verwijzers 1 P VOT Op te starten 

Tevredenheidslijsten 1 A VOT Op te starten 

Tevredenheidslijsten Positieve Heroriëntering  1 A HDO Op te starten 

7. TEVREDENHEID VAN MEDEWERKERS 

Personeelstevredenheid 2 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 P JEZ11 Lopend 

Boek OSiO 1 P OSiO Lopend 
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9. PERFORMANTIE VAN HET CENTRUM 

Supervisie in HDO en JEZ11 1 P VOT Op te starten 

Supervisie in JEZ11 1 A JEZ11 Op te starten 

Zelfevaluaties 1 A VOT Op te starten 

In- en uitstroom JEZ11 1 A JEZ11 Op te starten 

10. VERBETEREN EN VERNIEUWEN 

Back to basics (innovatief project leefklimaat) 1 P VOT Lopend 

Indicatoren 1 P VOT Lopend 

Verlofplanning optimaliseren 1 A HDO Op te starten 
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Deel 3: 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 

Figuur 8: Schakeling bij start begeleiding - Verblijf (N = 7) 

 

De module verblijf kende een instroom van 7 jongeren (15 jongeren in 2015). Eén meisje 

maakte de overstap vanuit de leefgroep JEZ11 en twee jongeren stroomden in via de 

module contextbegeleiding. Er waren 4 (in 2015 – 10) externe opnames. Een externe opname 

betreft een jongere die nog nooit eerder in contact kwam met hulpverlening vanuit de VOT.  

Figuur 9: Schakeling bij start begeleiding - Contextbegeleiding (N = 35) 

 

De module contextbegeleiding kende een instroom van 29 gezinnen (in 2015 - 31 jongeren.) 

Drie jongeren stroomden in via de module dagbegeleiding. Op 31/12/2015 werden de 

modules dagbegeleiding dat de VOT aanbood, stopgezet. Op 1/1/2016 schakelden de 

laatste jongeren naar contextbegeleiding.  

Drie jongeren vanuit verblijf konden opnieuw thuis gaan wonen met ondersteuning van 

contextbegeleiding.  
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Negenentwintig 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 10: Schakeling bij start begeleiding - CBAW (N = 6) 

 

In 2016 startten, net zoals in 2015, 6 jongeren op binnen de module contextbegeleiding in 

functie van autonoom wonen (CBAW).  

Eén jongere stroomde in via de leefgroep JEZ11. Drie jongeren stroomden uit via ons eigen 

kamertrainingscentrum. Twee jongeren stroomden extern in, waarvan één van beiden een 

heropname betrof.  

Figuur 11: Schakeling bij start begeleiding - Positieve heroriëntering (N = 18) 
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1.2.1.2 Leeftijd bij start begeleiding HDO – Externe start 

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

Figuur 12: Leeftijd bij start begeleiding - Verblijf (N = 4) 

 

We hebben een lange wachtlijst voor jonge kinderen vanaf 0 jaar. Binnen de leefgroep 

Vijverhuis begeleiden we kinderen van 0 tot 12 jaar waarbij we ons bij opname richten op 

kinderen jonger dan 6 jaar. 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. 

Gelukkig konden we in 2016 toch één kind opnemen binnen deze leeftijdscategorie. 

Figuur 13: Leeftijd bij start begeleiding - Contextbegeleiding (N = 29) 

 

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 14: Leeftijd bij start begeleiding - CBAW (N = 2) 

 

Beide opgenomen jongeren waren bij opname ouder dan 18 jaar en situeren zich dus in de 

verlengde vrijwillige hulpverlening. De VOT is zich bewust van zijn maatschappelijke 

verantwoordelijkheid om ook jongvolwassenen te begeleiden en hen een zo goed mogelijke 

startpositie te geven binnen de maatschappij. Zo helpen wij hen ondermeer met het zoeken 

van een betaalbare woonst, kijken we na of er leefloon kan verkregen worden via het 

OCMW, zoeken we de mogelijkheden uit om een huurwaarborg te bekomen, enz.  

Figuur 15: Leeftijd bij start begeleiding - Positieve heroriëntering (N = 18) 
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1.2.1.4 Moedertaal bij start begeleiding HDO 

Figuur 16: Evolutie moedertaal bij start begeleiding - Verblijf (N 2016 = 4) 

 

Alle nieuw opgenomen jongeren hadden in 2016 Nederlands als moedertaal.  

Figuur 17: Evolutie moedertaal bij start begeleiding - Contextbegeleiding (N 2016 = 29) 

 

In 2016 was er 1 dossier waarbij de moedertaal Engels was.  
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Figuur 18: Evolutie moedertaal bij start begeleiding - CBAW (N 2016 = 2) 

 

Eén meisje heeft als moedertaal Tigrinya, de taal die onder meer in Eritrea wordt gesproken. 

Figuur 19: Moedertaal bij start begeleiding - Positieve heroriëntering (N = 18) 
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1.2.1.5 Verblijfplaats voor start begeleiding HDO 

Figuur 20: Verblijfplaats voor start begeleiding - Verblijf (N = 4) 

 

In 2013 stroomde 69% (N=23) in rechtstreeks vanuit het thuismilieu, in 2014 was dit 53% (N=15). 

In 2015 was dit 70% (N=10) en in 2016 50% (N=4). 

Figuur 21: Verblijfplaats voor start begeleiding - Contextbegeleiding (N = 29) 

 

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

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

leefsituatie mee in contact komen.  

Logischerwijze verblijven het gros van de kinderen en jongeren in de thuissituatie.  

Eén meisje situeert zich in de rubriek “andere” omdat zij inwoonde bij haar vriend op het 

moment dat contextbegeleiding werd opgestart.  

 

 

  

2 

1 1 

0

1

2

3

4
N

a
tu

u
rl
ijk

e
 o

u
d

e
r

F
a

m
ili

e

R
e

si
d

e
n

ti
e

e
l

b
ijz

o
n

d
e

re

je
u

g
d

zo
rg

R
e

si
d

e
n

ti
e

e
l 
b

u
it
e

n
 

b
ijz

o
n

d
e

re
 

je
u

g
d

zo
rg

 (
M

P
I,
 …

 

Z
ie

k
e

n
h

u
is

P
le

e
g

g
e

zi
n

A
n

d
e

re

A
a

n
ta

l 

26 

1 1 1 
0

5

10

15

20

25

30

N
a

tu
u

rl
ijk

e
 o

u
d

e
r

F
a

m
ili

e

R
e

si
d

e
n

ti
e

e
l

b
ijz

o
n

d
e

re

je
u

g
d

zo
rg

R
e

si
d

e
n

ti
e

e
l 
b

u
it
e

n
 

b
ijz

o
n

d
e

re
 

je
u

g
d

zo
rg

 (
M

P
I,
 …

 

Z
ie

k
e

n
h

u
is

P
le

e
g

g
e

zi
n

A
n

d
e

re

A
a

n
ta

l 



 

Jaarverslag 2016   46 

Figuur 22: Verblijfplaats voor start begeleiding - CBAW (N = 2) 

 

 

Figuur 23: Verblijfplaats voor start begeleiding - Positieve heroriëntering (N = 18) 

 

Andere: Eén minderjarige woonde alleen, in de nabijheid van moeder. 

1.2.1.6 Hulpverleningsgeschiedenis van de jongere voor start begeleiding 

HDO 

Meerdere opties konden per dossier aangekruist worden, gezien eenzelfde 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,… 
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- 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 24: Hulpverleningsgeschiedenis van de jongere voor start begeleiding - Verblijf (N = 6) 

 

 

Figuur 25: Hulpverleningsgeschiedenis van de jongere voor start begeleiding -   

                       Contextbegeleiding (N = 45) 
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Figuur 26: Hulpverleningsgeschiedenis van de jongere voor start begeleiding - CBAW (N = 5) 

 

 

Figuur 27: Hulpverleningsgeschiedenis van de jongere voor start begeleiding - Positieve  

                   heroriëntering (N = 18) 
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1.2.1.8 Aanmeldende instantie bij start begeleiding HDO 

Figuur 28: Aanmeldende instantie bij start begeleiding - Verblijf (N = 4) 

 

Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen kan niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 

aanvragen bij de Intersectorale Toegangspoort. 

In 1 dossier was de jeugdrechtbank de aanmeldende instantie en in 2 dossiers een 

zogenaamde gemandateerde voorziening: het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of 

het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) 

Eén dossier werd ingediend bij de integrale toegangspoort door het CLB. 

Figuur 29: Aanmeldende instantie bij start begeleiding - Contextbegeleiding (N = 29) 

 

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

rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding. De modules breedsporige en laagintensieve 

contextbegeleiding en de module contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering 

zijn rechtstreeks toegankelijk. De module intensief kortdurende contextbegeleiding (IKT) is 

niet-rechtstreeks toegankelijk. 

Vandaar dat de instanties die kunnen aanmelden uitgebreid zijn.  
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In dit jaarverslag creëerden we voor het eerst de rubriek “cliëntsysteem”. Hiermee wordt het 

gezin zelf bedoeld. Het is inderdaad zo dat mensen zich rechtstreeks kunnen aanmelden 

voor de module contextbegeleiding (met uitzondering van de module IKT). 

De rubriek andere valt uiteen in: 

- één dossier werd aangemeld door een OOOC, 

- één dossier werd aangemeld door Start West-Vlaanderen, en 

- één dossier werd aangemeld door de school van de jongere. 

Figuur 30: Soort contextmodule bij start begeleiding (N = 47) 

 

Aantal 

Niet-rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding 

Contextbegeleiding intensief kortdurend 14 

Rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding 

Contextbegeleiding laagintensief 8 

Contextbegeleiding breedsporig 7 

Contextbegeleiding in functie van positieve 

heroriëntering 18 

TOTAAL 47 

 

Figuur 31: Aanmeldende instantie bij start begeleiding - CBAW (N = 2) 

 

Eén jongere meldde zichzelf aan en een andere jongere via haar voogd.  
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Figuur 32: Aanmeldende instantie bij start begeleiding - Positieve heroriëntering (N = 18) 

 

1.2.1.9 Gezinssituatie 

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

begeleidingen) en handelen dus niet over de totale populatie van opgevangen of 

begeleide kinderen en jongeren. Er wordt per gezin gescoord. 

Figuur 33: Gezinssituatie - Verblijf (N = 4) 

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Huisvestingssituatie 0 4 0 0 

Financiële situatie 2 2 0 0 

Administratie 1 2 1 0 

Huishoudelijke organisatie 1 1 2 0 

Individueel welzijn inwonende kinderen 2 1 1 0 

Partnerrelatie 1 2 0 1 

Sociaal maatschappelijk functioneren 2 1 1 0 

TOTAAL 9 13 5 1 

 

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

financiële situatie (50%), individueel welzijn van de nog inwonende kinderen (50%), het 

sociaal maatschappelijk functioneren (50%), administratie (25%), huishoudelijke organisatie 

(25%) en partnerrelatie (25%). De huisvestingssituatie is in alle dossier in orde.  

Figuur 34: Gezinssituatie - Contextbegeleiding (N = 29) 

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Huisvestingssituatie 5 10 14 0 

Financiële situatie 11 7 11 0 

Administratie 8 11 10 0 

Huishoudelijke organisatie 5 9 15 0 

Individueel welzijn inwonende kinderen 14 12 3 0 

Partnerrelatie 8 11 6 4 

Sociaal maatschappelijk functioneren 6 14 9 0 

TOTAAL 57 74 68 4 
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De meest precaire levensdomeinen (=onvoldoende scorend) zijn in dalende volgorde:  het 

individueel welzijn inwonende kinderen (48,28%), de financiële situatie (37,94%), Administratie 

(27,58%) en partnerrelatie (27,58%), het sociaal maatschappelijk functioneren (20,69%), de 

huisvestingssituatie (17,24%)en huishoudelijke organisatie (17,24%). 

