
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

INFOMAP 
Vereniging Ons Tehuis en deelorganisaties 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEEL 
Vereniging Ons Tehuis  



3 

1 ALGEMENE VOORSTELLING  

1.1 Korte voorstelling 

De Vereniging Ons Tehuis is een erkende organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg.  De organisatie 

wordt beheerd door een uniek samenwerkingsverband tussen 5 O.C.M.W.'s Ieper, Kortrijk, Pope-

ringe, Waregem en Wervik.  

De Vereniging Ons Tehuis, ofwel V.O.T. biedt een continuüm aan hulp – en dienstverleningsvor-

men aan.  De V.O.T. is  de overkoepelende organisatie van: 

 HDO 

o  Categorie: MFO 

o Doelgroep: gezinnen, kinderen en jongeren tussen de 0 en 21 jaar. 

o Aanbod: contextbegeleiding, dagbegeleiding, contextbegeleiding i.f.v. auto-

noom wonen en verblijf. 

o Capaciteit: 

 81 plaatsen contextbegeleiding 

 7 plaatsen dagbegeleiding 

 8 plaatsen contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen 

 42 plaatsen verblijf 

o Regio: Zuid - West - Vlaanderen  

 

 

 

 

 

 

 DIVAM 

o Categorie: HCA - dienst 

o Doelgroep: minderjarigen tussen de 12 en 18 jaar die een als misdrijf omschreven 

feit hebben gepleegd (MOF) 

o Aanbod: herstelbemiddeling, leerproject, gemeenschapsdienst en herstelgericht 

groepsoverleg 

o Capaciteit: 

 Herstelbemiddeling en Hergo: +/- 160 dossiers per jaar  

 Leerprojecten: +/- 40 begeleidingen per jaar  

 Gemeenschapsdienst: +/- 40 begeleidingen per jaar 

o Regio: Ieper en Veurne 

 

 JEZ11 

o Categorie: proeftuin voor meisjes 

 Verblijf 1bis 

 Contextbegeleiding hoge intensiteit 

 Ondersteunende module 

‘MFO’ staat voor multifunctionele organisatie.  Een MFO com-

bineert meerdere werkvormen en kan zelf een deel van het 

aanbod inzetten, aangepast aan de hulpvraag van de  

minderjarige. 
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o Doelgroep: meisjes van 12 tot 18 jaar met een zeer ernstige problematische leefsi-

tuatie 

o Capaciteit: 

 10 plaatsen  

o Begeleidingsduur: maximum 6 maanden en eenmalig gemotiveerd verlengbaar 

 

 Ouders Steunen in Opvoeden 

o Categorie: project opvoedingsondersteuning 

o Doelgroep: ouders, opvoedingsverantwoordelijken en professionals 

o Aanbod: pedagogisch advies, vormingen aan professionelen, vormingen aan 

ouders  

o Regio: Zuid - West - Vlaanderen 

1.2 Organisatiestructuur  

1.2.1 Organogram Vereniging Ons Tehuis 

 

  

OVERKOEPELDE ORGANISATIE 

DEELORGANISATIES 

MODULES 
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1.2.2 Organogram Centrale Diensten 

 

 

1.3 Historiek 

De Vereniging Ons Tehuis maar in het bijzonder Ons Tehuis kent een lange voorgeschiedenis met 

wortels in de 17de eeuw.    Uit vermeldingen in de archieven van de Stad Ieper blijkt dat “De We-

zenschool” van Ieper reeds in de 16e eeuw bestond.  Van oudsher staat ‘Ons Tehuis’ bekend als 

een organisatie die hulp biedt aan jongeren die omwille van hun opvoedingssituatie uit de boot 

vallen of waar andere organisaties geen raad mee weten. 

De Vereniging Ons Tehuis is een professionele organisatie.  Kwaliteitsgerichtheid, cliëntgericht-

heid en betrokkenheid staan centraal.  Waar het hulpverleningsaanbod vroeger vrij uniform en 

aanbodgericht was, wordt nu veel individueler ingespeeld op de hulpvraag van cliënten. Dit is 

terug te zien in de sterke differentiëring van het hulp – en dienstverleningsaanbod.  Deze diffe-

rentiatie startte eind jaren 80. 

Hieronder volgt een kort, chronologisch overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen vanaf 

1964.  

 In 1964 zocht de Commissie Openbare Onderstand (COO) Ieper (nu O.C.M.W.) partners 

voor het beheer van Ons Tehuis.  Ons Tehuis was op dat moment een voorziening van 

het COO Ieper, maar men stelde vast dat de kinderen en jongeren die in Ons Tehuis ver-

bleven niet enkel uit Ieper kwamen, maar uit het gehele arrondissement en de aanpa-

lende arrondissementen. Er waren immers dringend heel wat investeringen nodig en Ie-

per zocht partners om mee te investeren.  

 Op 27 oktober 1967 was de Intercommunale een feit voor de maximumtermijn van 30 

jaar door de stichtingsakte met 3 partners OCMW (toen COO) Kortrijk, Ieper & Waregem. 

 1967-1975: uitbreiding van domein, herinrichting hofstede, bouw van het ontspanningslo-

kaal ‘De Garve’, bouw van een paviljoen voor adolescente jongens, het Nieuwhuis.  

 Bouw van 8 nieuwe woningen op het domein voor telkens max. 14 jongeren waardoor 

op 1 oktober 1982 het oude gebouw definitief kan verlaten worden.  



6 

 In 1976 werd de wettelijke vorm van de intercommunale gewijzigd naar vereniging.  Dit 

omwille van de inwerkingtreding van de O.C.M.W. wetgeving. 

 Op 16/02/1979 trad OCMW Wervik toe tot de Vereniging.  

 In 1989 werd een gebouw omgebouwd tot kamertrainingscentrum met, in de eerste fase 

8 individuele studio's, later uitgebreid tot 10. 

 Eind jaren 80 - begin jaren 90: differentiatie van het hulpverleningsaanbod leidt tot af-

bouw residentiële hulp en oprichting van nieuwe voorzieningen en hulpverleningsvor-

men.  Zo ontstond een dagcentrum (Den Akker) , een thuisbegeleidingsdienst (Harmo-

nie), een project rond alternatieve maatregelen en herstelbemiddeling (DIVAM). 

 De Vereniging werd op 16/10/1997 verlengd met de maximumtermijn van 30 jaar. Ter-

zelfdertijd trad de vijfde partner: het OCMW Poperinge toe.  

 In samenwerking met de O.C.M.W.'s van Ieper en Wervik werden eind 2001 twee nieuwe 

projecten opgericht voor Niet-Begeleide Minderjarige Buitenlandse jongeren. Met name 

De Bilck te Wervik en De Lier te Ieper.  

 Eind 2008 werden de twee projecten voor Niet-Begeleide Minderjarige Buitenlandse jon-

geren stopgezet. 

 De Vereniging Ons Tehuis krijgt vanuit Jongerenwelzijn één van de twee proeftuin-

projecten voor adolescente meisjes toegewezen. Dit luidt de start in van JEZ11, begin 

2009. 

 De opstart van het Experimenteel Modulair Kader (EMK) op 1 januari 2013 zorgt voor een 

historisch veranderingsproces in de Bijzondere Jeugdzorg.  Voor Harmonie, Den Akker en 

Ons Tehuis betekende dit het samenvloeien tot één organisatie, HDO.     

1.4 De Bijzondere Jeugdzorg 

De deelorganisaties HDO, JEZ11 en DIVAM zijn erkend als organisatie binnen de Bijzondere 

Jeugdzorg.  Ouders Steunen in Opvoeden een project dat zich situeert op het vlak van sensibili-

sering, vorming en opvoedingsondersteuning. 

De Bijzondere Jeugdzorg is er voor minderjarigen van wie de fysieke integriteit en de affectieve, 

morele, intellectuele of sociale ontplooiing in het gedrang komen als gevolg van een problema-

tische leefsituatie  in het gezin of in de bredere maatschappelijke context waarin zij leven. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor hulpverlening aan jongeren en gezinnen in problematische leefsituaties kan men zich rich-

ten tot onze deelorganisaties HDO en JEZ11. 

Ook wanneer een minderjarige een als misdrijf omschreven feit (MOF) pleegde, kan de hulpver-

lening van de Bijzondere Jeugdzorg opgestart of verder gezet worden.  

 

 

De term ‘problematische opvoedingssituatie’ ofwel 

POS werd in 2014 vervangen door de term ‘problema-

tische leefsituatie.  Hiermee wilde men het contextge-

richt werken benadrukken. 
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Bij een minderjarige die een als misdrijf omschreven feit gepleegd heeft, gaat men in eerste in-

stantie beroep doen op onze deelorganisatie ‘DIVAM’. 

1.5 Integrale jeugdhulpverlening en de Intersectorale 

Toegangspoort (ITP) 

1.5.1 Integrale jeugdhulpverlening 

Het jeugdhulpaanbod in Vlaanderen is erg divers. Het varieert van een laagdrempelig, weinig 

ingrijpend, kortdurend en rechtstreeks toegankelijk aanbod tot erg intensieve, ingrijpende en 

niet zomaar op vraag van de cliënt toegankelijke hulpverlening. Die jeugdhulp wordt in belang-

rijke mate georganiseerd door zes verschillende sectoren. 

 Kind en Gezin 

 Centra voor Leerlingenbegeleiding 

 Centra voor Algemeen Welzijnswerk 

 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg 

 Bijzondere Jeugdzorg 

 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

In de Integrale Jeugdhulp maakt men onderscheid tussen ‘Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 

(RTJ)’ en ‘Niet rechtsreeks toegankelijke jeugdhulp (NRTJ)’. 

