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2 STATISTISCHE GEGEVENS JEZ11 

2.1 Cliënt 

2.1.1 Leeftijd bij opname 

Figuur 96: Leeftijd bij opname – Jez11 (N = 7) 

 

Het proeftuinproject JEZ11 richt zich op meisjes tussen 12 en 18 jaar. De grootste groep 

meisjes bevinden zich tussen de 15 en 17 jaar. In vergelijking met 2012 is de gemiddelde 

leeftijd bij opname gestegen (van 14,7 in 2012 naar 15,4 in 2013). 

2.1.2 Evolutie verhouding leeftijd bij opname 

Figuur 97: Evolutie verhouding leeftijd bij opname – Jez11 

 

  

1 

6 

0

1

2

3

4

5

6

7

12 t.e.m. 14

jaar

15 t.e.m. 17

jaar

18 t.e.m. 21

jaar

Aantal interne opnames

Aantal externe opnames

4 
3 3 

6 

1 

11 

14 

10 

5 
6 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2009 2010 2011 2012 2013

12 t.e.m. 14 jaar

15 t.e.m. 17 jaar

18 t.e.m. 21 jaar



 

Jaarverslag 2013  84 

 

2.1.3 Moedertaal bij opname/start begeleiding 

Figuur 98: Moedertaal bij opname-start begeleiding (N = 7) 

 

2.1.4 Verblijfplaats voor opname 

Figuur 99: Verblijfplaats voor opname – Jez11 (N = 7) 

 

Heel wat jongeren die worden opgenomen in JEZ11, hebben reeds een lang traject in de 

hulpverlening afgelegd. De verklaring hiervoor kan meestal gevonden worden in het feit dat 

het traject van de jongeren dermate is vastgelopen dat er geen alternatieven voor 

hulpverlening meer gevonden werden.  

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

jongeren die uitstromen vanuit de gemeenschapsinstelling De Zande. Vorige jaren werd 

reeds een daling in het aantal aanmeldingen vanuit De Zande vastgesteld. Deze trend zet 

zich in 2013 verder, er werden geen aanmeldingen gedaan vanuit De Zande. 

De vraag tot opname vanuit jeugdrechtbanken is nog steeds hoog. 
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2.1.5 Hulpverleningsgeschiedenis van de jongere voor opname 

Figuur 100: Hulpverleningsgeschiedenis van de jongere voor opname – Jez11 (N = 17) 

 

JEZ11 richt zich op jongeren die zich in een zeer ernstige POS bevinden of die een MOF-

dossier hebben. Vaak hebben deze jongeren reeds een lange hulpverleningsgeschiedenis 

achter de rug. Ook de meisjes die werden opgenomen in 2013 hadden reeds een lange weg 

afgelegd binnen de hulpverlening, alle meisjes werden reeds residentieel opgenomen 

binnen een voorziening van de bijzondere jeugdzorg. 

2.1.6 Leeftijdsverdeling op bepaalde datum (31/12) 

Figuur 101: Leeftijdsverdeling op bepaalde datum (31/12) – Jez11 (N = 8) 

 

De gemiddelde leeftijd van de meisjes die in JEZ11 verblijven bedraagt 15,4 jaar. 
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2.1.7 Verdeling naar geslacht op 31/12 

JEZ11 richt zich enkel op meisjes. 

2.1.8 Schoolgegevens van de jongeren per 31/12 

Figuur 102: Schoolgegevens van de jongeren (31/12) – Jez11 (N = 7) 

 

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

schooltraject. Vaak is er al geruime tijd sprake van spijbelen en heeft het meisje op een korte 

periode al veel schoolwissels gehad.  

Wanneer meisjes worden opgenomen in JEZ11, wordt de nodige tijd uitgetrokken om een 

degelijke screening van mogelijkheden en interesses op gebied van school uit te voeren. Om 

dit te verwezenlijken is er een samenwerking met CLB Ieper. In afwachting van opstart op 

school, wordt een vervangend programma aangeboden door Groep Intro. Voor 7 van de 8 

meisjes die op 31/12/2013 in JEZ11 verbleven, kon na de observatieperiode opgestart worden 

met school. Voor 1 meisje duurde de zoektocht naar gepast onderwijs langer dan voorzien. 

Slechts 1 meisje kon opstarten in het voltijds onderwijs. Voor alle andere meisjes moesten we 

op zoek naar alternatieven waarbij we met de school in kwestie een aangepast traject 

konden uitwerken. Voor 3 van de 4 meisjes die binnen het deeltijds onderwijs opstartten, was 

dit onder de vorm van een persoonlijk ontwikkelingstraject. Bij deze vorm van onderwijs kan er 

perfect afgestemd worden op de draagkracht van het meisje. Van de meisjes die in het 

buitengewoon onderwijs opstartten, kon 1 meisje instromen in type 3 – OV 3 en 1 meisje in 

type 1 – OV 3. 