Figuur 35: Gezinssituatie - CBAW (N = 1) 

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Individueel welzijn inwonende kinderen 1 0 0 0 

Partnerrelatie 1 0 0 0 

Sociaal maatschappelijk functioneren 0 1 0 0 

TOTAAL 2 1 0 0 

 

Figuur 36: Gezinssituatie - Positieve heroriëntering (N = 18) 

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Huisvestingssituatie 0 2 16 0 

Financiële situatie 0 6 12 0 

Administratie 0 3 15 0 

Huishoudelijke organisatie 1 1 16 0 

Individueel welzijn inwonende kinderen 6 8 4 0 

Partnerrelatie 10 1 3 4 

Sociaal maatschappelijk functioneren 1 2 15 0 

TOTAAL 18 23 81 4 

 

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

partnerrelatie (55,55%), het individueel welzijn inwonende kinderen (33,33%), de 

huishoudelijke organisatie en het sociaal maatschappelijk functioneren (beiden 5,55%). 

Wat betreft de huisvestingssituatie, financiële situatie en administratie zijn die voldoende of 

goed.  

1.2.1.10 Functioneren van de jongere 

Onderstaande cijfers handelen over nieuwe opnames of aanmeldingen. 

Figuur 37: Functioneren jongere - Verblijf (N = 4) 

 

Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Emotionele ontwikkeling 1 2 1 0 

Gedragsontwikkeling 0 0 4 0 

Identiteitsontwikkeling 0 1 3 0 

Zelfredzaamheid/zelfzorg 0 0 3 1 

Relationele vaardigheden 

(leeftijdsgenoten) 1 0 3 0 

Relationele vaardigheden (volwassenen) 1 0 3 0 

Sociaal netwerk 1 1 1 1 

Gezondheid 0 0 4 0 

Hygiëne en lichaamszorg 0 0 3 1 

Cognitieve ontwikkeling 1 0 3 0 

Schoolse vaardigheden en attitude 0 0 3 1 

Band met het gezin van herkomst 1 0 3 0 

TOTAAL 6 4 34 4 

 



 

Jaarverslag 2016   53 

Figuur 38: Functioneren jongere - Contextbegeleiding (N = 29) 

 

Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Emotionele ontwikkeling 16 9 4 0 

Gedragsontwikkeling 15 11 3 0 

Identiteitsontwikkeling 11 13 5 0 

Zelfredzaamheid/zelfzorg 6 13 7 3 

Relationele vaardigheden 

(leeftijdsgenoten) 11 12 6 0 

Relationele vaardigheden (volwassenen) 8 15 6 0 

Sociaal netwerk 7 14 5 3 

Gezondheid 2 11 16 0 

Hygiëne en lichaamszorg 1 14 14 0 

Cognitieve ontwikkeling 8 9 12 0 

Schoolse vaardigheden en attitude 9 8 10 2 

Band met het gezin van herkomst 5 11 13 0 

TOTAAL 99 140 101 8 

 

Figuur 39: Functioneren jongere: CBAW (N = 2) 

 

Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Emotionele ontwikkeling 2 0 0 0 

Gedragsontwikkeling 0 1 1 0 

Identiteitsontwikkeling 1 1 0 0 

Zelfredzaamheid/zelfzorg 0 1 1 0 

Huisvestingssituatie 1 1 0 0 

Financiële situatie 2 0 0 0 

Administratie 2 0 0 0 

Huishoudelijke organisatie 0 1 1 0 

Relationele vaardigheden 

(leeftijdsgenoten) 1 1 0 0 

Relationele vaardigheden (volwassenen) 1 1 0 0 

Sociaal netwerk 1 1 0 0 

Gezondheid 1 1 0 0 

Hygiëne en lichaamszorg 0 1 1 0 

Cognitieve ontwikkeling 0 2 0 0 

Schoolse vaardigheden en attitude 1 0 1 0 

Band met het gezin van herkomst 2 0 0 0 

TOTAAL 15 12 5 0 
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Figuur 40: Functioneren jongere - Positieve heroriëntering (N = 18) 

 

Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Emotionele ontwikkeling 12 4 2 0 

Gedragsontwikkeling 4 8 6 0 

Identiteitsontwikkeling 7 6 5 0 

Zelfredzaamheid/zelfzorg 0 4 14 0 

Relationele vaardigheden 

(leeftijdsgenoten) 4 3 11 0 

Relationele vaardigheden (volwassenen) 4 4 10 0 

Sociaal netwerk 1 8 9 0 

Gezondheid 0 2 16 0 

Hygiëne en lichaamszorg 0 3 15 0 

Cognitieve ontwikkeling 0 4 14 0 

Schoolse vaardigheden en attitude 4 5 9 0 

Band met het gezin van herkomst 7 8 3 0 

TOTAAL 43 59 114 0 

1.2.1.11 Opvoedingssituatie 

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

begeleidingen. 

Figuur 41: Opvoedingssituatie - Verblijf (N = 4) 

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Emotionele betrokkenheid 1 1 2 0 

Positieve bevestiging 1 1 2 0 

Gezonde structuur 2 1 1 0 

Toezicht houden 3 0 1 0 

Oplossingsvaardigheden 2 2 0 0 

TOTAAL 9 5 6 0 

 

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

het toezicht houden (in 75% van de dossiers), het bieden van een gezonde structuur (in 50% 

van de dossiers), het beschikken over adequate oplossingsvaardigheden (in 50% van de 

dossiers). 

Figuur 42: Opvoedingssituatie - Contextbegeleiding (N = 29) 

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Emotionele betrokkenheid 4 9 16 0 

Positieve bevestiging 7 11 11 0 

Gezonde structuur 13 12 4 0 

Toezicht houden 6 13 10 0 

Oplossingsvaardigheden 14 13 2 0 

TOTAAL 44 58 43 0 

 

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

het beschikken over adequate oplossingsvaardigheden (in 48% van de dossiers) en het 

bieden van een gezonde structuur (in 45% van de dossiers).  
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Figuur 43: Opvoedingssituatie - Positieve heroriëntering (N = 18) 

  Onvoldoende Volstaat Goed NVT 

Emotionele betrokkenheid 6 3 9 0 

Positieve bevestiging 4 4 10 0 

Gezonde structuur 6 2 10 0 

Toezicht houden 5 2 11 0 

Oplossingsvaardigheden 5 4 9 0 

TOTAAL 26 15 49 0 

 

1.2.1.12 Aantal en soort time out met terugkeer 

Figuur 44: Aantal en soort time out met terugkeer - Verblijf (N = 3) 

 

1.2.2 Foto – 31/12 

Voorgaande cijfers handelden over opstartende dossiers. Onderstaande cijfers zijn een 

momentopname, met name de toestand op 31/12/2016. 

Figuur 45: Leeftijdsverdeling op 31/12 - Verblijf (N = 42) 
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Op 31/12/2016 was 57% (in 2015 60% en in 2014 59%) van het aantal opgenomen kinderen 

jonger dan 12 jaar, 38% tussen de 12 en 18 jaar (in 2015 40% en 2014 was dit 36%) en 5%  (in 

2015 0% en 2014 5%) ouder dan 18 jaar.  

De nood naar opvang voor jonge kinderen blijft groot. We signaleerden dit tekort aan 

residentiële opvang al meermaals aan het beleid. Zonder resultaat. Jammer, want een 

vroegtijdig ingrijpen kan een langdurige en/of intensievere zorg soms vermijden. 

Figuur 46: Leeftijdsverdeling op 31/12 - Contextbegeleiding (N = 29) 

 

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 65,50% (in 2015 64%, in 2014 71%) van de aangemelde dossiers de leeftijd van 

het kind minder dan 12 jaar is. 

Figuur 47: Leeftijdsverdeling op 31/12 - CBAW (N = 10) 

 

  

1 

10 

6 

2 

6 

4 

0 2 4 6 8 10 12

0 t.e.m. 2 jaar

3 t.e.m. 5 jaar

6 t.e.m. 8 jaar

9 t.e.m. 11 jaar

12 t.e.m. 14 jaar

15 t.e.m. 17 jaar

Aantal 

Le
e

ft
ij
d

sv
e

rd
e

li
n

g
 

4 

2 

4 

0 1 2 3 4 5

17 jaar

18 jaar

19 jaar

20 jaar

Aantal 

Le
e

ft
ij
d

sv
e

rd
e

li
n

g
 



 

Jaarverslag 2016   57 

Figuur 48: Leeftijdsverdeling op 31/12 - Positieve heroriëntering (N = 7) 

 

1.2.2.1 Evolutie verdeling naar geslacht 

Figuur 49: Evolutie verdeling naar geslacht - Verblijf (N = 42) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mannelijk 44% 45% 45% 47% 48% 42% 49% 51% 56% 55% 

Vrouwelijk 56% 55% 55% 53% 52% 58% 51% 49% 44% 45% 

 

Figuur 50: Evolutie verdeling naar geslacht - Contextbegeleiding (N = 29) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mannelijk 61% 52% 43% 66% 62,50% 52% 69% 

Vrouwelijk 39% 48% 57% 34% 37,50% 48% 31% 

 

Figuur 51: Evolutie verdeling naar geslacht - CBAW (N = 10) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mannelijk 27% 25%   45% 44% 33% 40% 42% 62,50% 40% 

Vrouwelijk 73% 75%   55% 56% 67% 60% 58% 37,50% 60% 

 

Figuur 52: Verdeling naar geslacht - Positieve heroriëntering (N = 7) 
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1.2.2.3 Dagbesteding van de jongeren per 31/12 

Figuur 53: Dagbesteding van de jongeren per 31/12 - Verblijf (N = 42) 

 

 

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

- 2 jongere in basisaanbod (*) 

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

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

- 4 jongeren 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: 

- 2 jongeren type basisaanbod, OV3 

- 1 jongeren type 2, OV2 

- 0 jongere type 3, OV2 

- 1  jongere type 3, OV3 

- 2 jongere type 3, OV 4 

Opleidingsvorm basisaanbod: 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. 

5 

6 

3 

ASO

TSO

BSO

BuSo

OKAN

Deeltijds onderwijs

Leercontract



 

Jaarverslag 2016   60 

 

Figuur 54: Dagbesteding van de jongeren per 31/12 - Contextbegeleiding (N = 29) 
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Het kind dat in het buitengewoon lager onderwijs school loopt zit in type 3 (kinderen met een 

emotionele of gedragsstoornis) 

 

De jongere die school loopt in het BuSo doet dit in type basisaanbod OV 3 
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Figuur 55: Dagbesteding van de jongeren per 31/12 - CBAW (N = 10) 

 

De jongeren die school lopen in het Buitengewoon Secundair Onderwijs doen dit in type 2 

OV 2 (2 jongeren) en in het type basisaanbod OV 3 (1 jongere) 

 

Eén van de werkende jongeren kon aan de slag via het artikel 60.  

Tewerkstelling overeenkomstig artikel 60 § 7 is een vorm van maatschappelijke 

dienstverlening waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is 

gestapt of gevallen, met als doel deze terug in te schakelen in het stelsel van de sociale 

zekerheid en in het arbeidsproces. 
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Figuur 56: Dagbesteding van de jongeren per 31/12 - Positieve heroriëntering (N = 7) 

 

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 57: Aantal kinderen behorend tot het huidige gezinssysteem - Verblijf (N = 26) 

Aantal kinderen Aantal begeleide gezinnen 

1 2 

2 5 

3 4 

4 11 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

TOTAAL 26 
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We begeleiden 42 jongeren uit 26 gezinnen.  