‘Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ)’ is jeugdhulp die voor iedereen toegankelijk is. Het 

zijn diensten waar je als cliënt zélf naar toe kan stappen om informatie, hulp, ondersteuning … te 

vragen.  

Niet rechtsreeks toegankelijke jeugdhulp (NRTJ) is jeugdhulp die enkel kan ingezet worden met 

het akkoord en tussenkomst van de intersectorale toegangspoort. Dit is meer intensieve hulpver-

lening. Momenteel is alle jeugdhulp aangeboden binnen de sector Bijzondere jeugdzorg niet 

rechtstreeks toegankelijk.  

1.5.2 De Intersectorale Toegangspoort 

Op 1 maart 2014 is de Intersectorale toegangspoort in werking getreden. Momenteel moet alle 

hulpverlening binnen de sector Bijzondere Jeugdzorg via deze poort passeren. 

 

 

Omdat minderjarigen, volgens de wet op de jeugd-

bescherming, geen misdrijf kunnen plegen, hanteert 

men de term ‘als misdrijf omschreven feit’ (MOF). De-

ze term verwijst naar feiten of handelingen die, met 

het klassieke strafrecht als referentiepunt, als misdrijf 

worden beschouwd. 
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Medewerkers van de toegangspoort van het team indicatiestelling gaan na wie in aanmerking 

komt voor ingrijpende hulp en bepaalt welke soort ingrijpende hulp de cliënt  nodig heeft. De 

aanmelding bij de toegangspoort gebeurt meestal via  een hulpverlener, bij voorkeur samen 

met de cliënt. Het team indicatiestelling  zal bepalen binnen welke sector of sectoren de cliënt 

hulp nodig heeft. De hulp wordt omschreven in typemodules zoals contextbegeleiding, dagbe-

geleiding, verblijf, ondersteunende module,…).  

Het team jeugdhulpregie van de intersectorale toegangspoort zoekt dan organisaties waar de-

ze hulp aangeboden wordt. Binnen de Vereniging Ons Tehuis kan de cliënt hulp krijgen binnen 

HDO of JEZ11. 

De hulp kan vrijwillig zijn, meer aanklampend of gedwongen, afhankelijk van de bereidheid van 

de cliënten om mee te werken en/of de problematische leefsituatie al dan niet verontrustend is.  

Indien er geen vrijwillige hulp is en de problematische leefsituatie  is dermate verontrustend dat 

de hulpverlener van oordeel is dat het maatschappelijk noodzakelijk is om hulp te bieden,  

wordt er een gemandateerde voorziening ingeschakeld. De gemandateerde voorziening volgt 

het verder verloop van de hulp mee op. Dit kan ofwel het vertrouwenscentrum kindermishande-

ling (VK) of het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ) zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemandateerde voorziening tracht hier de cliënten te overtuigen om toch de hulp vrijwillig 

te aanvaarden. Als dit niet lukt, kan de gemandateerde voorziening doorverwijzen naar het 

Parket. Het Parket kan de jeugdrechter inschakelen en die kan dan de gerechtelijke jeugdhulp 

opstarten. Het gezin komt dan in de gedwongen hulpverlening terecht. 

De Intersectorale Toegangspoort (ITP) biedt toegang 

tot de  hulpverlening uit verschillende sectoren waar 

de cliënt niet zelf kan naartoe stappen tenzij onder 

strikte voorwaarden. Ze bestaat uit twee onafhanke-

lijk werkende teams: een indicatiestellingsteam en 

een team jeugdhulpregie. 

 

Een jeugdhulpverlener zoekt zoveel mogelijk vrijwillige 

hulp, ook in een situatie die echt zorgwekkend is. 

Maar soms lijkt dat niet en blijft de hulpverlener toch 

zitten met de bekommernissen over  de veiligheid en 

ontwikkeling van de jongere. In zo’n situatie zal de 

hulpverlener de jongere aanmelden bij een  geman-

dateerdevoorziening. 
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1.6 Contact V.O.T. 

 

 

 

  

Vereniging Ons Tehuis 

Poperingseweg 30 

8900 Ieper 

Tel.: 057/22.62.82 

Fax: 057/22.62.92 

www.votjeugdhulp.be 

VOT@votjeugdhulp.be 

 

 

http://www.votjeugdhulp.be/
mailto:VOT@votjeugdhulp.be
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2 MISSIE EN VISIE 

2.1 Missie 

De missie definieert de fundamentele bestaansreden en ambitie van de Vereniging Ons Tehuis. 

Ze geeft aan waarin de Vereniging Ons Tehuis verschilt van de anderen.  Bij het uitschrijven  van 

de missie vertrokken we vanuit de opvatting dat een goede missie beknopt, ambitieus, con-

creet en uniek moet zijn. We kozen voor volgend kader om onze missie in te formuleren. 

 Wij willen 

 Wij zijn 

 Wij doen dit door 

 Wij staan voor 

Wij willen  

 voor jongeren en hun sociaal netwerk, die in problematische opvoedingssituaties verke-

ren of die een als misdrijf omschreven feit pleegden, de meest kwalitatieve hulp- en 

dienstverlening op maat realiseren  

 een gedifferentieerde hulp- en dienstverlening bieden, gericht op een duurzame inte-

gratie in de maatschappij  

 een gedreven, betrouwbare en kwaliteitsvolle organisatie zijn die een positief imago uit-

draagt  

 erkenning en appreciatie door de samenleving voor onze maatschappelijke opdracht  

 signalen geven en actief meedenken aan het beleid in de Bijzondere Jeugdzorg 

 een goede samenwerking met de diverse actoren uit integrale jeugdhulp 

Wij zijn  

 een erkende, gesubsidieerde organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg in Zuid-West-

Vlaanderen, bestaande uit gedifferentieerde voorzieningen die zich inzetten op de ter-

reinen opvoedingsondersteuning, hulpverlening, herstelgericht en constructief werken.  

 een pluralistische organisatie die beheerd wordt door een uniek samenwerkingsverband 

tussen O.C.M.W.’s  

 een organisatie die op een verantwoorde en bewuste manier innovatief en flexibel in-

speelt op nieuwe maatschappelijke behoeften en individuele vragen door de werking te 

evalueren, aan te passen en te differentiëren 

Wij doen dit door 

 het aanbieden van een zo gedifferentieerd, gespecialiseerd en ruim mogelijk aanbod 

aan werkvormen op maat van de jongeren en hun sociaal netwerk 

 een dienst- en hulpverleningsaanbod op maat op te stellen en regelmatig bij te sturen 

en dit in een open, constructief klimaat in overleg met alle betrokkenen  

 ons aanklampend op te stellen 

 het optimaal inzetten van personeel en middelen met aandacht voor uitwisseling van 

kennis en methodieken en voor bijscholing 

 het voeren van een actief kwaliteitsbeleid gericht op continue verbetering 

 het delen en inzetten van expertise over de verschillende werkvormen heen 

 samen te werken met alle partners die een meerwaarde kunnen bieden in het hulp- of 

dienstverleningsproces 
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Wij staan voor   

 een positief mensbeeld gebaseerd op respect en geloof in elk persoon 

 het erkennen van het recht op maximale ontplooiing van elke betrokkene  

 inspraak, participatie en betrokkenheid van alle actoren 

 een contextgerichte en emancipatorische basishouding 

 een beleid met een open vizier op de samenleving 

 multiculturele openheid  

 gedreven professionaliteit, met een hart  

 innovatie, creativiteit, handelingsgerichtheid 

 authenticiteit, echtheid  

2.2 Visie 

2.2.1 Hulp – en dienstverleningsvisie 

2.2.1.1 Inleiding 

De V.O.T. biedt jongeren en hun sociaal netwerk een gedifferentieerd hulp – en dienstverle-

ningsaanbod op maat aan.  Maar op welke opvattingen is de hulp – en dienstverlening van de 

V.O.T. nu eigenlijk gestoeld?   

De meerwaarde van een gezamenlijke visie op de hulp  - en dienstverlening is duidelijk: 

 biedt duidelijkheid en geeft richting; 

 een duidelijke en gedragen visie is inspirerend;  

 maakt de hulp – en dienstverlening beter toetsbaar; 

 zorgt voor meer begrip tussen de verschillende deelorganisaties, afdelingen en mede-

werkers van de organisatie; 

 maakt dat we elkaar erop kunnen aanspreken, als dat nodig is; 

 het onderscheidt ons van anderen; 

 maakt dat nieuwe medewerkers snel vertrouwd raken met onze handelswijze. 

De V.O.T. beschouwt haar visie als levendig en dynamisch.  De hulp – en dienstverleningsvisie 

van de Vereniging vormt de basis voor het dagelijks handelen van medewerkers en is het uit-

gangspunt voor andere visieteksten en documenten.  De organisatie beschouwt tevens de visie 

als een dynamisch gegevens.  De omgeving verandert voortdurend en nieuwe inzichten ont-

staan.  Dit houdt in dat de visie van de V.O.T. steeds waardevol is, maar met behoefte is aan 

herijking.  Misschien betekent dit een update, misschien een upgrade.  Het proces van herijking 

is m.a.w. nooit af. 

2.2.1.2 Algemene uitgangspunten   

De Vereniging hanteert een positief mensbeeld gebaseerd op respect en geloof in elk persoon.  

Elk mens is gelijkwaardig.  Ons mensbeeld is de basis voor het denken en handelen en bijgevolg 

vertrekpunt voor de hulp – en dienstverleningsvisie.  De V.O.T. werkt emancipatorisch en empo-

werend.   In de V.O.T. werken we dan ook vraag – en cliëntgericht. Dit betekent o.a. dat de 

vraag van de cliënt het vertrekpunt is.   Vraaggericht werken betekent ook participatief werken. 