Het vraagt grote inspanningen van zowel het meisje, de school als het team om van de 

schooltrajecten een succesverhaal te maken. Het is belangrijk dat er een goede 

communicatie en afstemming is tussen JEZ11 en de school om het meisje in kwestie goed te 

ondersteunen in haar schoolloopbaan.  
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2.1.9 Gezinsgrootte per 31/12 

Uit onderstaande tabel kan geconcludeerd worden dat de meeste meisjes uit een groot 

gezin komen.  

Figuur 103: Gezinsgrootte (31/12) – Jez11 (N = 8) 

Aantal gezinsleden Aantal begeleide gezinnen 

1 1 

2 2 

3 2 

4 1 

5 1 

6 1 

7 0 

8 0 

2.1.10 Gezinssamenstelling (per gezin) 

Figuur 104: Gezinssamenstelling (per gezin) – Jez11 (N = 8) 

  Aantal 

Kerngezin 1 

Eenoudergezin 2 

Nieuw samengesteld gezin 4 

Totaal: 8 

 

Bij de meisjes die in 2013 in JEZ11 verbleven, was er meestal sprake van een nieuw-

samengesteld gezin. In veel gevallen was er geen contact meer met één van de natuurlijke 

ouders.  

2.1.11 Inkomstenbronnen 

Figuur 105: Inkomstenbronnen – Jez11 (N = 8) 

 

Bij de helft van de meisjes haalt hun ouder loon uit arbeid als inkomstenbron. Bij de andere 

meisjes is er vaak een andere vorm van inkomsten aanwezig zoals leefloon, 

werkloosheidsuitkering, invaliditeitsuitkering, … .  
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2.1.12 Functioneren/analyse 

Figuur 106: Gezinsfunctioneren – Jez11 

  Problematisch Aandachtspunt Gezond 

Niet van 

toepassing 

Huisvestingssituatie 1 3 3 0 

Financiële situatie 1 5 1 0 

Administratie 1 3 3 0 

Huishoudelijke organisatie 1 3 3 0 

Individueel welzijn inwonende 

kinderen 0 3 0 4 

Partnerrelatie 0 3 2 2 

Sociaal maatschappelijk 

functioneren 1 4 2 0 

Uit bovenstaande tabel blijkt welke domeinen de gezinssituatie tot een problematische 

opvoedingssituatie maken. De financiële toestand van het gezin blijft ook dit jaar voor de 

grote meerderheid van de gezinnen een aandachtspunt. Ook de andere domeinen vormen 

voor de helft van de gezinnen een aandachtspunt. 

Figuur 107: Functioneren jongere – Jez11 

 

Zwak 

Eerder 

zwak Sterk 

Eerder 

sterk Onvoldoende informatie 

Emotionele ontwikkeling 4 2 0 1 0 

Gedragsontwikkeling 1 4 2 0 0 

Identiteitsontwikkeling 1 3 1 2 0 

Zelfredzaamheid/zelfzorg 1 3 1 2 0 

Relationele vaardigheden 

(leeftijdsgenoten) 0 3 2 2 0 

Relationele vaardigheden 

(volwassenen) 0 2 1 4 0 

Sociaal netwerk 6 0 0 1 0 

Gezondheid 3 0 0 4 0 

Hygiëne en lichaamszorg 1 2 3 1 0 

Cognitieve ontwikkeling 1 2 1 3 0 

Schoolse vaardigheden en 

attitude 3 2 1 1 0 

Band met het gezin van herkomst 2 2 3 0 0 

Uit bovenstaande tabel  blijkt op welk niveau de jongeren functioneren op verschillende 

domeinen in hun ontwikkeling. Opvallend hierbij is dat de meerderheid van de jongeren 

zwak scoren bij emotionele ontwikkeling. De meeste van onze jongeren waren niet of 

onvoldoende in staat om een veilige hechting aan te gaan, waardoor hun sociale 

ontwikkeling breuken vertoont. De meeste jongeren die in JEZ11 verblijven scoren ook zwak 

op sociaal netwerk. In vele gevallen hebben de jongeren slechts een beperkt netwerk 

waarop ze kunnen terugvallen. 