Ruim 58% van de gezinnen heeft een gezinsgrootte van 4 kinderen of meer.  

Figuur 58: Aantal kinderen behorend tot het huidige gezinssysteem - Contextbegeleiding  

                  (N = 29) 

Aantal kinderen Aantal begeleide gezinnen 

1 4 

2 14 

3 4 

4 2 

5 2 

6 2 

7 1 

8  0 

TOTAAL 29 

 

Ruim 24% van de gezinnen heeft een gezinsgrootte van 4 of meer. 

Figuur 59: Aantal kinderen behorend tot het huidige gezinssysteem - Positieve heroriëntering   

                 (N = 7) 

Aantal kinderen Aantal begeleide gezinnen 

1 1 

2 1 

3 4 

4 0 

5 0 

6 1 

7 0 

8 0 

TOTAAL 7 

 

Ruim 14% van de gezinnen heeft een gezinsgrootte van 4 of meer. 

1.2.2.5 Gezinssamenstelling 

Onderstaande cijfers handelen over de totaal opgevangen en begeleide jongeren. 

Figuur 60: Gezinssamenstelling - Verblijf (N = 26) 

  Aantal 

Kerngezin 7 

Eenoudergezin 7 

Nieuw samengesteld gezin 8 

Andere  4 

TOTAAL 26 

 

Binnen de module verblijf komt 27% (31% in 2015 en 29% in 2014) uit een traditioneel 

kerngezin. De eenoudergezinnen vertegenwoordigen 27% (42% in 2015 en 33% in 2014). De 

nieuw samengestelde gezinnen vertegenwoordigen 30% (23% in 2015 en 38% in 2014).  

De complexiteit van gezinstransitie wordt onder meer duidelijk door een verklaring van de 

rubriek “andere”. 
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Onder de rubriek “Andere” vallen: 

- 3 dossiers van co-ouderschap: De combinatie van een eenoudergezin (bij vader) en 

een nieuw samengesteld gezin (bij moeder) 

- 1 dossier van co-ouderschap: de combinatie van twee eenoudergezinnen 

Dit zorgt ervoor dat wij als hulpverlener steeds complexer wordende contexten moeten 

begeleiden.  

Figuur 61: Gezinssamenstelling - Contextbegeleiding (N = 29) 

  Aantal 

Kerngezin 10 

Eenoudergezin 5 

Nieuw samengesteld gezin 12 

Andere  2 

TOTAAL 29 

 

Binnen de module contextbegeleiding komt 34% (29% in 2015 en 29% in 2014) uit een 

kerngezin. De eenoudergezinnen vertegenwoordigen 17% (45% in 2015 en 33% in 2014). De 

nieuw samengestelde gezinnen vertegenwoordigen 41% (23% in 2015 en 38% in 2014).  

Twee gezinnen werd opgenomen in de rubriek “Andere”:  

- co-ouderschap met combinatie nieuw samengesteld gezin (moeder) en 

eenoudergezin (vader) 

- co-ouderschap waarbij zowel bij moeder als vader een nieuw samengesteld gezin 

hebben 

Figuur 62: Gezinssamenstelling - Positieve heroriëntering (N = 7) 

  Aantal 

Kerngezin 2 

Eenoudergezin 2 

Nieuw samengesteld gezin 2 

Andere 1 

TOTAAL 7 

 

Bij de doelgroep van de positieve oriëntering zijn de kern-, eenouder- en nieuw 

samengestelde gezinnen evenredig verdeeld.  

“Andere”: minderjarige woont alleen, weliswaar onder toezicht van op afstand door 

ouderfiguur.   
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1.2.3 Contactpersoon aanmelder 

1.2.3.1 Verhouding vrijwillige versus gedwongen hulpverlening per 31/12 

Figuur 63: Verhouding vrijwillige versus gedwongen hulpverlening (31/12) - Verblijf (N = 42) 

 

Jongeren komen voor ca. 74% 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 64: Verhouding vrijwillige versus gedwongen hulpverlening (31/12) -  

                         Contextbegeleiding (N = 29) 

 

In 2016 maakt de vrijwillige instroom in de module contextbegeleiding 66% van alle dossiers 

uit (in 2015 71% en in 2014 67%).  

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

toegankelijk zijn, de gedwongen hulpverlening zijn plaats in het hulpverleningslandschap blijft 

behouden.   
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Figuur 65: Verhouding vrijwillige versus gedwongen hulpverlening (31/12) - CBAW (N = 10) 

 

Bovenstaande is perfect logisch gezien alle jongeren in CBAW 18 jaar of ouder zijn en de 

gedwongen hulpverlening vervalt bij meerderjarigheid.  

Figuur 66: Verhouding vrijwillige versus gedwongen hulpverlening (31/12) -  Positieve  

                    heroriëntering (N = 7) 
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1.2.3.3 Soort dossier 

Figuur 67: Soort dossier - Verblijf (N = 42) 

 

Figuur 68: Soort dossier - Contextbegeleiding (N = 29) 
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Figuur 69: Soort dossier - CBAW (N = 10) 

 

Figuur 70: Soort dossier - Positieve heroriëntering (N = 7) 

 

1.2.3.4 Soort contextmodule – 31/12 

Figuur 71: Soort contextmodule (31/12) (N = 36) 

 Aantal 

Niet rechtstreeks toegankelijke hulpverlening 

Contextbegeleiding intensief kortdurend 4 

Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening 

Contextbegeleiding laagintensief 7 

Contextbegeleiding breedsporig 18 

Contextbegeleiding in functie van positieve 

heroriëntering 7 

TOTAAL 36 
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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 72: Verblijf- en begeleidingsduur - Verblijf (N = 42) 

 

Bovenstaande tabel is een foto op 31/12: 28,5% van de jongeren verblijft meer dan 5 jaar in 

de voorziening (in 2015 was dit 27%, in 2014 26%). 

Figuur 73: Begeleidingsduur - Contextbegeleiding (N = 29) 

 

Bovenstaande tabel is een foto op 31/12: 1 begeleiding loopt 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. 
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Figuur 74: Begeleidingsduur - CBAW (N = 10) 

 

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.  

Figuur 75: Begeleidingsduur - Positieve heroriëntering (N = 7) 

 

De intensiteit van deze begeleidingsvorm is vastgelegd op 1 uur begeleidingscontact per 

week maar de duur is beperkt tot 4 maanden en is niet verlengbaar.  Wel wordt bij afronding 

met alle betrokkenen stilgestaan of nog een andere vorm van hulpverlening noodzakelijk is. 
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1.2.4.3 Mutaties 

Figuur 76: Overzicht mutaties per module 

  IN UIT 

HDO VERBLIJF 8 12 

HDO CBAW 6 3 

HDO CONTEXTBEGELEIDING 56 50 

TOTAAL 70 65 

 

Schakelingen en externe opnames werden in deze tabel meegerekend. 

1.2.4.4 Aantal en soort schakelingen 

Figuur 77: Aantal en soort schakelingen per module 

Soort schakeling Aantal 

JEZ11 naar HDO Verblijf 2 

Context breed naar Context laag 2 

HDO Verblijf naar Context breed 2 

Context laag naar Context breed 1 

HDO Verblijf naar JEZ11 1 

JEZ11 naar CBAW 1 

HDO Verblijf naar CBAW 3 

Context breed naar HDO Verblijf 1 

Context IKT naar Context breed 1 

Context laag naar HDO verblijf 1 

TOTAAL 15 

 

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

niet opgenomen:  bijvoorbeeld een overstap van een jongere van een leefgroep naar ons 

kamertrainingscentrum is hier niet opgenomen. 

1.2.4.5 Crisismeldpunt crisisbegeleiding 

Aantal Datum in Datum uit 

Aantal 

dagen Organisatie 

Crisis 1 16/12/2015 26/01/2016 26 Crisismeldpunt West-Vlaanderen 

Crisis 2 24/03/2016 21/04/2016 29 Crisismeldpunt West-Vlaanderen 

Crisis 3 9/05/2016 18/05/2016 10 Crisismeldpunt West-Vlaanderen 

Crisis 4 10/10/2016 15/11/2016 37 Crisismeldpunt West-Vlaanderen 

Crisis 5 17/11/2016 15/12/2016 29 Crisismeldpunt West-Vlaanderen 

 

De eerste crisisbegeleiding is gestart op 16/12/2015. Voor het jaarverslag 2016 worden enkel 

de dagen geteld van effectieve begeleiding in 2016. 
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1.2.4.7 Crisismeldpunt crisisverblijf 

Aantal Datum in Datum uit 

Aantal 

dagen Organisatie 

Crisis 1 4/05/2016 18/05/2016 15 Crisismeldpunt West-Vlaanderen 

Crisis 2 7/10/2016 17/10/2016 11 Crisismeldpunt West-Vlaanderen 

Crisis 3 16/11/2016 30/11/2016 15 Crisismeldpunt West-Vlaanderen 

Crisis 4 28/12/2016 31/12/2016 4 Crisismeldpunt West-Vlaanderen 

Crisis 5 31/10/2016 5/11/2016 6 Crisismeldpunt West-Vlaanderen 

Crisis 6 31/10/2016 5/11/2016 6 Crisismeldpunt West-Vlaanderen 

1.2.4.8 Module kortdurend crisisverblijf 

In 2016 werd er geen beroep gedaan op de module kortdurend crisisverblijf.  

1.2.5 Einde begeleiding HDO 

1.2.5.1 Schakeling bij einde begeleiding HDO 

Figuur 78: Schakeling bij einde module verblijf HDO (N = 12) 

 

Binnen de module verblijf werden 12 begeleidingen beëindigd. 5 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. 3  jongeren kon terug naar huis maar werd verder begeleid via contextbegeleiding. 
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Figuur 79: Schakeling bij einde module context (N = 28) 

 

In 2016 sloten we 28 dossiers contextbegeleiding af. Het merendeel zonder verdere 

hulpverlening vanuit de VOT. 

In 2 dossiers was contextbegeleiding onvoldoende en werden de jongeren opgenomen in 

de module verblijf. 

Figuur 80: Schakeling bij einde module CBAW (N = 3) 

 

In 2016 sloten we 3 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. Indien verdere 

hulpverlening gewenst is in het volwassenencircuit pogen we een naadloze overgang te 

bewerkstelligen.  
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Figuur 81: Schakeling bij einde positieve heroriëntering (N = 15) 

 

Na 4 maanden konden alle dossiers afgesloten worden zonder dat er nog een andere vorm 

van hulpverlening noodzakelijk was. 

1.2.6 Einde begeleiding VOT 

1.2.6.1 Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding VOT 

Figuur 82: Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding - Verblijf (N 2016 = 5) 

Verblijfplaats 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Natuurlijke ouder 9% 50% 18% 17% 29% 22% 65% 64% 75% 80% 

Familie                     

Residentieel bijzondere 

jeugdzorg 18%   18% 17% 14%   6%     20% 

Residentieel buiten 

bijzondere jeugdzorg (MPI, 

CKG, internaat, …)   14%       22%   18%     

Ziekenhuis       17%             

Pleeggezin 9%           24%   25%   

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

Andere               9%     

 

Voor het vierde jaar op rij zitten we ruim boven de 60%, nu zelfs 80% 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. 
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Figuur 83: Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding - Contextbegeleiding (N 2016 = 26) 

Verblijfplaats 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Natuurlijke ouder 77% 70% 66% 85% 59% 82% 88% 

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% 8% 

Ziekenhuis               

Pleeggezin     2%   5%     

Zelfstandig wonen 6% 4%           

Andere              4% 

 

“Andere”: Eén jongere ging inwonen bij haar vriend. 