De V.O.T. erkent het recht van elk kind om kansrijk op te groeien en ontwikkelen.  Iedere jonge-

re, hoe moeilijk ook voor zichzelf en zijn omgeving, heeft recht op hulp en maatschappelijke 

integratie.  Wij beschouwen het Verdrag van de rechten van het kind, het Mensrechtenverdrag 

en Decreet Rechtspositieve als belangrijke referentiekaders en vertrekpunten.  Dit uitgangspunt 

houdt bijvoorbeeld in dat binnen de hulpverlening van de jongeren en zijn context de focus ligt 
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alle ontwikkelingstaken waar de jongere voor gesteld is.  De hulp – en dienstverlening draait niet 

alleen op het veranderen of verminderen van tekorten of problemen maar ook op het bevorde-

ren van ontwikkelingsmogelijkheden. 

In de V.O.T wordt op een bewust holistische wijze omgesprongen met diverse referentiekaders, 

modellen en theorieën.  Hierbij vormen de orthopedagogische kaders de basis (J.F.W. Kok, Ter 

Horst, Scholte). Naargelang de werkvorm en in functie van de hulpvraag van de cliënt worden 

andere theoretische benaderingen aangewend. We denken hier onder meer aan (ontwikke-

lings-) psychologische kaders, systeem- en communicatietheorieën, criminologische en juridi-

sche kaders, … 

Jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, benaderen we vanuit een her-

stelgerichte en constructieve visie  en bijhorende werkingsprincipes (responsabiliseren, herstel-

gedachte, …) 

In de Vereniging werken we multidisciplinair samen.  We streven wel een geïntegreerde bege-

leiding na.  Dit betekent dat er gewerkt wordt met één handelingsplan voor elke cliënt waaraan 

binnen de verschillende modules/disciplines gewerkt wordt.  

V.O.T. streeft ernaar methoden te gebruiken waarvan de effectiviteit is bewezen, maar we zijn 

er ook van overtuigd dat daarnaast de hulpverlener de belangrijkste factor is die de effectiviteit 

van de hulp bepaalt.   We beschouwen de houding van de hulpverlener als essentieel binnen 

de hulp – en dienstverlening.  Elke medewerker heeft een professionele relatie met cliënten.  

Medewerkers hebben een contextgericht en emancipatorische basishouding.   

De context van de cliënt wordt expliciet bij de hulp – en dienstverlening betrokken. Hierbij moet 

niet alleen aan het gezin van herkomst gedacht worden maar ook aan een breed sociaal net-

werk.  Het versterken van het sociale netwerk wordt gezien als een belangrijk middel om de ef-

fectiviteit van de hulp – en dienstverlening te vergroten.   

De hulp – en dienstverlening is een dynamisch proces.  We beschouwen het als een proces tus-

sen cliënt/cliëntsysteem en hulpverlener, waarbij verschillende actoren betrokken zijn, die elkaar 

wederzijds beïnvloeden.  De hulpverlening is vraaggericht en bijgevolg participatief.  De hulp – 

en dienstverlening speelt in op de hulpvra(a)g(en) van het cliëntsysteem maar ook van de ver-

wijzer en hulpverleners.  De hulp – en dienstverlening is een doelgericht en planmatig proces.  

Het handelingsplan is voor de V.O.T. een belangrijk werkinstrument binnen dit proces.  Het is als 

het ware de rode draad doorheen het proces.  Hulpverlening is een proces met een eindpunt.  

Wanneer de geboden hulpverlening niet meer noodzakelijk is wordt er doorverwezen naar an-

dere meer gepaste hulpverleningsvormen. 

De hulp – en dienstverlening van de V.O.T. heeft grenzen en stelt grenzen.  Niettegenstaande 

vraaggericht werken een belangrijk uitgangspunt is, kan niet aan alle vragen tegemoet geko-

men worden.  De organisatie heeft immers een eigen hulp – en dienstverleningsaanbod.  Dit 

wordt per deelorganisatie en afdeling geëxpliciteerd in een pedagogisch profiel.  Het is van 

essentieel belang om cliënten, verwijzers en andere belangrijke actoren te informeren en te sen-

sibiliseren over de mogelijkheden en grenzen van het aanbod van de V.O.T.  De V.O.T. heeft 

een maatschappelijke opdracht en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.  Vei-

ligheid is dan ook een absolute basisvoorwaarde voor groei en ontwikkeling. Dit belang van het 

kind staat voor de hulpverleners altijd voorop. Zo gauw de veiligheid van het kind in gevaar is, is 

het handelen van de hulpverlener er direct op gericht om de veiligheid te herstellen, ongeacht 

of dit op dat moment tegen de wens van de ouders is.  De V.O.T. beschouwt het als haar taak 

om cliënten en andere actoren te wijzen op de regels en grenzen van de maatschappij en hoe 

daarmee om te gaan. 
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Kwaliteitsgericht werken staat tevens voorop in de organisatie.  De Vereniging werkt stelselmatig 

aan verbetering en vernieuwing van de hulp – en dienstverlening.  De hulpvragen van cliënten 

veranderen in intensiteit en diversiteit.  Wij spelen hierop in door continue kwaliteitsverbetering 

(INK), creativiteit en innovatie. 

Meer informatie over de hulpverleningsvisie van de V.O.T.?  Email naar VOT@jeugdhulp.be  

2.2.2 Maatschappelijke visie 

De hulp – en dienstverlening van de Vereniging Ons Tehuis (V.O.T.) dient gesitueerd te worden 

op drie verschillende niveaus: 

 microniveau: het niveau van de hulp – en dienstverlening aan cliënten; 

 mesoniveau: de omgeving van de organisatie;  

 macroniveau: niveau van de maatschappij ofwel beleidsniveau. 

De visie op de hulp – en dienstverlening van de V.O.T. wordt beïnvloed door deze verschillende 

niveaus.  De V.O.T. wil echter ook een actieve rol opnemen en bruggen bouwen tussen het mi-

croniveau, mesoniveau en macroniveau.   

De maatschappelijke visie van de V.O.T. wordt in eerste instantie bepaald door de maatschap-

pelijke opdracht, die wordt geformuleerd in de missie, visie en waarden van de het Agentschap 

Jongerenwelzijn. 

 Missie: “wij gaan tot het uiterste voor jongeren in moeilijke leefsituaties.” 

 Visie: “in een evoluerend Vlaanderen heeft élke jongere het recht om kansrijk mee te 

groeien. Jongerenwelzijn is de stuwende kracht van de hulp aan jongeren in een moeilij-

ke leefsituatie.” 

 Jongerenwelzijn heeft 8 waarden: “integer, open, engagement, team spirit, doe ge-

woon, niet loslaten, verbindend, deskundig” 

Binnen het kader van de maatschappelijke opdracht, legt de V.O.T. eigen accenten. 

 

 Als de maatschappij ‘bijzondere’ jeugdhulp noodzakelijk acht, is dat omdat de proble-

matische leefsituatie getoetst wordt aan een maatschappelijk normenkader van wat 

aanvaardbaar is.  We verwijzen hiervoor naar de definiëring van verontrustende situaties 

en maatschappelijke noodzaak.    

Hierin ligt de kernopdracht van de Vereniging Ons Tehuis.  Binnen deze kernopdracht  en 

hulpverlening willen we het accent leggen op het ‘herstel van het gewone leven’. 

 De maatschappij is voortdurend in evolutie, bijgevolg is ook onze doelgroep en hulp – en 

dienstverlening geëvolueerd.  De Vereniging volgt de maatschappelijke tendensen op 

de voet en indien noodzakelijk wordt de missie en het aanbod van de V.O.T. hierop af-

gestemd .  Ook in de toekomst willen we tendensen aandachtig opvolgen.  Hierin willen 

we een voorbeeldrol spelen.  De V.O.T. werkt bijvoorbeeld actief mee aan de stijgende 

maatschappelijke aandacht voor preventie en opvoedingsondersteuning.  De V.O.T. wil 

een actieve rol spelen bij het recht op opvoedingsondersteuning voor ouders en opvoe-

dingsverantwoordelijken.  De Vereniging ziet haar missie ruimer dan enkel hulpverlening.  

De V.O.T. heeft een maatschappelijke opdracht die tevens betrekking heeft op bredere 

maatschappelijke behoeften. 

 Een belangrijk element binnen het maatschappelijk debat over jeugd en jeugdhulpver-

lening, vormen de kinderrechten.  De mensenrechten, kinderrechten en het Decreet 

Rechtspositie van de Minderjarige vormt één van de belangrijke referentiekaders van de 

hulp – en dienstverlening van de V.O.T. 

 Gezien de vele opdrachten en uitdagingen in onze huidige maatschappij, is er veel 

aandacht voor een optimale besteding van de middelen die de maatschappij aan de 
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hulpverlening ter beschikking stelt. Zo ontstaat er een beweging voor verantwoorde be-

steding van middelen, kwalitatieve zorg, waarbij de overheid vooral wil focussen op de 

bereikte kernresultaten .  Hierbinnen kaderen we de kwaliteitsdecreten en het uitvoe-

ringsbesluit, de groei naar sociaal ondernemerschap; Ook hierin speelt de Vereniging 

Ons Tehuis een voorbeeldrol met bijvoorbeeld het behaalde Pluslabel PROSE. 

 In ons huidig maatschappelijk bestel wint het ethisch verantwoord ondernemen alsmaar 

aan belang. De cliënt staat centraal in zijn menswaardigheid en ook in hoe hulpverle-

ning georganiseerd wordt (zie organisatorische visie).   De V.O.T. heeft daarom een ethi-

sche code voor hulpverleners.  