Figuur 108: Opvoedingssituatie – Jez11  

  Goed Volstaat Onvoldoende 

Emotionele betrokkenheid 3 2 2 

Positieve bevestiging 1 5 1 

Gezonde structuur 1 4 2 

Toezicht houden 1 3 3 

Oplossingsvaardigheden 1 1 5 



 

Jaarverslag 2013  89 

 

Bovenstaande tabel toont dat de ouders van onze jongeren vooral over onvoldoende 

oplossingsvaardigheden beschikken in de opvoeding van hun dochter. Vaak is er grote 

betrokkenheid en zijn de ouders bereid om mee te werken met de hulpverlening. Wanneer er 

echter een probleem naar boven komt, weten ouders onvoldoende hoe ze verder kunnen 

gaan. In veel gevallen haken ouders op zo’n moment af en kunnen we pas verder samen 

aan de slag als het probleem is opgelost. Positief is wel dat er ook vaak een goede 

emotionele betrokkenheid is. Ouders willen op de hoogte blijven van hoe het met hun kind 

gaat en staan open voor contextbegeleiding. 

2.2 Verwijzer 

2.2.1 Aantal jongeren aanwezig per plaatsende instantie per 31/12 

Figuur 109: Aantal jongeren aanwezig per plaatsende instantie (31/12) – Jez11 (N = 8) 

 

Het proeftuinproject richt zich tot jongeren die omwille van een zeer ernstige problematische 

opvoedingssituatie worden toegewezen door Jeugdrechtbanken van West – en Oost – 

Vlaanderen. Zoals eerder vermeld, wordt beurtelings in samenspraak met de centrale 

wachtlijst en de gemeenschapsinstelling De Zande opgenomen. Jongeren die aangemeld 

worden via de wachtlijst, worden beurtelings uit West – en Oost – Vlaanderen opgenomen. 

Wanneer er vanuit één van de voorgenoemde regio’s geen vraag is, wordt de volgende 

aangesproken. In 2013 werd niemand uit Oost – Vlaanderen opgenomen. Er vonden wel 2 

intakegesprekken plaats met jongeren uit Oost – Vlaanderen, maar er werd niet overgegaan 

tot opname omdat er te veel tegenindicaties waren.  
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2.3 Hulp- en dienstverlening 

2.3.1 Verblijf- en begeleidingsduur per 31/12 

Figuur 110: Verblijf- en begeleidingsduur (31/12) – Jez11 (N = 8) 

 

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

maximaal 1 jaar. Op 31/12/2013 verbleven de helft van de meisjes tussen de 6 maanden en 1 

jaar in JEZ11. Twee meisjes verbleven op dat moment reeds langer dan 1 jaar in JEZ11. Dit 

omdat er geen plaats vrij was bij de geadviseerde vervolghulp. Het zoeken naar vervolghulp 

die naadloos kan volgen, blijft ook in 2013 een heikel punt. 

2.3.2 Face to face contacten 

Figuur 111: Aantal face to face contacten – Jez11 

Gemiddeld aantal contacten ikv verslaggeving en verwijzende instantie per dossier 62,55 

Gemiddeld aantal contacten met het kerngezin per dossier 125,32 

Gemiddeld aantal contacten met het ander oudergezin per dossier 49,81 

Gemiddeld aantal contacten met familie per dossier 29,24 

Gemiddeld aantal contacten met andere context per dossier 26,52 

Gemiddeld aantal contacten met hulpverlenend netwerk per dossier 61,30 

Gemiddeld aantal contacten met school en werk per dossier 50,23 

Gemiddeld aantal contacten IB per dossier 66,31 

Gemiddeld aantal supervisies per dossier 8,46 

Gemiddeld aantal andere contacten per dossier 19,22 

    

Gemiddeld aantal contacten per dossier 499,01 
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2.3.3 Contacten per categorie 

Figuur 112: Aantal contacten per categorie – Jez11 

Onderwerp Aantal 

3. Psycho-pedagogische verslaggeving 27 

4. Plaatsende instantie 572 

5.1 Kerngezin (= domicilie-adres jongere) 1200 

5.2 Ander oudergezin (= ander adres) 477 

5.3 Familie 280 

5.4 Andere (onthaalgezin, vrienden, kennis, ...) 254 

6. Hulpverlenend netwerk 587 

7. School 451 

8. Werk 30 

9.1 Individuele begeleiding door pedagogisch stafmedewerker 298 

9.2 Individuele begeleiding door IB 216 

9.3 Supervisie IB -  pedagogisch stafmedewerker 81 

9.4 Individueel gesprek door begeleider 121 

10. Administratie 95 

11. Medische gegevens 89 

    