Figuur 84: Evolutie verblijfplaats bij einde begeleiding - CBAW (N 2016 = 3) 

Verblijfplaats 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

Familie                     

Residentieel bijzondere 

jeugdzorg 11%                   

Residentieel buiten 

bijzondere jeugdzorg (MPI, 

CKG, internaat, …)           14%         

Ziekenhuis       20%             

Pleeggezin                     

Zelfstandig wonen 78% 100% 87% 60% 67% 72% 100% 100% 100% 66,67% 

Andere                   33,33% 

 

De finaliteit van de contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, met name 

zelfstandig wonen werd in 2016 in quasi alle dossiers behaald. 

“Andere”: een jongere ging inwonen bij het gezin van haar vriend. 

Figuur 85: Verblijfplaats bij einde begeleiding - Positieve heroriëntering (N = 15) 

Verblijfplaats 2016 

Natuurlijke ouder 93% 

Familie   

Residentieel bijzondere 

jeugdzorg   

Residentieel buiten 

bijzondere jeugdzorg (MPI, 

CKG, internaat, …) 7% 

Ziekenhuis   

Pleeggezin   

Zelfstandig wonen   
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1.2.6.2 Begeleidingsduur bij einde begeleiding VOT 

Figuur 86: Begeleidingsduur bij einde begeleiding VOT - Verblijf (N = 5) 

 

Figuur 87: Begeleidingsduur bij einde begeleiding VOT - Contextbegeleiding (N = 26) 
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Figuur 88: Begeleidingsduur bij einde begeleiding VOT - CBAW (N = 3) 

 

Figuur 89: Begeleidingsduur bij einde begeleiding VOT - Positieve heroriëntering (N = 15) 
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1.2.6.4 Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding VOT 

Figuur 90: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding VOT - Verblijf (N = 5) 

 

In 3 van de 5 dossiers bij einde begeleiding was de toestand van de jongere verbeterd 

conform de gestelde doelstellingen.  

In 2 dossiers is er sprake van een verslechterde toestand in vergelijk met de opname: 

- Eén jongere stelde zich na een incident van seksueel grensoverschrijdend gedrag niet 

verder begeleidbaar op. Er werd samen met de jongere gezocht naar een andere 

begeleiding buiten de VOT.  

- Eén jongere werd doorverwezen naar een proeftuin voor jongens. 

Figuur 91: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding VOT - Contextbegeleiding (N = 26) 

 

In 20 van de 26 dossiers was een verbeterde toestand als dan niet volledig conform de 

vooropgestelde doelstellingen 

In 4 dossiers was er sprake van een status quo: geen verslechtering, maar ook geen 

verbetering van de toestand:  

- In 1 dossier geen medewerking van de jongere en beperkte medewerking context. 

Jeugdrechtbank zette IKT stop. 
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- In 1 dossier: geen medewerking van ouders: stopzetting hulpverlening. 

- Moeder niet gemotiveerd voor verandering, maar geen sprake meer van 

maatschappelijk noodzaak.  

- Bezorgdheden lagen niet binnen het opvoedingskader. Er werd gebotst op de 

individuele problematiek van de jongere. Therapeutische begeleiding was lopende 

en voldoende om met situatie om te gaan. 

In 2 dossiers was er sprake van een verslechterde toestand: 

- Voor een jongere werd aangepastere hulp gezocht binnen VAPH. Op zijn 

meerderjarigheid verliet hij die instelling en had geen verblijfplaats meer.  

- Bij een jongere bleven de conflicten zich opstapelen. Het dossier kwam in handen 

van de jeugdrechtbank en de jongere werd in crisis opgenomen in meer aangepaste 

psychische hulpverlening.  

Figuur 92: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding VOT - CBAW (N = 3) 

 

In alle 3 de afgesloten dossiers is er sprake van verbetering van de toestand. Twee dossiers 

niet helemaal conform de voorgestelde doelen: 

- Een dossier werd onder druk van één van de ouders vervroegd stopgezet. De 

doelstellingen waren wel al grotendeels bereikt. 

- Een dossiers stopte vroegtijdig, al na een maand, de CBAW. 
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Figuur 93: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding VOT - Positieve heroriëntering  

                   (N = 15) 

 

In 14 van de 15 dossiers is een verbeterde toestand merkbaar, al dan niet volledig volgens de 

vooropgestelde doelstellingen. 

In 1 dossier was de toestand verslechterd: 

- De verontrusting en maatschappelijke noodzaak blijft aanwezig. Het dossier werd 

doorverwezen naar het OCJ. 

  

1 

4 

10 

0

2

4

6

8

10

12

-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 2016   82 

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 94: Leeftijd bij start begeleiding (N = 11) 

 

JEZ11 richt zich op meisjes tussen de 12 en 18 jaar. Opnieuw zien we dat de grootste groep 

jongeren zich bevindt tussen de 15 en 17 jaar bij opstart van de begeleiding. De gemiddelde 

leeftijd bij opname is gedaald in vergelijking met 2015 (van 15,6 in 2015 naar 14,6 in 2016). 

2.2.1.1.2 Moedertaal bij start begeleiding 

Figuur 95: Moedertaal bij start begeleiding (N = 11) 

 

In 2016 werd 1 begeleiding opgestart waarbij de moedertaal van de jongere Frans was, net 

zoals haar vader. Moeder sprak Nederlands. Hierdoor had het meisje ook enige kennis van 

het Nederlands en kon de begeleiding grotendeels in het Nederlands doorgaan. 
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2.2.1.1.3 Verblijfplaats voor start begeleiding 

Figuur 96: Verblijfplaats voor start begeleiding (N = 11) 

 

JEZ11 neemt meisjes op die zich in zeer problematische opvoedingssituaties 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 crisissituatie waardoor er onmiddellijk meer 

gespecialiseerde hulp noodzakelijk is. 

Merendeel van de meisjes verbleef reeds in een residentiële voorziening voor opname in 

JEZ11. Allen binnen de bijzondere jeugdzorg. Hiervan was er voor 2 meisjes een doorstroom 

vanuit gemeenschapsinstelling De Zande naar JEZ11. Dit heeft te maken met het feit dat er 

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

die uitstromen vanuit De Zande. In vergelijking met 2015 blijft dit aantal constant.  

We zien een stijging van jongeren die thuis verblijven voor hun opname in JEZ11 (van 1 in 2015 

naar 3 in 2016). In de drie gevallen verbleven de jongeren thuis uit noodzaak. Deze meisjes 

konden thuis verblijven onder toezicht van de consulent, omdat er geen plaats was voor hen 

in een voorziening.   

2.2.1.1.4 Hulpverleningsgeschiedenis van de jongere voor start begeleiding 

Figuur 97: Hulpverleningsgeschiedenis van de jongere voor start begeleiding (N = 18) 

 

Alle meisjes die in 2016 werden opgenomen in JEZ11, verbleven reeds residentieel binnen de 

bijzondere jeugdzorg. Dit blijft een constant gegeven in vergelijking met vorige jaren. We zien 

wel een stijging van het aantal jongeren die in het verleden ambulant of mobiel begeleid 
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werden binnen de bijzondere jeugdzorg. Het aantal jongeren die reeds psychiatrische 

hulpverlening kreeg is opnieuw sterk gedaald in vergelijking met 2015 (van 8 in 2015 naar 3 in 

2016). Merendeel van de jongeren werd wel aangemeld met de vraag na te gaan of 

psychiatrische hulpverlening noodzakelijk was.  

2.2.1.1.5 Functioneren van de inwonende kinderen behorend tot het gezinssysteem 

Figuur 98: Gezinssituatie (N = 11) 

  Onvoldoende Volstaat Goed 

Huisvestingssituatie 1 3 7 

Financiële situatie 2 8 1 

Administratie 2 4 5 

Huishoudelijke organisatie 3 5 3 

Individueel welzijn inwonende kinderen 6 4 1 

Partnerrelatie 7 3 1 

Sociaal maatschappelijk functioneren 2 7 2 

 

Bovenstaande tabel beschrijft welke domeinen de gezinssituatie tot een problematische 

opvoedingssituatie maken. Net zoals vorige jaren zet de trend zich verder dat de gezinnen 

waarmee we werken op de verschillende domeinen problemen ervaren. Wat betreft 

huisvesting en financiële situatie is er opnieuw een licht negatieve evolutie. Opvallend is de 

negatieve evolutie wat betreft de partnerrelatie. In bijna alle gevallen wordt de 

partnerrelatie onvoldoende of net voldoende gescoord. Net zoals vorig jaar zien we dat dit 

alles een sterke invloed heeft op het individueel welzijn van de kinderen, die ook in het 

merendeel van de gevallen onvoldoende of net voldoende scoort.  

Figuur 99: Functioneren jongere (N = 11) 

 

Onvoldoende Volstaat Goed 

Emotionele ontwikkeling 6 5 0 

Gedragsontwikkeling 7 4 0 

Identiteitsontwikkeling 6 3 2 

Zelfredzaamheid/zelfzorg 4 3 4 

Relationele vaardigheden 

(leeftijdsgenoten) 5 4 2 

Relationele vaardigheden 

(volwassenen) 5 4 2 

Sociaal netwerk 9 2 0 

Gezondheid 0 2 9 

Hygiëne en lichaamszorg 2 5 4 

Cognitieve ontwikkeling 0 3 8 

Schoolse vaardigheden en attitude 7 3 1 

Band met het gezin van herkomst 6 4 1 

 

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 opvoedingssituatie benoemd wordt, kan verwacht worden dat er een uitval 

is op de gedrags- en emotionele ontwikkeling. Net zoals in 2015 zet een negatieve trend zich 

verder. Geen enkel meisje scoort 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. 
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Binnen de identiteitsontwikkeling van de meisjes zien we dat de negatieve trend zich ook 

verder zet. In de meerderheid van de gevallen wordt in therapie gewerkt rond identiteit. 

Opvallend zijn de bevindingen wat betreft school. Veel meisjes scoren positief op cognitieve 

vaardigheden. Maar gezien ze onvoldoende schoolse vaardigheden en attitudes onder de 

knie hebben is er toch grote uitval op school. Omwille van gedragsproblemen en vaak 

spijbelen is het moeilijk om een positief schools traject uit te bouwen.   

Figuur 100: Opvoedingssituatie (N = 11) 

  Onvoldoende Volstaat Goed 

Emotionele betrokkenheid 5 5 1 

Positieve bevestiging 8 2 1 

Gezonde structuur 9 2 0 

Toezicht houden 8 3 0 

Oplossingsvaardigheden 8 3 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 ertoe 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. 

2.2.1.1.6 Aantal en soort time out met terugkeer 

Figuur 101: Aantal en soort time out met terugkeer (N = 21) 
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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. 

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 2016 

werd 10 keer beroep gedaan op deze vorm van time-out, een daling in vergelijking met 2015 

(17 keer).  

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.  

Er werd 3 maal ingegaan op de vraag naar een time-out van 2 weken binnen een 

psychiatrische setting. De vraag naar een time-out binnen psychiatrie wordt vaker gesteld, 

maar de realiteit toont ons dat we slechts beperkt kunnen ingaan op deze vraag omdat er 

weinig beschikbare plaatsen zijn.  

Één keer werd een time-out bij een zorgboerderij opgestart om de negatieve spiraal binnen 

een traject te kunnen doorbreken.  