 

Meer informatie over de maatschappelijke visie van de V.O.T.?  Email naar 

VOT@votjeugdhulp.be  

2.2.3 Organisatorische visie  

2.2.3.1 Inleiding 

Om de organisatiedoelstellingen te realiseren, heeft de organisatie nood aan een bepaalde 

organisatiestructuur. Een organisatiestructuur is geen statisch gegeven, maar een dynamisch 

geheel. 

De organisatiestructuur moet niet alleen aangepast zijn aan de eigen organisatiedoelstellingen 

maar ook aan de maatschappelijke structuur. Een organisatiestructuur is ook voortdurend in 

evolutie. Ook onze organisatiestructuur is voortdurend in verandering.    

De opstart van het Experimenteel Modulair Kader (EMK) op 1 januari 2013 zorgde voor een histo-

risch veranderingsproces in de Bijzondere Jeugdzorg.  Het implementeren en toepassen van het 

modulair kader in de Vereniging Ons Tehuis gaf  aanleiding tot het formuleren van een nieuwe 

organisatorische visie.  Voor Harmonie, Den Akker en Ons Tehuis (HDO) betekende dit concreet 

het samenvloeien tot één multifunctionele organisatie, namelijk HDO. 

2.2.3.2 Kwaliteitseisen 

Een geschikt organisatiemodel moet voor de V.O.T. aan de volgende eisen voldoen: 

 het klantgericht aspect, vraaggestuurd en participatief werken, één aanspreekpunt 

moet duidelijk tot uiting komen;  

 het organisatiemodel moet helpen bij het vinden van het juiste evenwicht tussen de ge-

wenste vrijheid en de noodzakelijke ordening;  

 het aantal hiërarchische niveaus beperken; 

 zelfverantwoordelijkheid en autonomie bevorderen zonder de doelstellingen van de or-

ganisatie uit het oog te verliezen; 

 duidelijkheid creëren in de positie en verantwoordelijkheden van elke medewerker: 

 moet passen binnen de missie en overkoepelende maatschappelijke en hulpverlenings-

visie van de organisatie. 

2.2.3.3 Pijlers organisatorische visie 

De organisatorische visie van de Vereniging is gebaseerd op een aantal pijlers.  Deze pijlers 

vormen het hart van de visie.  Ze vormen stuk voor stuk permanente aandachtspunten voor de 

organisatie. 

2.2.3.3.1 Unitmodel 

Het unitmodel wordt behouden maar wordt aangevuld met andere pijlers teneinde een aantal 

uitdagingen het hoofd te bieden.  De vijf belangrijkste kenmerken van het unit-model, zijn:  
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 decentralisatie van de integrale ondernemingsverantwoordelijkheid; 

 cliëntgestuurd organisatieconcept; 

 intern ondernemerschap door deregulering; 

 decentralisatie van operationele bevoegdheden en 

 synergie door strategisch management. 

2.2.3.3.2 Talent – en competentiemanagement 

De voorbije jaren werd werk gemaakt van de implementatie van talent – en competentiema-

nagement in de organisatie.  Talent- en competentiemanagement vertrekt vanuit de organisa-

tie en de eisen aan een functie maar ook vanuit de medewerker en zijn of haar persoonlijke 

talenten.  Het doel is het beste uit medewerkers, teams en organisatie te halen en dit in functie 

van de missie en doelstellingen van de organisatie. Concreet, leidde de implementatie van im-

plementatie van talent – en competentiemanagement tot het definiëren van kerncompeten-

ties, opstellen van duidelijk omschreven functieprofielen, het invoeren van het ontwikkelingsge-

sprek, gebruik van E-OK … 

2.2.3.3.3 Procesgericht organiseren 

In de V.O.T. worden niet de afzonderlijke taken centraal gesteld, maar de primaire processen.  

Processen zijn ketens van activiteiten. Deze activiteiten zijn logisch geordend en gericht op het 

bereiken van resultaten (output) voor een gebruiker.  Elk proces is opgebouwd uit volgende 

elementen: resultaten, activiteiten, mensen, middelen en randvoorwaarden (vereisten, normen, 

…).  Enkele voorbeelden van primaire processen in de organisatie: contextbegeleiding, indivi-

duele begeleiding, pedagogisch basisklimaat …  Bij procesmanagement geeft het proces de 

richting aan en niet de verantwoordelijke van een afdeling.  De dimensie proces centraal stellen 

betekent, processen beschrijven, implementeren, evalueren en verbeteren. Door aan proces-

management te doen kan elke eenheid in de organisatie zich concentreren op de hulpverle-

ning en cliënten. 

Binnen een procesgerichte organisatie worden kleinschalige en zelfstandige werkverbanden 

gecreëerd die gericht zijn op het vervullen van een complete taak. Binnen deze eenheden ont-

staan mogelijkheden voor het beheersen en verbeteren van het proces.  We verwijzen hiervoor 

naar het bloemmodel van de organisatie.  Het bloemmodel vindt zijn praktische uitwerking in 

supervisiemomenten als overleginstrument in de organisatie. 

Voor meer informatie over de organisatorische visie van de V.O.T. mail naar 

VOT@votjeugdhulp.be.  

2.2.4 Visie op Integrale Kwaliteitszorg 

2.2.4.1 Inleiding  

Wanneer alleen eisen van de kwaliteitswetging worden nageleefd, wordt kwaliteitszorg gebruikt 

om te voldoen aan de wet. Het systeem wordt dan een bureaucratische last, terwijl een goed 

kwaliteitssysteem daadwerkelijk bijdraagt aan verbetering van de hulp – en dienstverlening en 

aan een efficiëntere en effectievere manier van hulpverlening.   

De V.O.T. heeft de afgelopen jaren diverse organisaties geholpen met het implementeren en 

verankeren van Integrale Kwaliteitszorg.  Ook in de toekomst wil de V.O.T. een belangrijke voor-

beeldrol vervullen bij de implementatie van het uitvoeringsbesluit.  

2.2.4.2 Integrale Kwaliteitszorg 

De Vereniging hanteert volgende uitgangspunten bij Integrale Kwaliteitszorg: 
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 kwaliteit is nooit af; 

 de V.O.T. garandeert het verwachte kwaliteitsniveau (element borging van kwaliteit); 

 we handelen planmatig en systematisch; 

 het algemeen besef dat alle activiteiten en hun interactie bijdragen tot de eindkwali-

teit.  Alles is kwaliteit (integrale) en het is de verantwoordelijkheid van iedereen; 

 het belang van het verzamelen en analyseren van gegevens: meten is immers weten; 

 de kwaliteitsinstrumenten (kwaliteitshandboek, kwaliteitsplanning en zelfevaluatie) wor-

den gebruikt; 

 gebruikers worden voortdurend om feedback gevraagd. 

2.2.4.3 Het kwaliteitszorgsysteem van de Vereniging Ons Tehuis  

Een kwaliteitszorgsysteem is noodzakelijk voor het vaststellen en uitwerken van het kwaliteitsbe-

leid en de kwaliteitsdoelstellingen. Het kwaliteitssysteem bestaat uit: 

 de missie: doelen, basisthema’s, visies, bestaansreden, basiswaarden; 

 de strategie: een negenjaarlijkse strategisch analyse en plan met de strategische doel-

stellingen, een driejaarlijkse QuickScan, stappenplannen, verbeterplannen; 

 kwaliteitsmodel en kwaliteitsinstrumenten; 

 verantwoordelijkheden en functies; 

 de kernprocessen en procedures; 

 documentatie (bijv. formulieren). 

De visie op Integrale Kwaliteitszorg wordt geoperationaliseerd via ons kwaliteitssysteem dat be-

staat uit het kwaliteitshandboek, de kwaliteitsplanning en zelfevaluaties.   

Kwaliteitshandboek 

Het kwaliteitsdecreet stelt dat organisaties in de sector gezondheid en welzijn over een eigen 

kwaliteitshandboek moeten beschikken.  Het kwaliteitsdecreet stelt dat het kwaliteitsbeleid, het 

kwaliteitssysteem en de zelfevaluatie gestalte krijgen in het kwaliteitshandboek van de organisa-

tie.  Het kwaliteitshandboek wordt beschouwd als een statisch instrument.  Functie van het kwali-

teitshandboek is de kwaliteit beheersen en bewaken.  Het kwaliteitsdecreet legt geen verplichte 

indeling vast maar wel een minimale inhoud.  De V.O.T. hanteert ISO als houvast voor de op-

bouw en logische indeling van het kwaliteitshandboek.  Voor meer informatie over het kwali-

teitshandboek mail naar VOT@votjeugdhulp.be.  

Kwaliteitsplanning 

De kwaliteitsplanning is in tegenstelling tot het kwaliteitshandboek een dynamisch instrument.  

Ze heeft als doel de kwaliteit te bepalen en verbeteren.  Met de kwaliteitsplanning doen we 

systematisch aan kwaliteitsverbetering.  Met systematisch bedoelen we: stapsgewijs, gepland, 

continue en vastgelegd.  Voor de opbouw en indeling van de kwaliteitsplanning hanteren we 

de aandachtsgebieden van het EFQM-model.   

De kwaliteitsstuurgroepen zijn verantwoordelijk voor het opmaken van de kwaliteitsplanning.  De 

methode die we hierbij hanteren beschrijven we het best als “het vullen van de verbeteremmer 

met verbetersuggesties”.  Bij deze stap gebeurt een loutere inventarisatie van alle mogelijke 

verbetersuggesties.  Dit kan gaan over informatie opgevangen in de “wandelgangen” bij colle-

ga’s, verwachtingen vanuit de overheid, elementen uit tevredenheidsmeting bij de verwijzer, 

resultaten van een tevredenheidsmeting en/of bevraging van cliënten, geregistreerde klachten, 

resultaten van zelfevaluaties … 

Verbetersuggesties komen echter niet automatisch in de kwaliteitsplanning terecht.  Na het ver-

zamelen van suggestie, gebeurt een selectie.  De selectie van de verbetersuggesties gebeurt 

aan de hand van criteria (bijvoorbeeld impact, belangrijkheid, …).  Na de selectiefase worden 
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de weerhouden suggesties gesorteerd naar prioriteit en maken de stuurgroepen een eerste ru-

dimentaire planning op.  De ganse oefening wordt beëindigd met het aanwijzen van een ver-

antwoordelijke medewerker voor elke verbeteractie en – project.  De verantwoordelijken dienen 

een definitieve omschrijving van de verbeteractie en – project te formuleren en starten met het 

uitschrijven van hun actieplan.   