Totaal 4778 

2.3.4 Aantal en soort time-out met terugkeer 

Figuur 113: Aantal en soort time out met terugkeer – Jez11 (N = 24) 

 

JEZ11 heeft een samenwerkingsverband met de gemeenschapsinstellingen en Psychiatrisch 

Ziekenhuis Heilig Hart Ieper wat betreft time outs. Er wordt beroep gedaan op de 

gemeenschapsinstellingen voor een time out, wanneer het traject dermate vastloop of 

wanneer de jongere een aantal grenzen ernstig overschreden heeft. Psychiatrisch ziekenhuis 

Heilig Hart wordt gecontacteerd voor een kortdurende time out van maximaal 24u wanneer 

er sprake is van een crisis met ernstige agressie naar zichzelf, medebewoners of begeleiding. 

Langdurige time-outs in psychiatrie gaat in de meeste gevallen over 2 weken. In 2013 deden 

we hiervoor beroep op De Korbeel, PAAZ Roeselare, Psychiatrisch Centrum Pittem en De 

Branding. Verder werd er ook een aantal keer beroep gedaan op een zorgboer om een 

time-out mogelijk te maken. Deze laatste vorm van time-out kan ook op vraag van de 

jongere gebeuren, wanneer er nood is aan rust en we escalatie willen voorkomen. 
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Verder willen we met een time-out een signaal geven aan de jongeren en hen aanzetten 

om na te denken. Het uiteindelijke doel van een time-out is steeds het deblokkeren van het 

vastgelopen traject om nadien op een positieve manier verder te gaan met de jongere. 

2.3.5 Evolutie verblijfplaats bij uittrede 

Figuur 114: Evolutie verblijfplaats bij uittrede – Jez11  

 

Perspectief hebben is een erg belangrijke drijfveer voor de meisjes doorheen hun traject. We 

streven er dan ook naar om zo snel als mogelijk duidelijkheid te hebben over de richting waar 

naartoe gewerkt wordt. Grote ontgoocheling vindt plaats wanneer op het eind van een 

traject de vervolghulp niet op tijd een vrije plaats kan bieden. Voor veel meisjes betekent dit 

een genoodzaakt verlengd verblijf in JEZ11. In vergelijking met 2012 is er een sterke daling in 

het aantal meisjes die terugkeren naar huis. In 2013 kon slechts1 meisje terugkeren naar huis, 

waar in 2012 nog meer dan de helft van de jongeren dit kon. De meerderheid van de 

jongeren ging na JEZ11 naar een residentiële opvang binnen op buiten de bijzondere 

jeugdzorg. Twee meisjes stroomden uit naar een meer ingrijpende vorm van hulpverlening, 

namelijk de forensische kinderpsychiatrie.   
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2.3.6 Verblijfsduur bij uittrede 

Figuur 115: Verblijfsduur bij uittrede – Jez11 (N = 8) 

 

In 2013 kon geen enkel meisje binnen de 6 maand haar traject afronden. Voor de helft van 

de meisjes werd hun traject verlengd. Dit was telkens het gevolg van het ontbreken van een 

plaats bij de vervolghulp. Dit brengt steeds veel frustraties met zich mee voor de meisjes. Als 

de jongeren te lang moeten wachten vooraleer er vervolghulp gerealiseerd kan worden, zijn 

zij ook steeds minder gemotiveerd om zich in te zetten. 

2.3.7 Realisatie doelstellingen bij uittrede 

Figuur 116: Realisatie doelstellingen bij uittrede – Jez11 (N = 8) 

 

De meerderheid van de trajecten die beëindigd werden in de loop van 2013, werden positief 

afgerond. De meeste positieve trajecten kenden tot op zekere hoogte een realisatie van de 

doelstellingen. Wanneer we in acht nemen dat de hulpverlening van JEZ11 intensief en 

kortdurend aan de slag gaat om vastgelopen trajecten terug op gang te krijgen, wordt 

duidelijk waarom deze doelstellingen vaak nog niet volledig conform de norm bereikt 

werden. Voor twee meisjes werd gescoord dat de toestand slechter was dan voorheen. We 
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zijn er van overtuigd dat ook deze meisjes een aantal vaardigheden hebben getraind, maar 

het programma van JEZ11 kon onvoldoende antwoord bieden op de hulpvraag en 

problematiek van de jongeren. De vaardigheden die zij aanleerden, waren onvoldoende 

om steeds binnen de grenzen van het maatschappelijk aanvaardbare te blijven. Zij stapten 

na JEZ11 over naar meer ingrijpende hulp. 

 

  