2.2.1.2 Foto – 31/12 

2.2.1.2.1 Leeftijdsverdeling op bepaalde datum (31/12) 

Figuur 102: Leeftijdsverdeling op bepaalde datum (31/12) (N = 9) 

 

De gemiddelde leeftijd van de meisjes die op 31 december 2016 in JEZ11 verbleven 

bedraagt 15,3 jaar. Dit is stabiel gebleven in vergelijking met het jaar voordien, waarbij de 

gemiddelde leeftijd 15,6 jaar bedroeg.  

2.2.1.2.2 Verdeling naar geslacht op 31/12 

In JEZ11 kunnen enkel meisjes terecht.   
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2.2.1.2.3 Dagbesteding van de jongeren (31/12) 

Figuur 103: Dagbesteding van de jongeren (31/12) (N = 9) 

 

 

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. 

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 ervoor zorgen dat de meisjes niet te veel schoolachterstand oplopen 

zonder de druk te hoog te leggen en schoolmoeheid in de hand te werken.  
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Op 31/12/2016 gaan 5 van de 9 meisjes naar school, waarvan 2 naar het beroeps secundair 

onderwijs, 2 naar het deeltijds onderwijs en 1 meisjes aansluit bij POT. Drie andere meisjes zijn 

ingeschreven in een school, maar 2 van hen zijn aan het einde van het eerste trimester 

tijdelijk geschorst. Het overige meisje is regelmatig in fugue waardoor geen stabiel 

schooltraject uitgebouwd kan worden. Één meisje gaat nog niet naar school, omdat ze nog 

in fase 1 zit in haar traject.  

2.2.1.2.4 Aantal kinderen behorend tot het huidige gezinssysteem 

Figuur 104: Aantal kinderen behorend tot het huidige gezinssysteem (N = 9) 

Aantal gezinsleden Aantal begeleide gezinnen 

1 3 

2 2 

3 1 

4 0 

5 0 

6 3 

7 0 

8 0 

TOTAAL 9 

 

Net zoals vorig jaar zien we dat de meerderheid van de meisjes die opgenomen worden in 

JEZ1 niet uit een groot gezin komen.  

2.2.1.2.5 Gezinssamenstelling 

Figuur 105: Gezinssamenstelling (N = 9) 

  Aantal 

Kerngezin 2 

Eenoudergezin 3 

Nieuw samengesteld gezin 4 

TOTAAL 9 

 

In tegenstelling tot 2015 komt de meerderheid van de meisjes niet uit een nieuw 

samengesteld gezin. We zien een stijging van het aantal jongeren die binnen het kerngezin 

verblijven of waar sprake is van een eenoudergezin.   
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2.2.1.3 Contactpersoon aanmelder 

2.2.1.3.1 Verhouding vrijwillige versus gedwongen hulpverlening per 31/12 

Figuur 106: Verhouding vrijwillige versus gedwongen hulpverlening (31/12) - (N = 9) 

 

In JEZ11 is er enkel sprake van gedwongen hulpverlening. 

2.2.1.3.2 Soort dossier per 31/12 

Figuur 107: Soort dossier (31/12) - (N = 9) 

 

In JEZ11 worden enkel meisjes opgenomen na aanmelding vanuit de jeugdrechtbank.   
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2.2.1.4 Hulp- en dienstverlening  

2.2.1.4.1 Verblijf- en begeleidingsduur per 31/12 

Figuur 108: Verblijf- en begeleidingsduur (31/12) - (N = 9) 

 

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

maximaal 1 jaar. Op 31/12/2016 verbleef de meerderheid van de meisjes meer dan 6 

maanden in de voorziening (55%). Dit staat in contrast met de resultaten van vorig jaar waar 

slechts 28% langer dan 6 maanden bij ons verbleef. We merken dat doorstroom naar 

vervolghulp niet steeds vlot verloopt. Twee meisjes verbleven reeds langer dan een jaar in 

JEZ11. Van één meisje was dit het gevolg van een wijziging in uitstroomperspectief. Zij zou 

opnieuw thuis gaan wonen, maar gaandeweg werd duidelijk dat dit niet haalbaar was. Er 

moest een nieuw perspectief geïnstalleerd worden. Het andere meisje kent een 

opeenstapeling van fugues in haar traject. De hulpverlening die vanuit JEZ11 geboden kan 

worden was onvoldoende voor haar. Wegens gebrek aan meer gepaste hulp, werd haar 

verblijf in JEZ11 telkens verlengd.  

2.2.1.5 Einde begeleiding JEZ11 

2.2.1.5.1 Verblijfplaats bij einde begeleiding JEZ11 

Figuur 109: Verblijfplaats bij einde begeleiding JEZ11 (N = 9) 

Verblijfplaats 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

Familie                 

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

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%   11,11% 

Andere: einde beschikking tijdens 

fugue           7,69% 9,09%   

Andere: familie haalt jongere weg 

uit voorziening             9,09%   

Andere: GI De Zande             36,36% 33,33% 

Andere: Vrienden                11,11% 
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Net zoals dit het geval was in 2015 zien we opnieuw een grote uitstroom naar de 

gemeenschapsinstelling. Één meisje werd door de Jeugdrechter onmiddellijk in De Zande 

geplaatst na een ernstig incident met bedreiging en fysieke agressie t.a.v. begeleiding. 

Daarnaast werd tweemaal beroep gedaan op de mogelijkheid van een prioritaire 

heropname na eerder verblijf in De Zande. Dit na herval in fugues. 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. 

2.2.1.5.2 Begeleidingsduur bij einde begeleiding JEZ11 

Figuur 110: Begeleidingsduur bij einde begeleiding JEZ11 (N = 8) 

 

In tegenstelling tot vorig jaar rondden alle meisjes die in 2016 uitstroomden hun traject af 

binnen het jaar. Dit valt te verklaren door het feit dat 3 meisjes meerderjarig werden binnen 

het jaar na opstart van hun traject. Daarnaast kon 3 maal snel ingestroomd worden in De 

Zande door de mogelijkheid van prioritaire heropname of na een ernstig incident. In 4 van de 

8 gevallen kon dit zelfs binnen de termijn van 6 maanden gerealiseerd worden. 

2.2.1.5.3 Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding JEZ11 

Figuur 111: Realisatie doelstellingen bij einde begeleiding JEZ11 (N = 8) 
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In 2016 werden meer trajecten positief dan negatief afgerond. Bij de 3 trajecten waarvan de 

toestand verslechterd was t.o.v. de aanvang, gaat het om meisjes die geplaatst werden in 

de gemeenschapsinstelling De Zande. Bij één meisje was dit naar aanleiding van een ernstig 

agressie incident t.a.v. begeleiding. Dit incident was dermate ernstig dat een verdere 

begeleiding binnen JEZ11 niet langer mogelijk was. Daarnaast was er 2 maal een prioritaire 

heropname na herval in fugues en gebruik van agressie.  

De drie meisjes die hun traject afrondden zonder dat de doelstellingen bereikt werden, maar 

er wel een positieve evolutie was, betreft drie meisjes die meerderjarig werden tijdens hun 

traject. De drie meisjes konden hun traject afronden met positieve evolutie, maar indien ze 

niet meerderjarig werden, zou hun traject verlengd geweest zijn.  

De overige twee meisjes konden doorstromen naar vervolghulp nadat ze de doelstellingen 

vooropgesteld in het handelingsplan bereikten.  
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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 112: Evolutie aantal aanmeldingen per werkvorm 2007 - 2016 

  Herstel-

bemiddeling 
HERGO Leerproject 

Gemeen-

schapsdienst 

Leergroepen 

De Zande 
TOTAAL 

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 

2016 87 0 20 5 10,91 122,9 

 

In bovenstaande tabel zien we de doorverwijzingen vanaf 2007. Dit is het jaar waarin de 

vernieuwde jeugdwet in werking trad. Dit was een hoogtepunt voor DIVAM. 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 en 2016 zien we opnieuw een daling van het aantal bemiddelingsdossiers, 

vooral te wijten aan een daling in de afdeling Ieper.   

                                                      

1 De jongeren die een leergroep in De Zande volgden, werden met een verdeelsleutel 

ingedeeld onder de vier HCA-diensten (zie 3.3.7). Van deze 10,9 jongeren vallen er 7 

jongeren onder de overeenkomst. Bovenop deze 7 jongeren werden aan 3,9 jongeren een 

leergroep gegeven. Deze 3,9 jongeren mogen worden meegeteld in de cijfers van DIVAM. 
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In 2016 werd geen enkele jongere naar HERGO doorverwezen. Het aantal leerprojecten blijft 

de laatste jaren ongeveer gelijk.  

In 2016 kregen 5 jongeren een gemeenschapsdienst opgelegd.  

Figuur 113: Evolutie aangemelde jongeren in 2016 per werkvorm en per arrondissement 

Arrondissement Herstel-

bemiddeling 

HERGO Leer-

project 

Leeproject 

45u 

Gemeenschaps-

dienst 

TOTAAL 

Ieper 67 0 10 0 2 79 

Veurne 20 0 0 1 3 24 

JEZ11 - - 9 -  9 

TOTAAL 87 0 19 1 5 112 

 

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 drie maal 

zo hoog ligt als in Veurne.  We zien dat er in 2016 heel weinig leerprojecten werden 

doorverwezen vanuit Veurne, in tegenstelling tot vorig jaar.  

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 gebeurde dit niet. Als dienst zien we hier echter een 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. In 2016 werd aan negen meisjes 

uit JEZ11 een leerproject gegeven. Dit aantal blijft over verschillende jaren heen, gelijk. 

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 acht van deze dossiers gelijktijdig gevorderd werd. Vorige jaren 

gebeurde dit zelden tot nooit. De overige dossiers zijn openstaand op parketniveau.  

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 114: Aard van de feiten dossiers aangemeld in 2014 - 2016 

 

Tot 2015 zagen we een stijging in het aantal vermogensdelicten. In 2016 zien we dat de 

verdeling vermogensdelicten en persoonsdelicten ongeveer gelijk is.  

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 115: Leeftijd jongeren aangemeld in 2014 - 2016 

 

Jongeren aangemeld in 2016 zijn meestal tussen 14 en 17 jaar op het moment van de feiten. 

Deze leeftijden fluctueren wat over de jaren heen. Het aandeel 10- tot 13-jarigen blijft stijgen.  
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Figuur 116: Geslacht jongeren aangemeld in 2014- 2016 

 

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

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

2015 (13% meisjes) doorbroken. In 2016 zien we opnieuw een stijging van het aantal meisjes 

(20%). 

3.3.2.3 De slachtoffers 

Figuur 117: Evolutie van statuut, geslacht en leeftijd van de slachtoffers 

  2014 2015 2016 

Rechtspersoon 25 25 37 

Natuurlijk persoon 81 95 81 

  

   Man 41 75 47 

Vrouw 40 20 33 

  

   < 18 jaar 34 23 33 

18-25 jaar 12 46 9 

26-40 jaar 6 15 16 

41-65 jaar 3 11 19 

> 65 jaar 2 0 4 

 

31% van de slachtoffers, aangemeld in 2016 zijn rechtspersonen. Dit is een stijging t.o.v. vorige 

jaren.  

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

fluctueert. 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 (79%) dan vrouwen als slachtoffer betrokken 

waren in een bemiddelingsdossier. In 2016 komt het aandeel mannen op 59%. We zien 

bijgevolg een sterke fluctuatie over de jaren heen.  