De kwaliteitscoördinator en de kwaliteitsstuurgroepen bewaken de voortgang van de planning. 

De kwaliteitscoördinator bewaakt in opdracht van de directeur en stuurgroepen de voortgang.  

Via een wekelijks supervisiemoment neemt de kwaliteitscoördinator proactief met de verant-

woordelijken van verbeterprojecten en - acties contact om te luisteren hoe het vlot en of er hulp 

kan geboden worden.  Via een wekelijks spreekuur kan er op korte termijn steeds een intervisie-

moment afgesproken worden.  De kwaliteitsplanning of afzonderlijke verbeteracties en – pro-

jecten worden geagendeerd op het maandelijks kwaliteitsoverleg tussen directeur en kwali-

teitscoördinator.  

Op drie momenten vindt een diepgaande, inhoudelijke beoordeling plaats:  

 een tussentijdse evaluatie van afzonderlijke projecten en de planning in het algemeen in 

het voorjaar (i.c. maart/april); 

 een tussentijdse evaluatie van afzonderlijke projecten en de planning in het algemeen 

bij opmaak van de nieuwe planning in september en 

 een eindevaluatie van elk project/actie 

Voor meer informatie over de kwaliteitsplanning mail naar VOT@votjeugdhulp.be.  
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3 DE V.O.T. ALS WERKGEVER 

3.1 Een moderne werkgever 

De V.O.T. wil : 

 Gedreven en talentvolle medewerkers aantrekken, ontwikkelen en behouden opdat zij 

voor onze jongeren en hun gezinnen de meest kwalitatieve hulp- en dienstverlening op 

maat kunnen realiseren vanuit een professionele inzet met een hart. 

De V.O.T. doet dit door: 

 De talenten en competenties van medewerkers optimaal af te stemmen op de behoef-

ten en mogelijkheden van de organisatie. We zien talenten en competenties van me-

dewerkers ook als een bron van innovatieve en creatieve ideeën en methodieken die 

de organisatie versterken 

 Ons intern en extern als een aantrekkelijke werkgever op te stellen en dit ook te laten 

uitdragen door onze medewerkers. 

 Onze medewerkers ontplooiingskansen te bieden via uitdagende jobs met verantwoor-

delijkheid alsook via opleidings- en loopbaanmogelijkheden waar mogelijk en dit in een 

duurzaam kader. 

 Leiding te geven gericht op een maximale aanwending van de krachten van medewer-

kers en teams en dit door middel van inspraak en resultaatsgerichte participatie. 

 Een stabiele en duidelijk gestructureerde organisatie te zijn die voortdurend investeert in 

arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsklimaat. 

 Een ondersteunende werkomgeving te creëren waarin we aandacht hebben voor het 

individuele welbevinden van elke medewerker. 

 Activiteiten te organiseren waarin we informele ontmoetingen tussen medewerkers willen 

stimuleren. 

3.2 Kerncompetenties 

Kerncompetenties zijn te vergelijken met de waarden die belangrijk zijn in V.O.T.  Kerncompeten-

ties zijn dé referentie voor het gedrag dat van elke medewerker in de V.O.T. wordt verwacht, 

welke functie de medewerker ook uitoefent, op welk niveau, binnen welke deelorganisatie of 

afdeling.   De kerncompetenties zijn vastgelegd op basis van de missie en visie van de V.O.T.  

Het zijn m.a.w. gedragscompetenties waarover elke medewerker moet beschikken om de missie 

en visie te realiseren.  

Kwaliteitsgericht handelen: 

Met de beschikbare middelen de hoogst mogelijke kwaliteit realiseren en in stand houden door 

hoge eisen te stellen aan het resultaat van opdrachten/diensten. Het streven naar continue 

verbetering en borging resultaten. 

Betrokkenheid: 

Zich identificeren met de V.O.T. als organisatie en werkgever. Aanpassen van het eigen gedrag 

aan de noden, prioriteiten en cultuur van de organisatie (unit/VOT) en op een constructieve 

wijze bijdragen aan de realisatie van de missie en doelstellingen van de organisatie. Zich gedre-

ven blijven inspannen om de beoogde doelstellingen te realiseren en dit ook bij moeilijke om-

standigheden. 
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Klant- en cliëntgerichtheid: 

Onderzoeken van wensen en behoeften van de cliënt en interne klant en hiernaar handelen. 

Anticiperen op behoeften van cliënten en interne klanten en een hoge prioriteit geven aan 

goede dienstverlening en klant- en cliënttevredenheid. 

3.3 Aantrekkelijke werkgever 

De V.O.T. wil gedreven en talentvolle medewerkers.  De Vereniging zoekt voortdurend naar ma-

nieren om de belangen van de organisatie en medewerkers zo optimaal mogelijk op elkaar af 

te stemmen. Wij bieden: 

3.3.1 Een duurzaam werkkader 

In de V.O.T. streven we naar maximale werkzekerheid voor onze medewerkers. Een contract 

onbepaalde duur is bij ons geen loos begrip. Eenmaal een medewerker slaagt voor een aan-

wervingsexamen, streven we naar een vast contract binnen een redelijke termijn. 

3.3.2 Ontwikkelingskansen met aandacht voor sterktes 

Competenties en talenten vormen de rode draad doorheen ons personeelsbeleid. Dit toont aan 

dat we geloven in ontwikkelen van de capaciteiten van onze medewerkers. We investeren 

daarom in een kwaliteitsvol onthaal en introductie in de nieuwe functie, een stevig opleidings-

beleid, dat sterktes verder laat ontplooien.  We organiseren op regelmatige basis ontwikkelings-

gesprekken …  

3.3.3 Een aantrekkelijk beloningspakket 

Beloning zien we in de V.O.T. als het totale pakket aan voordelen die je als medewerker geniet.  

Naast het maandelijkse salaris volgens de barema’s van het Agentschap Jongerenwelzijn, biedt 

de V.O.T. een ruim pakket aan voordelen, bijvoorbeeld: 

 extra verlofdagen;  

 maaltijdcheques voor medewerkers zonder recht op arbeidsduurverminderingsdagen; 

 gratis hospitalisatieverzekering bij een contract onbepaalde duur; 

 een flexibel werkregime; 

 een tweede pensioenpijler; 

 diverse personeelskortingen en –voordelen. 

3.3.4 Ondersteuning en begeleiding door gedreven leidinggeven-

den met een visie 

Onze leidinggevenden zijn een drijvende kracht achter hun team. Zij handelen vanuit een dui-

delijke en gedragen visie waarbij zij het evenwicht tussen het belang van de organisatie en de 

wensen van onze medewerkers zorgvuldig bewaken. 

3.3.5 Inspraak en participatie 

In de V.O.T. hechten we belang aan inspraak en participatie. Het betrekken van alle relevante 

partijen kan de dienst- en hulpverlening enkel ten goede komen, dit zowel op het vlak van de 

individuele hulpverlening als op het vlak van de algemene werking van de voorzieningen / het 

project en de inrichtende macht. 
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We doen dit o.m. door het organiseren van diverse formele overlegmomenten, het oprichten 

van werkgroepen bij belangrijke beleidsthema’s en een goede samenwerking met onze syndi-

cale delegatie. 

3.3.6 (Samen)werken in een professioneel en aangenaam werkkli-

maat 

Om een kwaliteitsvolle hulpverlening te kunnen garanderen, is er nood aan goed op elkaar af-

gestemde hulpverleners. We proberen de neuzen daarom optimaal in dezelfde richting te 

plaatsen. Dit doen we o.m. door te werken met een up-to-date kwaliteitshandboek met zorg-

vuldig uitgewerkte visieteksten en procedures, regelmatig overleg en het organiseren van 

teamdagen. 

Werken in de V.O.T. betekent ook werken in een collegiale, warme werksfeer. ‘Professionaliteit 

met een hart’ en ‘respect’ behoren niet voor niets tot onze kernwaarden. Om die aangename 

werksfeer te stimuleren, organiseert ons feestcomité op regelmatige basis activiteiten bv. een 

quiz of een barbecue waar alle medewerkers van harte welkom zijn! 

Voor meer informatie over de Vereniging Ons Tehuis als werkgever mail naar 

VOT@votjeugdhulp.be.  
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4 DE V.O.T. STEUNEN 

Wist u dat de V.O.T. gemiddeld per jaar:  

 € 5.200 uitgeeft aan sportclubs, muziekschool en andere hobbyclubs voor jongeren be-

geleid door één van de deelorganisaties? 

 € 1.800 uitgeeft aan cadeautjes voor Sint- Maarten, Kerstmis of voor communies? 

 € 3.250 uitgeeft aan kosten voor de jaarlijkse daguitstap met  jongeren begeleid door 

één van de deelorganisaties?? 

Deze uitgaven worden niet gesubsidieerd.  De V.O.T. is hiervoor dus afhankelijk van fondsenwer-

ving en sponsoring.  

4.1 Giften 

Door een gift te storten kan u onze jongeren steunen. Uw gift komt integraal en rechtstreeks ten 

goede aan de jongeren.  Uw gift komt op een aparte rekening (De Garvekas) terecht.  De gel-

den op die rekening worden enkel en alleen gebruikt om uitgaven voor onze kinderen en jonge-

ren te doen.  

De Vereniging Ons Tehuis heeft een erkenning om fiscale attesten uit te schrijven. Voor giften 

vanaf € 40 ontvangt u een fiscaal attest.  

U kunt uw gift storten op rekening BE 24 0011 1726 9238 met vermelding “GIFT” 

U kunt ons ook structureel te ondersteunen door  “vriend van de Garvekas” te worden. Met een 

maandelijkse gift van € 10 kunnen wij het lidgeld betalen van de voetbalclub voor één van onze 

jongeren betalen. Interessant? Maak dan gebruik van het domiciliëringsformulier achteraan 

deze Infomap. 

4.2 Sponsering 

4.2.1 Jaarlijks terugkerende sponsoractiviteiten 

 Paaseierenactie 

Rond Pasen krijgen we op het domein van De Vereniging Ons Tehuis ieder jaar opnieuw 

Klaas de Paashaas over de vloer. Hij bezorgt ons massa’s paaseieren die wij kunnen ver-

kopen. Italo Suisse kwaliteitschocolade wordt in doosjes van 500 gram of zakjes van 200 

gram verkocht.  

Veel werkgevers kopen hun chocolade bij ons aan om als geschenk aan hun personeel 

cadeau te doen met Pasen. Maar ook als particulier kunt u bij ons terecht. 

 

 Aperitiefconcert 

Jaarlijks in november vindt ons aperitiefconcert met diner plaats. Het is een mix van oor-

strelende klassieke muziek, prachtige poëtische intermezzo’s, exquise hapjes tussendoor, 

gevolgd door een diner met aangepaste wijnen. Een must voor de gastronomische cul-

tuurliefhebber.  

Wenst u aanwezig te zijn op dit evenement, stuur gerust een mailtje. Wij nemen u graag 

op in ons bestand en bezorgen u een uitnodiging.  

Dit evenement sponsoren kan al vanaf € 50. U ontvangt een sponsorfactuur voor uw 

boekhouding.  
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4.2.2 Eenmalige projecten 

Jaarlijks hebben we een aantal eenmalige projecten. Vaak zijn dit voorstellen die van de jonge-

ren en medewerkers zelf komen.  Het zijn projecten die niet binnen de reguliere financiering val-

len en niet te realiseren zonder bijkomende middelen.  

Deze projecten worden jaarlijks gebundeld in een sponsorbrochure. Bij interesse kunt u deze 

vrijblijvend opvragen. 

4.2.3 Community Days 

Een lokaal opknappen, schilderen en opfleuren?  Meehelpen in het bos om dood hout te ver-

wijderen en meteen ook het bos van zwerfvuil te ontdoen? En dit samen met onze jongeren? 

Bedrijven kunnen een teamdag organiseren op ons domein en ondertussen zinvolle klussen op-

knappen. Interesse hier voor? Neem gerust contact op.  

4.3 Nalatenschap 

Niemand denkt graag na over zijn overlijden, toch willen mensen graag dat alles goed is gere-

geld. Wilt u ons ondersteunen via uw testament of nalatenschap? Dan kunt u dat doen bij de 

notaris. 

Dat kan voor een deel of uw gehele nalatenschap. Maar u kunt ook een vast bedrag opnemen 

dat na uw overlijden mag worden uitbetaald aan de Vereniging Ons Tehuis. 

4.4 Contact 

Verantwoordelijke voor het geheel van giften en sponsoring is:  

 

 

Herwig Vanroose 

Adjunct – directeur V.O.T. 

Poperingseweg 30 

8900 Ieper 

Tel.: 057/22.62.82 

Fax: 057/22.62.92 

Herwig.vanroose@votjeugdhulp.be 

 

 

mailto:Herwig.vanroose@votjeugdhulp.be


 U maakt het verschil met een maandelijkse gift 

 

 

Word “Vriend van De Garvekas” en steun rechtstreeks onze kinderen en jongeren.  Vul het 

formulier hieronder in en bezorg het aan uw bank. 

 

Ja, ik wens vriend te worden van “De Garvekas”, 

 

Naam: …………………………………….. Voornaam:………………………………………. 

 

Straat: …………………………………….. Nummer: ………………………… Bus: ……….. 

 

Postcode: ……………………………….. Gemeente: ……………………………………… 

 

Geef opdracht aan mijn bank: 

 

Naam Bank: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Om maandelijks een bedrag ter hoogte van 

 

 € 5   € 10   €15    € 20   € …….. 

 

van mijn rekening met rekeningnummer: 

B E               

 

te storten op rekeningnummer BE24 0011 1726 9238 

De Vereniging Ons Tehuis 

Poperingseweg 30 

8900 Ieper 

Met als mededeling: “Vriend van de Garvekas” 

 

Datum:  Handtekening:  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEEL 
HDO  
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1 HDO 

1.1 Voorstelling 

Op 1 januari 2013 stapten Harmonie, Den Akker en Ons Tehuis mee in het Experimenteel Modu-

lair Kader (EMK).  Dit betekende het samenvloeien tot één organisatie, namelijk HDO. 

HDO is een multifunctionele organisatie ofwel MFO met een totale capaciteit van 89 begelei-

dingen.  HDO helpt gezinnen, kinderen en jongeren tussen de 0 en 21 jaar die zich in een pro-

blematische leefsituatie bevinden. 

HDO bestaat uit verschillende afdelingen en combineert meerdere hulpvormen (modules).  

HDO kan het aanbod in overleg met alle betrokkenen aanpassen aan de hulpvraag.  Bij HDO 

wordt altijd met het gezin en omgeving van de jongere gewerkt.  Elke jongere krijgt een module 

contextbegeleiding.  De contextbegeleiding kan al dan niet in combinatie met andere modules 

(dagbegeleiding en verblijf). 

Bij HDO vind je de volgende soorten hulp: 

 32 enkel contextbegeleiding:  

 24 reguliere contextbegeleiding 

 7 intensieve kortdurende contextbegeleiding 

 1 crisisbegeleiding verzekerd aanbod 

 8 contextbegeleidingen i.f.v. autonoom wonen (17 tot 21 jaar) 

 7 dagbegeleidingen (steeds in combinatie met contextbegeleiding) 

 42 residentieel verblijf (0 tot 20 jaar) (steeds in combinatie met contextbegeleiding) in 

één van de drie leefgroepen of in ons kamertrainingscentrum. 

Het voordeel van meerdere hulpvormen onder één dak te hebben, is dat we bij een wijzigende 

hulpvraag, in overleg met alle betrokkenen, kunnen overstappen van de ene hulpvorm naar de 

andere. Zo’n overstap noemen we ‘schakelen’. 

  

  

cliënt 

CB 

ZC IB 

Bij HDO krijgt elke jongere en gezin een vaste contextbege-

leider en zorgcoördinator.  De contextbegeleider werkt met 

het gezin, de familie en ruimere omgeving van de jongere.  

De zorgcoördinator zorgt dat de organisatie van de hulpver-

lening goed verloopt. De contextbegeleider en zorgcoördi-

nator volgen het dossier van het begin tot het einde, ook als 

de hulp verandert.  

Bij dagbegeleiding en verblijf wordt er een individuele bege-

leider aangeduid. De individuele begeleider wisselt wel bij 

verandering van de ingezette hulpvorm. 

 



3 

1.2 Doelgroep 

HDO richt zich tot kinderen, jongeren en gezinnen die zich in een problematische leefsituatie 

bevinden.  Het betreft gezinnen met kinderen tussen de 0 en 21 jaar.  Naargelang de indicatie-

stelling zal meer of minder intensieve hulp ingezet worden.  Contextbegeleiding wordt al-

tijd ingezet.  In functie van de hulpvraag van de jongere en zijn context kan hier een module 

dagbegeleiding of verblijf aan toegevoegd worden. 

We richten ons tot jongeren en gezinnen uit het arrondissement Ieper (prioritair werkgebied) of 

de aangrenzende arrondissementen. 

Kinderen en jongeren kunnen vrijwillig hulp vragen.  In verontrustende situaties kan hulp opge-

legd worden.  Een verontrustende situatie is een leefsituatie waarin de ontwikkelingskansen van 

het kind/jongere bedreigd worden.  Hun psychische, fysische of seksuele integriteit is aangetast. 

Gezien hulpverlening waar alle partijen mee akkoord gaan, de meest werkzame en meest ef-

fectieve hulpverlening is, wordt zoveel mogelijk gepoogd om hulpverlening op te starten in ak-

koord met alle betrokkenen. 

1.3 Organogram 
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1.4 Aanbod 

1.4.1 Afdeling contextbegeleiding 

De afdeling contextbegeleiding verzorgt de contextbegeleiding in 81 dossiers (jongeren en ge-

zinnen) toevertrouwd aan HDO.  De module contextbegeleiding kan afzonderlijk aangeboden 

worden of in combinatie met een module verblijf of een module dagbegeleiding.  

1.4.1.1 Definitie contextbegeleiding 

Contextbegeleiding richt zich tot gezinnen die geconfronteerd worden met een aantal knelpun-

ten in hun leefsituatie (financiën, huisvesting, moeilijke partnerrelatie, een nieuwe gezinssituatie, 

uitsluiting…) en hierdoor problemen ervaren bij het opvoeden van de kinderen. 

De focus van de contextbegeleiding richt zich in de eerste plaats naar het gezin als geheel en 

de manier waarop de gezinsleden met elkaar samenleven. Dit betekent niet dat alle gezinsle-

den altijd aanwezig moeten zijn bij de gesprekken. Afhankelijk van het doel van het gesprek kan 

een contact met de ouders alleen, met een kind/een adolescent alleen of een gezinsgesprek 

aangewezen zijn.  