Als we kijken naar de leeftijden van de benadeelden, zien we dat in 2016 de meeste 

slachtoffers minderjarig waren. Dit was voorgaande jaren ook zo, behalve in 2015. Dat jaar 

zagen we een stijging in de leeftijdsgroep 18 tot 25 jarigen.  
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3.3.2.4 Het verloop 

Figuur 118: Verloop van dossiers afgesloten in 2016 

Niet opgestart Aantal 

Reden 

 Alles geregeld door partijen 10 

Slachtoffer heeft geen vraag meer 10 

Slachtoffer reageert niet op het aanbod 1 

Slachtoffer niet bereikbaar 2 

Slachtoffer wenst geen bemiddeling 13 

Jongere reageert niet op aanbod 1 

Jongere wenst geen bemiddeling 2 

TOTAAL 39 

Vroegtijdig gestopt Aantal 

Dader haakt af 1 

Slachtoffer haakt af 2 

Bemiddelaar stopt 1 

TOTAAL 4 

Volledig doorlopen bemiddeling Aantal 

Beëindigd met akkoord 20 

Beëindigd zonder akkoord 3 

TOTAAL 23 

 

In 2016 zien we dat er slechts 41% van de bemiddelingsdossiers werden opgestart. Dit is heel 

wat lager dan de voorbije jaren (in 2015 53%, in 2014 44% en in 2013 57%). Er is ook hier sprake 

van een fluctuatie. 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.  

In 74% van de opgestarte dossiers bereikten de partijen 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).  
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Figuur 119: Aard van het herstel volledig doorlopen dossiers afgesloten in 2016 

Aard  van herstel Aantal 

Zuiver info-overdracht 4 

Financieel herstel 9 

Excuses 6 

Klussen in natura 1 

Belofte met rust laten 1 

Belofte nooit meer doen 1 

Andere 1 

TOTAAL 23 

 

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.  

Figuur 120: Evolutie percentage directe bemiddeling 2007 - 2016 

 

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

Als dienst geloven we in de meerwaarde van deze directe gesprekken. In 2013  zagen we 

een sterke stijging in het aandeel directe herstelbemiddelingsdossiers. In 2014 en 2015 daalt 

dit percentage, om in 2016 opnieuw sterk te stijgen. Als dienst blijven we geloven in de 

meerwaarde van directe gesprekken en hebben we hier ook sterk ingezet in 2016. We willen 

dit graag behouden in 2017. 

3.3.3 Herstelgericht groepsoverleg (HERGO) 

In 2016 kregen we geen doorverwijzing HERGO. We geloven nog steeds in de kracht van 

deze methodiek. Tegelijkertijd stellen we de moeilijkheden hieromtrent vast (plaats van het 

aanbod in het gerechtelijk systeem, keuze tussen herstelbemiddeling versus HERGO, …).   

Op Vlaams niveau willen we ons blijvend engageren om intervisiemomenten tussen 

moderatoren te organiseren. Doelstelling van deze intervisiegroep is het ondersteunen van 

moderatoren, het organiseren van vorming, bespreken van casussen en thema’s.  
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3.3.4 Gemeenschapsdienst 

3.3.4.1 Algemeen 

Figuur 121: Dossiers in de periode 01/01/2016 - 31/12/2016 

 Ieper              

lopend 

Ieper                       

afgesloten 

Veurne             

lopend 

Veurne                 

afgesloten 

TOTAAL 

Gestart voor 01/01/2016 0 1 0 2 3 

Gestart in 2016 0 2 1 2 5 

TOTAAL 0 3 1 4 8 

 

In 2016 sloten we drie dossiers gemeenschapsdienst af die aangemeld waren in 2015 en vier 

dossiers die aangemeld waren in 2016.  Er is momenteel nog één gemeenschapsdienst 

lopende.  

Alle jongeren kregen hun gemeenschapsdienst opgelegd bij vonnis.  

Figuur 122: Aard van de feiten bij dossiers aangemeld in 2016 

 

De feiten waarvoor de jongeren werden aangemeld waren divers: diefstal, opzettelijke 

slagen en verwondingen, opzettelijke brandstichting en beschadigingen. Opvallend is wel 

dat de jongeren een gemeenschapsdienst opgelegd kregen voor één feit, terwijl dit in het 

verleden vaak voor meerdere feiten was.  

3.3.4.2 De jongeren 

De jongeren aangemeld in 2016, waren 14, 15 of 16 jaar op het moment van de feiten. Alle 

jongeren waren jongens. Er was geen enkel meisje aangemeld.   
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3.3.4.3 Het verloop 

Figuur 123: Verloop van de gemeenschapsdienst 

 

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

vormingssessies geplaatst werd in een voorziening in een andere afdeling. De collega-dienst 

nam de begeleiding over en de jongere voerde daar zijn gemeenschapsdienst volledig 

verder 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.  

3.3.5 Leerproject vanuit Jeugdrechtbank 

3.3.5.1 Algemeen 

Figuur 124: Dossiers in de periode 01/01/2016 - 31/12/2016 

  Ieper              

lopend 

Ieper                       

afgesloten 

Veurne             

lopend 

Veurne                 

afgesloten 

TOTAAL 

Gestart voor 01/01/2016 0 2 0 5 7 

Gestart in 2016 5 5 1 0 11 

TOTAAL 5 7 1 5 18 

 

In 2016 werden 11 jongeren aangemeld voor een leerproject. Hiervan zijn nog 6 jongeren 

bezig met de uitvoering van hun leerproject. In 2016 werden eveneens 7 leerprojecten 

uitgevoerd die startten in 2015. 

Een leerproject neemt gemiddeld 6 tot 7 maanden in beslag. Eén leerproject werd bij 

beschikking opgelegd, de overige via vonnis.  
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Figuur 125: Aard van de feiten bij dossiers aangemeld in 2016 

 

De 11 jongeren pleegden in totaal 16 feiten. Een aantal jongeren pleegden dus meerdere 

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

3.3.5.2 De jongeren 

Figuur 126: Leeftijd bij feiten jongeren aangemeld in 2016 

 

In 2016 waren de jongeren tussen 13 en 17 jaar op het moment van de feiten. We zien dat de 

aangemelde jongeren iets jonger waren dan voorgaande jaren.  
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Figuur 127: Verdeling geslacht aanmeldingen 2014 - 2016 

 

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

leerproject. In 2014 zagen we terug een daling en in 2015 kregen we geen enkel meisje 

aangemeld. In 2016 werd één meisje aangemeld.  

3.3.5.3 Het verloop 

Figuur 128: Verloop van het leerproject 

 

In 2016 werden drie leerprojecten van 45 uur afgesloten. Twee hiervan werden volledig 

doorlopen, één ervan was vroegtijdig afgebroken wegens het niet naleven van de afspraken 

(de jongere kwam niet meer naar de afspraken). Alle leerprojecten van 20 uur werden 

volledig doorlopen: alle jongeren hebben de volledige 20 uur training gevolgd.  

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 ernaar om deze afhandeling op te nemen in de beschikking of vonnis, om dit leerproject 

een gewaardeerde plaats te geven. In 2016 kregen we 9 meisjes aangemeld.  
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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 129: Verloop van het leerproject JEZ11 in 2016 

Volledig doorlopen 2 

Vroegtijdig afgebroken 9 

Niet gestart 0 

TOTAAL 11 

 

In 2016 werden 11 dossiers uit JEZ11 afgesloten. Slechts twee meisjes voerden de volledige 20 

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

van verandering in hun situatie (bv. terugkeer naar huis of fugue uit JEZ11). Gezien het hoge 

aantal voortijdig afgebroken dossiers, hebben we in 2016 de afspraken tussen DIVAM en 

JEZ11 geëvalueerd en bijgestuurd. Sinds eind 2016 starten we voortaan kort na de 

aanmelding met de training en proberen we dit in de eerste fase zoveel mogelijk in te 

plannen. We zullen deze werking gedurende het jaar 2017 evalueren en bijsturen.  

3.3.7 Leergroepen in gemeenschapsinstelling De Zande 

Vanaf 15 oktober 2015 startten de vier West- en Oost-Vlaamse HCA diensten met de 

samenwerking met de gemeenschapsinstelling De Zande. Deze samenwerking werd 

geofficialiseerd in een overeenkomst en convenant. De samenwerking met De Zande 

bestaat uit het organiseren en begeleiden van leergroepen, organiseren van infomomenten 

en optimalisatie van de reguliere werking.  

3.3.7.1 Leergroepen Slachtoffer in-Zicht 

BAAB, COHEsie, DIVAM en HCA Oost-Vlaanderen organiseren een permanent aanbod van 

slachtoffergerichte leerprojecten voor de minderjarigen, die op basis van een MOF-dossier in 

de gemeenschapsinstelling De Zande worden opgenomen. 

We startten in het najaar 2015 met een verdeling van de leergroepen. In de jaarplanning 

werd opgenomen dat er in principe elke drie weken een nieuwe leergroep start. We 

maakten deze keuze om een aanbod te garanderen: elke jongere, los van de duur van de 

plaatsing kan op deze manier vlot instromen in een leergroep. De leergroep wordt 

georganiseerd binnen het non-prioritair onderwijs van De Zande en behoort tot het 

permanent inhoudelijk dagprogramma.  

We werken met een poule van medewerkers uit alle HCA-diensten die instaan voor de 

begeleiding van deze leergroepen. Inhoudelijk zijn de leergroepen op elkaar afgestemd. De 

medewerkers hebben samen de inhoud van de leergroep ontwikkeld en komen nog steeds 

op regelmatige basis samen om de inhoud aan te passen en eventueel bij te sturen. We 

beschouwen het als een meerwaarde dat deze leergroep door externen, nl. HCA-

medewerkers, begeleid wordt. De jongeren geven zelf aan dat externe begeleiding een 

meerwaarde is op vlak van vertrouwelijkheid. Eerdere conflicten of moeilijkheden in de 

leefgroep of met een begeleider kunnen geen rol spelen tijdens de leergroep. HCA beschikt 

door hun specifieke werking over de kennis en expertise in het werken met slachtoffers. HCA 

kan vanuit die expertise ook echte casussen aanbrengen. Omwille van deze argumenten 

maken we een duidelijke keuze om de leergroep door externen te laten begeleiden.  

3.3.7.1.1 Doelgroep 

Sinds oktober 2015 tot december 2016 bereikten we in totaal 70 jongeren. Dit gebeurde in 14 

leergroepen, waarvan 12 in Wingene en 2 in Ruiselede. Gemiddeld namen er 5 jongeren 

deel aan de leergroep. 59% volgde de volledige leergroep mee.  

Jongeren volgen een leergroep vanuit de idee dat dit het standaardprogramma is. In de 

praktijk vallen er nog een aantal jongeren uit. Soms zijn er tegenindicaties om een jongere 
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niet te laten deelnemen (bv. taal, huidige situatie, mededaders, …). Zeker in het begin van 

de organisatie van de leergroepen was dit het geval. Daarom investeerden we sterk in het 

creëren van een draagvlak voor deze leergroep (door o.a. bespreking op team- en 

stafvergaderingen).  

De leergroepen duren momenteel 14  uur. Hiervan wordt 10 uur gezamenlijk gegeven. De 

overige uren bestaan uit individuele gesprekken en terugkoppeling aan de begeleiding in GI 

De Zande.  

3.3.7.1.2 Inhoudelijke vormgeving 

De inhoud van de leergroepen focust zich op het slachtofferperspectief. De inhoud van de 

training wordt systematisch bijgestuurd en aangevuld door alle medewerkers die de 

leergroep begeleiden. Tevens komt de werkgroep, bestaande uit de begeleiders van de 

leergroep en een lid van de stuurgroep, op regelmatige basis samen om de leergroepen te 

evalueren en de sessies bij te sturen.  