Daarnaast is er ook aandacht voor de ruimere context van het gezin, meer bepaald alle perso-

nen die  op de een of andere manier betrokken zijn bij de jongere en hem in zijn ontwikkeling 

ondersteunen.  

1.4.1.2 Werkingsprincipes 

Contextbegeleiding is een begeleidingsvorm die face-to-face plaatsvindt, meestal mobiel (ten 

huize van) maar ook ambulant (op de dienst). De intensiteit of het aantal begeleidingscontac-

ten is afhankelijk van enerzijds de aard van de problematiek en anderzijds van de fase in het 

hulpverleningsproces.  

Het gezin wordt begeleid door één vaste contextbegeleider.  Hij doorloopt het volledige hulp-

verleningsproces van start tot einde, mee met het gezin. De contextbegeleider voegt zich in als 

professionele partner in het gezinssysteem. Er groeit een vertrouwensrelatie tussen het gezin en 

de contextbegeleider die de basis vormt van een goede samenwerking. De zorgcoördinator 

ondersteunt de contextbegeleider en volgt het traject van het gezin vanop afstand. 

Het aanbod van de begeleiding wordt op maat van het gezin gesneden. Op basis van de doel-

stellingen van de verwijzende instantie (inbreng van het maatschappelijk perspectief), de in-

breng van de gezinsleden (doelen van het gezin) en een eerste functionele analyse (inbreng 

van de contextbegeleider en zorgcoördinator) wordt een handelingsplan opgemaakt. Dit han-

delingsplan is het eindresultaat van een dialoog tussen gezin en contextbegeleider waarbij de 

verschillende belangen (cliënt, maatschappij, hulpverlener) vertaald worden naar heldere, sa-

menhangende en voor iedereen aanvaardbare doelen. 

Contextbegeleiding wordt opgestart voor een termijn van 6 maanden. Na deze periode wordt 

samen met alle betrokkenen stilgestaan welke evoluties er zijn per doelstelling en of de begelei-

ding al dan niet kan worden afgesloten. Deze evolutiebesprekingen vinden om de 6 maanden 

plaats in het gezin. 

Contextbegeleiding vertrekt vanuit een (ortho)pedagogisch perspectief.  Door het herstellen of 

verbeteren van het pedagogisch klimaat willen we de ontplooiingskansen van de kinderen bin-

nen het eigen gezin vergroten. 

Het (ortho)pedagogisch perspectief is het zwaartepunt van de begeleiding maar vaak worden 

zaken i.v.m. het individueel welzijn van de gezinsleden, de onderlinge gezinsrelaties, de partner-
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relatie, materieel-praktische aspecten en het maatschappelijk functioneren mee in de begelei-

ding opgenomen omdat ze de problematische leefsituatie mee beïnvloeden. 

Het is niet de bedoeling om de aanpak van al deze aspecten onder de verantwoordelijkheid 

van de contextbegeleider te plaatsen. Samenwerking met andere diensten is onontbeerlijk. 

Vertrekkend van elk concreet gezin met zijn concrete hulpvraag worden functionele samen-

werkingsverbanden vastgelegd. 

Er staan vier belangrijke principes centraal in de werking van contextbegeleiding: 

De basishouding van de contextbegeleider is er één van meerzijdige partijdigheid.  Door wisse-

lend achter verschillende gezinsleden te gaan staan, hun betekenisgevingen en contexten toe 

te lichten, vermijden we coalitievorming en streven we naar verruiming van ieders kijk. 

De contextbegeleiding kent een aanklampend karakter.  Ook al is het gezin weinig gemoti-

veerd of haken ze soms af, toch blijft de contextbegeleider zoeken naar aanknopingspunten of 

tracht hij/zij de draad met het gezin terug op te nemen. 

Contextbegeleiding werkt emancipatorisch.  Inspraak en actieve participatie van de gezinsle-

den in het begeleidingsproces en tijdens evaluatie- en beslissingsmomenten plaatsen we cen-

traal. De contextbegeleider neemt geen beslissingen voor het gezin, maar met het gezin. Hij sluit 

daarbij aan bij de krachten van het gezin. 

Contextbegeleiding vertrekt vanuit het positieve (empowerment).  De contextbegeleider heeft 

aandacht voor de aanwezige mogelijkheden en sterktes binnen het gezin en hulpbronnen rond 

het gezin. Deze positieve aangrijpingspunten worden systematisch tijdens de begeleiding naar 

voor gehaald en er worden groeimogelijkheden op geënt.  

1.4.1.3 Vormen van contextbegeleiding 

A. Reguliere contextbegeleiding 

Als doelgroep richten we ons bij reguliere contextbegeleiding naar alle gezinnen die zich bevin-

den in een problematische leefsituatie.  

Het doel is het optimaliseren van het gezinsfunctioneren en maximaliseren van de ontwikkelings-

kansen voor de jongere in zijn milieu via pedagogische, sociale, materiële en praktische bege-

leiding van het gezin waartoe de jongere behoort. 

Multiproblem gezinnen en gezinnen met een lange hulpverleningsgeschiedenis komen in aan-

merking. Kenmerkend voor deze gezinnen is de veelheid aan complexe en chronische proble-

men die sterk met elkaar verweven zijn.  Hierdoor komen de ontwikkelingskansen van de jongere 

in het gedrang. 

De intensiteit van de begeleidingscontacten variëren gemiddeld van 1,5 à 2 uur per week. Het 

gezin kan immers op een bepaald moment in crisis gaan waardoor tijdelijk een hogere frequen-

tie van begeleidingscontacten noodzakelijk is. 

Specifiek voor reguliere contextbegeleiding is dat de hulpverlening niet beperkt is in tijd. De mo-

dule van 6 maanden is verlengbaar. Verlengingen worden in overleg met alle betrokkenen be-

sproken.  

B. INTENSIEF KORTDURENDE CONTEXTBEGELEIDING (IKT)  

We zetten IKT in bij gezinnen met acute en/of afgebakende probleemgebieden of als vervolg-

hulp.  
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Onder acuut verstaan we een probleemsituatie die zich niet langer dan 1 jaar manifesteert. We 

focussen dus vooral op nieuw aangemelde dossiers bij verwijzers in de Bijzondere Jeugdzorg. 

Onder afgebakende probleemgebieden verstaan we: 

 een opvoedingsprobleem (bv. verwenning, tekort aan vaardigheden om aan de nieu-

we opvoedingstaken eigen aan de ontwikkelingsfase van het kind tegemoet te komen 

…) 

 een problematiek op een bepaald levensdomein dat effect heeft op het kind/de jonge-

re (bv echtscheiding, nieuw samengestelde gezinnen, …)  

 problemen bij de jongeren waardoor ze dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling (ge-

brekkige sociale vaardigheden, spijbelproblematiek,…).  

Met afgebakend bedoelen we dat de hulpverlening zich op één of meerdere bovenstaande 

probleemgebieden zal focussen. Andere problemen zoals schulden, huisvestingsproblemen enz. 

kunnen wel aanwezig zijn maar zullen niet worden opgenomen en staan ook de hulpverlening 

niet in de weg. 

Het doel is in eerste instantie de escalatie van de probleemsituatie in te dijken door vroegtijdig 

de probleemsituatie aan te pakken en zo een eventuele plaatsing van de jongere te vermijden 

(= preventie). 

Daarnaast willen we ook IKT inzetten als vervolghulp na crisishulp aan huis (CAH) of module ver-

blijf of dagbegeleiding met als doel de jongere in de thuisomgeving (verder) te laten wonen. 

Hiervoor beogen we een afname van de aanwezige problemen in het gezin en de opvoeding 

en bij de jongere en zijn omgeving.  

De totale begeleidingsduur van IKT bedraagt 6 maanden en is niet verlengbaar. De begeleiding 

is opgebouwd in 5 verschillende fases.  

De intensiteit van de begeleidingscontacten varieert naargelang de fase waarin de begelei-

ding zich bevindt. Deze zal bij aanvang heel intensief zijn met een gemiddelde van 4 uur per 

week. Naar afbouw van de begeleiding wordt de frequentie en duur van deze contacten sterk 

verminderd. 

De begeleiding bestaat uit een individueel- en een groepsaanbod. Dit groepsaanbod wordt 

standaard aangeboden en bestaat uit psycho-educatie voor de ouders en weerbaarheidstrai-

ning voor de jongeren.  

C. Contextbegeleiding binnen dagbegeleiding 

De contextbegeleiding binnen de module dagbegeleiding is aanvullend op de individuele be-

geleiding van de jongere in het dagcentrum. Deze begeleiding is gelijkaardig als de reguliere 

contextbegeleiding op het vlak van doelstelling en intensiteit.  Het grote verschil is dat de bege-

leider meer zicht heeft op het functioneren van de jongere. 

De klemtonen binnen de doelstellingen zijn : 

 transfer van individuele aanpak van de jongere naar de ouders; 

 ouders ondersteunen om de voorwaarden, die een terugkeer van de jongere naar huis 

mogelijk maken, duidelijk en concreet gaan benoemen en ondersteunen in het realise-

ren van deze doelstellingen en 

 samen met de ouders werken aan het versterken van de opvoedingsvaardigheden.  

 

D. CONTEXTBEGELEIDING BINNEN VERBLIJF 
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Ook de contextbegeleiding binnen de module verblijf is aanvullend op de individuele begelei-

ding van de jongere in de unit waar hij verblijft.  

Omdat we geloven dat er jongeren onlosmakelijk verbonden zijn met hun ouders, vinden we het 

belangrijk om, naast de begeleiding van de jongere, met zijn context aan de slag te gaan.  