Tijdens de leergroep wordt stilgestaan bij de kenmerken van een slachtoffer, de gevolgen 

voor een slachtoffer, verwerking en herstel. Er wordt gewerkt met oefeningen, actieve 

opdrachten, spelvormen, mediamateriaal, film, … Ondertussen is er een heel gamma aan 

methodieken ontwikkeld door de werkgroep, waardoor de begeleiders ook op maat van de 

groep bepaalde accenten kunnen leggen.  

3.3.7.1.3 Communicatie HCA-GI 

Voor de start van de eerste leergroep (najaar 2015) sloot HCA een moment aan op alle 

team- en stafvergaderingen. Op dit moment werd zowel HCA als de leergroep voorgesteld.  

We maakten tevens een folder op met wat meer informatie over de leergroep om mee te 

geven met de jongens. Dit kan de begeleiders van GI De Zande ondersteunen in hun uitleg 

over de leergroep. 

Na het uitvoeren en volgen van de leergroep vindt er een individuele terugkoppeling plaats. 

De HCA-medewerker schrijft een beknopt eindverslag neer, dat uiteraard wordt besproken 

met de jongere. De terugkoppeling beschrijft de inzet en het gedrag van de jongere alsook 

de mate van inleven in het slachtofferperspectief. Dit verslag wordt opgenomen in het 

verslag  dat De Zande aan de Jeugdrechter bezorgt. Tot slot geeft de medewerker, indien 

mogelijk, een mondelinge terugkoppeling op de teamvergadering van de desbetreffende 

leefgroep.  

3.3.7.1.4 Jeugdrechters 

De jeugdrechters zijn officieel op de hoogte gebracht van dit aanbod. Zij kregen allen een 

officieel schrijven met de informatie betreffende dit aanbod. Ook brachten alle HCA-

diensten dit op hun samenwerkingsverband waar hun partners aanwezig zijn. Tot slot wordt in 

de concrete dossiers van de jongeren ook in een individueel schrijven gemeld dat de 

jongere en leergroep volgt, waardoor de jeugdrechter van deze leergroep op de hoogte is.  

3.3.7.1.5 Effecten  

De effecten van het volgen van de leergroep worden momenteel tijdens de individuele 

sessie besproken, op niveau per jongere. Dit wordt teruggekoppeld naar de begeleiders van 

De Zande. In 2017 willen we deze effecten via kwalitatief onderzoek algemeen in kaart 

brengen.  

3.3.7.2 Infomomenten herstelgericht aanbod 

Naast het permanente aanbod van leergroepen, beslisten we in de stuurgroep om ook het 

reguliere herstelgerichte aanbod in de kijker te plaatsen. Hiervoor werd tijdens het 

innovatieve project van 2015 al een eerste aanzet gegeven. Bij onthaal wordt nl. 

systematisch nagegaan of de jongere een herstelgericht aanbod kreeg naar aanleiding van 

zijn delict. Ook hiertoe maakten we een folder op. Indien er nog geen herstelgericht aanbod 
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gebeurde, wordt er informatie met de jongere meegegeven. Dit gebeurt bij het onthaal, 

maar kan ook op andere momenten aan bod komen. Als een jongere interesse heeft, kan hij 

aansluiten op een infomoment in GI De Zande, georganiseerd door (één van) de vier HCA-

diensten. Op deze momenten kan hij meer concrete informatie krijgen over het herstelgericht 

aanbod, en kan hij bij interesse, via de HCA-dienst een mandaat aanvragen tot 

herstelbemiddeling of HERGO. Dit is in 2016 drie keer gebeurd. Ook in 2017 willen we met 

deze infomomenten verder gaan.   

3.3.7.3 Optimalisatie samenwerking reguliere dossiers 

Los van bovenstaande blijven we het belangrijk vinden om in de reguliere dossiers optimaal 

samen te werken. Een jongere, geplaatst in De Zande, kan gelijktijdig een herstelgerichte of 

constructieve afhandeling lopende hebben. Over de vier HCA-diensten heen spraken we in 

2015 reeds af dat we op dezelfde manier te werk gaan. Het uitgangspunt is dat de 

herstelgerichte of constructieve afhandeling van start gaat of verder loopt gedurende de 

plaatsing in GI De Zande. In de loop van dit project willen we nagaan, door het bijhouden 

van de concrete dossiers, in hoeverre deze samenwerking loopt, of er nog punten ter 

verbetering vatbaar zijn, … Op basis van de cijfergegevens van 2016 zien we dat er heel wat 

meer dossiers verder lopen gedurende de plaatsing. Wanneer een dossier on hold staat, 

heeft het bijna uitsluitend te maken met de situatie van de jongere. Voor een jongere die De 

Zande niet mag verlaten, is het niet evident om een werkplaats voor gemeenschapsdienst te 

vinden. Uitzonderlijk kan dit binnen De Zande zelf, maar dit kan niet altijd. Een andere reden 

waarom de HCA-afhandeling niet uitgevoerd wordt tijdens de plaatsing, is omdat de jongere 

op korte termijn naar zijn context terugkeert en de afhandeling dan opgestart wordt.  

3.3.7.4 Toekomst 

In 2017 gaan we verder met het systematisch organiseren van de leergroepen. We willen   

het kwalitatief onderzoek over het effect van de leergroep uitwerken en invoeren. We willen 

de leergroepen realiseren in Wingene, Ruiselede en eveneens starten in Beernem. We willen 

tevens nagaan welke HCA-inhoud nog relevant is in functie van mogelijke nieuwe 

leergroepen. Ook de infomomenten willen we behouden in 2017. Tot slot houden we verder 

bij hoe de optimalisatie van de samenwerking in dossiers verloopt.  
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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 DIVAM2, de HCA-dienst3 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. Sinds 2016 hebben we dit aanbod uitgebreid met een aanbod aan 

jongeren bestaande uit weerbaarheidstrainingen individueel en in groep en 

herstelgesprekken. Ook het aanbod vormingen aan professionelen werd uitgebreid met 

groepsdynamica, sociale vaardigheidstraining en herstelgericht werken.  

  

                                                      

2 DIVAM = Dienst Ieper-Veurne voor Alternatieve Maatregelen 
3 HCA-dienst= dienst voor Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingen 
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Sinds 2016 heeft OSiO bijgevolg: 

- Een aanbod aan ouders 

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 

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 of voordracht geven.  

- Een aanbod aan jongeren 

Tijdens een weerbaarheidstraining, bv. een sociale vaardigheidstraining, worden een aantal 

belangrijke vaardigheden   aangeleerd, versterkt en toegepast. De thema’s (bv. opkomen 

voor jezelf, omgaan met groepsdruk, zelfvertrouwen, zelfbeeld, …) en methodieken 

(Goldstein, ervaringsgericht werken, …) worden op maat uitgewerkt. Dit kan zowel 

individueel als in groep worden gegeven. In de psychofysieke weerbaarheidstraining  Rots & 

Water leren jongeren krachtiger worden om op een aanvaardbare manier op te komen voor 

zichzelf. Jongeren leren hun grenzen kennen en aangeven. Ze worden bewust van hun 

lichaam en leren hun lichaam te beheersen en onder controle houden.  Deze training wordt 

in groep gegeven en duurt 10u. 

Naar aanleiding van een conflict kan een herstelgesprek gefaciliteerd worden: de 

betrokkenen worden ondersteund in het zoeken naar een vorm van herstel. Het kan gaan 

om een herstelgesprek tussen twee personen, maar ook groepsgesprekken (bv. n.a.v. 

conflicten in een leefgroep) behoren tot de mogelijkheden.  

 

- Een aanbod aan professionelen 

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 2016 werkte OSiO met volgende lokale besturen samen: Ieper, Poperinge, Waregem, 

Wervik, Kortrijk,  Zonnebeke, Vleteren, Kortemark, Kuurne, Heuvelland, Mesen, Langemark-

Poelkapelle en Lo-Reninge.  
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4.3 Statistische gegevens 

4.3.1 Pedagogisch advies 

Figuur 130: 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 295, dit 

zijn er 76 meer dan in 2015. In 2016 werd het werkingsgebied van OSiO opnieuw uitgebreid. 

We organiseren momenteel een aanbod pedagogisch advies in Ieper, Poperinge, 

Waregem, Wervik, Zonnebeke, Kortemark, Vleteren, Kortrijk, Kuurne, Langemark-Poelkapelle, 

Lo-Reninge, Heuvelland en Mesen.   

In 2015 zien we een sterke daling van het aantal contacten. Eind 2015 ondernamen we 

verschillende acties: We maakten het aanbod opnieuw bekend bij relevante professionelen 

(bv. CLB, Kind & Gezin, netwerkevent, …) en sluiten ook aan op activiteiten waar ouders 

aanwezig zijn (outreachend werken). We bleven dit ondernemen in 2016 en zagen dan ook 

een sterke stijging.  

In Poperinge, Waregem en Zonnebeke zien we een lichte daling van het aantal contacten. 

In Wervik blijven het aantal contacten gelijk.  

In 2014 gingen we van start met een aanbod pedagogisch advies in het Sociaal HUis 

Vleteren en in Kortemark. In 2014 en 2015 werd vooral veel geïnvesteerd in de bekendmaking 

van het aanbod. We zien dat er in Kortemark heel wat meer contacten waren dan de 

voorbije jaren. Toch blijft ook hier sensibilisering cruciaal.  

Eind 2015 startten we met de samenwerking met het Sociaal Huis Kortrijk. We zien daar vooral 

in 2016 de vruchten van. In 2015 gingen we eveneens een samenwerking aan met Kuurne. 

Deze samenwerking ging pas eind 2015 van start, vandaar het lage aantal contacten in dit 

jaar. In 2016 zien we hier een grote stijging.  

 

  

Ieper Poperinge Waregem Wervik Zonnebeke Kortemark Vleteren Kortrijk Kuurne
Heuvelland-

Mesen

Langemark-

Poelkapelle
Lo-Reninge

2012 61 34 32 34 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 38 61 12 51 4 0 0 0 0 0 0 0

2014 55 52 36 64 26 8 4 0 0 0 0 0

2015 20 47 38 55 39 3 11 5 1 0 0 0

2016 71 36 25 54 21 11 4 26 17 3 27 0
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Figuur 131: Doelpubliek pedagogisch advies 

  Moeder Vader Beide Grootouders Professionelen 

Ieper 69% 7% 21% 1% 1% 

Poperinge 94% 0% 6% 0% 0% 

Waregem 68% 16% 12% 0% 4% 

Wervik 67% 6% 28% 0% 0% 

Zonnebeke 71% 24% 5% 0% 0% 

Kortemark 64% 9% 18% 0% 9% 

Vleteren 100% 0% 0% 0% 0% 

Kortrijk 54% 27% 15% 4% 0% 

Kuurne 94% 0% 6% 0% 0% 

Heuvelland-Mesen 33% 0% 67% 0% 0% 

Langemark-

Poelkapelle 44% 30% 26% 0% 0% 

Lo-Reninge 0% 0% 0% 0% 0% 

TOTAAL 69% 11% 18% 1% 1% 

 

We stellen, net zoals voorgaande jaren, vast dat het vooral (plus)moeders zijn die op 

pedagogisch adviesgesprek komen. 69% van de gesprekken zijn gesprekken met een 

(plus)moeder. 11% van de gesprekken gaan enkel met (plus)vader door. 18% van de ouders 

komen samen op gesprek, dit is iets meer dan voorgaande jaren. We zien minder 

professionelen op gesprek komen. Deze contacten gebeuren eerder telefonisch of via mail.  

Figuur 132: Gezinssituatie 

  Eénoudergezin 

Tweeouder-

gezin 

Nieuw 

samengesteld 

gezin Onbekend 

Ieper 11% 72% 17% 0% 

Poperinge 25% 58% 8% 8% 

Waregem 23% 54% 15% 8% 

Wervik 38% 15% 38% 8% 

Zonnebeke 0% 40% 60% 0% 

Kortemark 29% 57% 0% 14% 

Vleteren 100% 0% 0% 0% 

Kortrijk 21% 57% 14% 7% 

Kuurne 38% 63% 0% 0% 

Heuvelland-Mesen 0% 0% 100% 0% 

Langemark-Poelkapelle 29% 71% 0% 0% 

Lo-Reninge 0% 0% 0% 0% 

TOTAAL 23% 53% 18% 6% 

 

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

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

ongeveer evenveel éénoudergezinnen als tweeoudergezinnen op gesprek komen. In 2016 

zien we opnieuw een meerderheid tweeoudergezinnen op gesprek komen.  

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

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

in Zonnebeke of Heuvelland 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.  
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Figuur 133: Aanmelder 

  

Sociaal 

Huis  

CLB / 

school / 

brugfiguur 

Eigen 

initiatief 

Ouder-

groep K&G Andere 

Ieper 6% 11% 44% 17% 0% 22% 

Poperinge 25% 50% 0% 17% 8% 0% 

Waregem 31% 54% 8% 0% 0% 8% 

Wervik 31% 15% 31% 15% 0% 8% 

Zonnebeke 0% 0% 20% 40% 0% 40% 

Kortemark 0% 0% 57% 0% 0% 43% 

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

Kortrijk 7% 21% 21% 14% 0% 36% 

Kuurne 13% 13% 50% 13% 0% 13% 

Heuvelland-Mesen 0% 50% 50% 0% 0% 0% 

Langemark-Poelkapelle 29% 0% 14% 14% 14% 29% 

Lo-Reninge 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

TOTAAL 17% 22% 27% 13% 2% 19% 

 

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

van het Sociaal Huis , CLB/school/brugfiguur of op eigen initiatief. Vaak zijn de laatste op de 

hoogte van het aanbod pedagogisch advies via artikels, affiches, flyers, aanwezigheid van 

OSiO op activiteiten of mond-aan-mondreclame.  

We zien dat het Sociaal Huis een grote doorverwijzer is in Poperinge, Waregem, Wervik, 

Vleteren en Langemark-Poelkapelle. De school / CLB / brugfiguur is vooral in Poperinge, 

Waregem en Heuvelland een grote doorverwijzer.   

Andere doorverwijzers zijn o.a. het justitiehuis, Largo, CAW, organisaties uit de Bijzondere 

Jeugdbijstand, …  

4.3.2 Vormingen aan ouders 

Figuur 134: Vormingen aan ouders 

 

In bovenstaande grafiek zien we dat het aantal ouderbijeenkomsten in 2016 stijgt. De 

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

slag gaan met één thema gelinkt aan het ouderschap) vonden plaats in Wervik (10), 
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zorgregio Ieper (18), Poperinge (6), VOT (1), Kortrijk (4), Kortemark (1), Kuurne (3) en Waregem 

(1).  

De oudercursussen werden georganiseerd in Ieper, Zonnebeke en Wervik. 

Dit jaar werden er drie voordrachten georganiseerd, dit in Ieper (2) en in Kuurne (1).  

Figuur 135: Aantal deelnemers vormingen aan ouders 

Soort Aantal deelnemers 

Oudercursus 24 

Ouderbijeenkomsten op maat 265 

Voordracht 92 

TOTAAL 381 

 

Aan de drie oudercursussen namen 24 personen deel. Dat is een gemiddelde van 8 

personen per cursus. Aan de bijeenkomsten namen 265 ouders deel. Dit is een gemiddelde 

van 6 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 

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. 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. Toch moeten we hierbij vermelden dat de 

ouderbijeenkomsten naar aanwezigheden sterk verschillen. We hadden momenten waarop 

er een 20-tal personen aanwezig waren, op andere bijeenkomsten waren dat er maar 2. We 

zien hier geen linken met thema’s, data, aanpak. Het is momenteel (nog) niet mogelijk om 

hier een lijn in te trekken.  

4.3.3 Individuele weerbaarheidstrainingen 

In twee gemeenten werden ook individuele weerbaarheidstrainingen georganiseerd. Deze 

trainingen worden door een begeleider aan één jongere gegeven. De methodieken en de 

thema’s worden per jongere bepaald en zijn bijgevolg zeer divers. De duur van deze training 

is 10 of 20 uur.  

Figuur 136: Aantal individuele weerbaarheidstrainingen 

  10 uur 20 uur 

Ieper 11 1 

Poperinge 8 0 

VOT 9 3 

TOTAAL 28 4 

 

Jongeren komen bij onze dienst terecht op doorverwijzing van CLB (10 jongeren) en school (7 

jongeren). De overige jongeren werden doorverwezen door LARGO en pedagogisch advies 

van OSiO.  

De jongeren die aangemeld werden binnen de Vereniging Ons Tehuis werden doorverwezen 

door de zorgcoördinator of de contextbegeleider.  

Van de 32 jongeren die een training volgden, zijn er 16 meisjes en 16 jongens.  

Wie start met de training, beëindigt deze zowat altijd. Gezien het een vrijwillig aanbod is, 

wordt er tijdens het eerste kennismakingsgesprek o.a. stil gestaan bij de motivatie van de 

jongere. Jongeren die naar de training komen, zijn vaak zelf vragende partij om dit te volgen, 

of zijn (enigszins) gemotiveerd om dit te doen.  
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4.3.4 Weerbaarheidstrainingen in groep 

Sinds 2016 organiseert OSiO weerbaarheidstrainingen in groep. Deze 

weerbaarheidstrainingen zijn vaak gebaseerd op de methodiek van Rots&Water.  

Andere groepen baseren zich eerder op ervaringsgericht werken.  

We organiseren groepen die vrij in te stappen zijn: wie interesse heeft, tekent hierop in. We 

organiseren ook trainingen in bestaande groepen (bv. klasgroepen). 

Figuur 137: Aantal weerbaarheidstrainingen in groep 

  Vrij in te stappen 

In bestaande 

groep 

Wervik 1 0 

Poperinge 2 0 

Waregem 0 6 

Kortrijk 1 6 

Ieper 3 4 

VTI Poperinge 0 2 

TOTAAL 7 18 

 

In totaal werden er 25 weerbaarheidstrainingen in groep georganiseerd.  

In de vrij in te stappen groepen namen er 51 jongeren deel. Dat betekent een gemiddelde 

van 7 à 8 deelnemers per groep.  

In bestaande groepen (klasgroepen) zijn er groepen groter. In totaliteit bereikten we daar 

395 jongeren. Er waren gemiddeld 21 jongeren per groep.  

In totaal volgden 446 jongeren een groepstraining.  

4.3.5 Herstelgesprekken 

In 2016 zijn er drie herstelgesprekken doorgegaan. Hiervan waren er twee in Ieper en één in 

de Vereniging Ons Tehuis. Twee van deze herstelgesprekken resulteerden in een direct 

gesprek met een aantal afspraken. Het derde traject is momenteel nog lopende.  
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4.3.7 Vormingen aan professionelen  

Figuur 138: Vormingen aan professionelen 

 

In 2016 organiseerden en begeleidden we 17 vormingen voor professionelen. De vormingen 

gingen door in Wervik, Poperinge, Waregem, Kortemark, Zonnebeke, Ieper, CAW Centraal 

West-Vlaanderen.  
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1 SPONSORING 

1.1 Projectmatige sponsoring 

 Met 30 grote en kleine kerstmannen en –vrouwen liep VOT mee in de Santa Claus Run 

op vrijdag 18 december 2015.  Hier kwam nog een aardig staartje aan.  De 

organisatoren, de Lokomotiefrunners, schonken ons op de nieuwjaarsreceptie van 

Stad Ieper de opbrengst van de run. 

 De Stroomlijn deed allerlei acties onder hun personeel: onder andere een tombola en 

een spaghetti-middag. Ze overhandigden ons een cheque tijdens hun kerstfeest.  

 Creatree en Condor Safety sloegen de handen ineen om ons klimmateriaal te 

vernieuwen. Zo kunnen onze jongeren weer veilig op en af de klimmuur.  

 Markant Heestert sponsorde donsdekens voor JEZ11. 

 VIPC, onze huisleverancier voor ICT-materiaal schonk een TV-toestel voor de tombola 

tijdens het aperitiefconcert.  

 De gewezen Vriendenkring Rijkswacht & Politie afdeling Ieper hield in 2015 op te 

bestaan.  Toen stortten ze al een mooi bedrag. Na vereffening van alle openstaande 

facturen hadden ze nog een mooie som over in kas.  Ook dit bedrag stortten ze aan 

de Garvekas. 

 Frietrock 2016. Dit is een muziekfestival dat doorgaat op de De Leet in Ieper.  Frietrock 

verkoos de Vereniging Ons Tehuis, uit talloze inzendingen, als het goede doel voor 

2016. 

 De firma Bariseau Mottrie opende begin maart 2016 hun gloednieuwe showroom.  De 

vele genodigden werden verzocht geen cadeaus te schenken aan hen, maar te 

storten op een speciale rekening ten voordele van VOT.   

 De firma Special Ad engageerde zich al in 2013 om een minibus aan te kopen voor 

VOT en die voor 4 jaar in bruikleen te geven.  Ze doen dit via werving van 

adverteerders.  Adverteerders kunnen voor bepaalde bedragen hun logo laten 

aanbrengen op de bus en zo wordt die gefinancierd.  Zo kregen we in 2016 een 

gloednieuwe minibus Peugeot Boxer geleverd. 

 We dienden een kandidaatdossier in bij de Koning Boudewijnstichting voor projecten 

van een Hart voor West-Vlaanderen.  Dit deden we vroeger ook al een paar keer, 

maar zelden werden we geselecteerd. In 2016 dus wel. Het Hart voor West-

Vlaanderen zorgde ervoor dat we een ouder-kind kamp konden organiseren. 

Jongeren die nooit thuis kunnen verblijven konden een aangename tijd doorbrengen 

met hun ouders. 

1.2 Structurele sponsoring 

 Engie Electrabel blijft onze belangrijkste sponsor voor de leefgroep JEZ11.  

 ZPS schonk ook dit jaar hun stock aan VOT. Deze kledingwinkel voor meisjes en dames 

zet daarmee een jarenlange traditie voort.  

 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 wederom 3 sportkampen in de Paasvakantie 

voor onze jongeren. 

 Justitieel Welzijnswerk Zuid- West- Vlaanderen zorgde voor starterspaketten voor 

jongeren die vertrekken op autonoom wonen. Daarnaast voorzien ze noodpaketten 

voor jongeren die zonder have en goed in onze instelling aankomen. Tot slot komen 

ze tegemoet in de voor opleiding. 

 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.  
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 Het Iepers Kamerensemble stond ook dit jaar paraat om het aperitiefconcert op te 

luisteren.  

 Geen Sint zonder het Sint-Maartenscomité. Zij reserveren elk jaar de Sint voor ons. Bij 

zijn bezoek heeft hij lekkers mee voor al onze jongeren.  

 Picanol Group organiseert ieder jaar een Sint-Maartensfeest voor hun medewerkers. 

Telkenjare valt de VOT ook bij de Sint in de prijzen en schenkt Picanol Groep een 

aanzienlijke hoeveelheid speelgoed aan onze kinderen en jongeren.  

 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. 

 Paasmaandag staat garant voor een leuke dag sport en spel. Dan organiseert 

Rotaract een sociale districtsdag en neemt onze jongeren op sleeptouw.  
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