De intensiteit van de begeleidingscontacten bedraagt gemiddeld 1,5 uur per week maar zal 

intensiever zijn bij jongeren die in de unit ‘het Vijverhuis’ of ‘de Sneppe’ verblijven omdat er bij 

deze jongeren perspectief is van een terugkeer naar zijn of haar context.  Bij jongeren die ver-

blijven in de unit ‘De Hagekant’ is de contextbegeleiding minder intensief gezien er op korte 

termijn geen perspectief is naar re-integratie in zijn of haar context. 

De klemtonen binnen de doelstellingen zijn: 

 ouders ondersteunen om de voorwaarden, die een terugkeer van de jongere naar huis 

mogelijk maken, duidelijk en concreet gaan benoemen en ondersteunen in het realise-

ren van deze doelstellingen; 

 samen met de ouders werken aan het versterken van de opvoedingsvaardigheden;  

 zorgen voor blijvende positieve contacten, ook als een terugkeer naar huis niet haalbaar 

is; 

 contacten tussen de ouders en hun kinderen tijdens de week en in het weekend samen 

evalueren en bijsturen indien nodig; 

 indien nodig de contacten tussen ouders en hun kinderen thuis of in de unit begeleiden 

en  

 zorgen voor een goed contact tussen ouders en begeleiders van de unit waarin de jon-

gere verblijft ( partners in de opvoeding ) 

1.4.1.4 Contact 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 Afdeling contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen 

1.4.2.1 Werking  

De afdeling "Contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen" begeleidt 8 jongeren tussen 17 en 21 

jaar.  Het gaat om jongeren die de stap willen zetten naar zelfstandig wonen en hierbij begeleid 

en ondersteund worden.  Dit kan een vervolgtraject zijn voor jongeren die voorheen verbleven 

in een leefgroep of kamertrainingscentrum.  Jongeren kunnen ook rechtstreeks aangemeld 

worden voor deze werkvorm.  De duur van contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen (CBAW), 

kan heel verschillend zijn.  Men begint altijd met een periode van 6 maanden.  De gemiddelde 

begeleiding duurt tussen de zes en achttien maanden. 

HDO 

Afdeling contextbegeleiding 

Burchtstraat 5 

8900 Ieper 

Tel.: 057/21.94.03 

Fax: 057/21.38.88 

www.votjeugdhulp.be 

hdo@votjeugdhulp.be 

 

HDO 

Afdeling contextbegeleiding 

Kruisekestraat 101 

8940 Wervik 

Tel.: 057/31.50.75 

Fax: 057/31.50.74 

www.votjeugdhulp.be 

hdo@votjeugdhulp.be 

 

http://www.onstehuis.net/
mailto:JEZ11@votjeugdhulp.be
http://www.onstehuis.net/
mailto:JEZ11@votjeugdhulp.be
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Bij contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen verblijft de jongere op een door hem gehuurde 

studio, flat of huis in de stad en wordt hij begeleid door de woonbegeleider van de afdeling 

verblijf.  De CBAW-begeleiding is intensief: de jongere wordt (zeker in de beginmaanden) op 

verschillende gebieden (praktisch, administratief, financieel, emotioneel) ondersteund. 

De begeleiding verloopt in 3 verschillende fases.  Kenmerkend voor deze fasering is enerzijds het 

verminderen van de frequentie van de begeleiding om tenslotte volledig uit te doven en ander-

zijds het verschuiven van het accent van inhoudelijke werking naar het psychosociale luik. 

1. Fase 1 

In deze fase gaat er veel tijd naar praktische zaken zoals het aanvragen van een leefloon, het 

aanvragen van een huursubsidie ... In deze fase doet de woonbegeleider veel zaken samen 

met de jongere. 

2. FASE 2 

Hier wordt er vooral een beroep gedaan op de zelfverantwoordelijkheid van de jongere. De 

jongere plant en structureert zijn eigen leven. De begeleiding bestaat voornamelijk uit het eva-

lueren en eventueel bijsturen van de planning. 

3. Fase 3 

Dit is de afbouwfase. De jongere plant zijn leven volledig zelfstandig. De begeleider ziet er enkel 

nog op toe dat de jongere zijn taken, administratie, afspraken…. goed blijft opvolgen. De bege-

leider is nog steeds beschikbaar bij crisismomenten en bij problemen waar jongere zelf geen 

oplossing voor vindt. Indien jongere nog beroep moet doen op externe diensten worden deze 

gecontacteerd en op de hoogte gebracht. 

1.4.2.2 Contact 

 

 

 

 

 

1.4.3 Afdeling dagbegeleiding 

De afdeling dagbegeleiding begeleidt 7 jongeren tussen de 6 en 18 jaar en hun gezinnen.  De 

gezinnen wonen in of rond Wervik.  De jongeren en hun gezinnen worden naar de afdeling 

dagbegeleiding doorverwezen door ofwel het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg ofwel de 

Jeugdrechtbank. 

1.4.3.1 Werking 

Een belangrijk uitgangspunt van de module dagbegeleiding is de draagkracht van het gezin, 

die zich in een problematische leefsituatie bevindt, te vergroten door tijdelijk de draaglast voor 

het gezin te verminderen. 

Bij dagbegeleiding komen de jongeren dus na school en tijdens vakanties naar de afdeling. Ze 

slapen thuis en zijn ook in het weekend gewoon thuis. Essentieel hierbij is dat de ouders verant-

HDO 

Afdeling contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen 

Poperingseweg 30 

8900 Ieper 

Tel.: 057/21.94.03 

Fax: 057/21.38.88 

www.votjeugdhulp.be 

hdo@votjeugdhulp.be 

 

http://www.onstehuis.net/
mailto:JEZ11@votjeugdhulp.be
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woordelijk blijven voor hun kind, ook al wordt tijdens de begeleiding tijdelijk en gedeeltelijk de 

opvoeding en zorg voor het kind gedeeld met de begeleiders van de module dagbegeleiding.  

De werking van de module dagbegeleiding rust op 2 pijlers met name : 

 de jongere in de groep met enerzijds de groepsbegeleiding en anderzijds de individuele 

begeleiding 

 

o De groepswerking heeft een specifieke functie in de begeleiding van de jongere. 

Zij biedt een aantal pedagogische mogelijkheden zoals het bijbrengen van struc-

tuur, het aanbieden van een positief leefklimaat, het zinvol invullen van vrije tijd 

en het aanleren van sociale vaardigheden. Het consequent hanteren van af-

spraken en regels, het aanbieden van een vaste dag- en weekstructuur en posi-

tieve bevestiging zorgen voor een veilige, gestructureerde en voorspelbare om-

geving.  

o Elke jongere krijgt zijn eigen individuele begeleider. Vanuit een vertrouwensrelatie 

wordt de jongere ondersteund en gestimuleerd in zijn individuele ontwikkeling en 

dit op diverse domeinen (fysiek, psychisch, emotioneel, verstandelijk, sociaal en 

moreel).  Die individuele begeleiding krijgt enerzijds vorm in een individuele be-

nadering van de jongere binnen het groepsgebeuren, anderzijds via individueel 

gerichte en gestructureerde aandachtsmomenten. In de individuele begeleiding 

wordt ook expliciet stilgestaan bij hoe ze de transfer van aangeleerde vaardig-

heden en verworven inzichten naar hun thuissituatie kunnen maken en kunnen er 

ook huiswerkopdrachten worden meegegeven.  

 

 jongere op school ondersteund door de studie- en huiswerkbegeleiding. 

 

o School is belangrijk voor de ontwikkeling van de jongere.  Jongeren krijgen in de 

module dagbegeleiding studie- en huiswerkbegeleiding.  Het werken aan een 

positief leerklimaat, het opvolgen van het studiewerk, het aanleren van een 

goede studiemethode en het bijwerken van eventuele leerachterstanden zijn 

dan ook de belangrijkste doelstellingen van de studie- en huiswerkbegeleiding.  

Naast de concrete dagdagelijkse studiebegeleiding vormt overleg en afspraken 

maken met leerkrachten, zorgcoördinator, directies, CLB en eventueel gespecia-

liseerde diensten een belangrijk aspect van de studiebegeleiding. Dit gebeurt al-

tijd in samenspraak met de ouders. 

 

Naarmate de dagbegeleiding vordert, verschuift het accent van de hulpverlening meer en 

meer van de groep naar de begeleiding van de gezinssituatie/context. In dit kader wordt er ook 

flexibel omgegaan met de aanwezigheden van het kind in het dagcentrum. Steeds vaker wordt 

een standaardbegeleiding van 5 dagen aanwezigheid losgelaten voor een gevarieerder aan-

bod dat zich meer aanpast aan de individuele vraag en behoefte van het kind en zijn context. 

Dit gebeurt volgens een bepaalde fasering. 

Immers, één van de belangrijkste doelen van de werking is dat de ouders na verloop van tijd het 

heft weer volledig in eigen handen nemen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt doordat de dag-

begeleiding gecombineerd wordt met de module contextbegeleiding.  

De module contextbegeleiding is er op gericht de gezinsleden een aantal inzichten, vaardig-

heden en groeimogelijkheden mee te geven zodat het gezin opnieuw zelfstandig kan functio-

neren, dat het samenleven voor alle gezinsleden thuis constructiever verloopt en  dat men op-

nieuw in staat is de opvoeding zelf aan te kunnen. Voor meer info over inhoud en doelstellingen 

van de contextbegeleiding verwijzen we naar de module contextbegeleiding. 
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1.4.3.2 Contact 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4 Afdeling verblijf  

HDO wil zoveel mogelijk thuis begeleiden. Soms is het nodig dat kinderen en jongeren elders 

verblijven.  Kinderen en jongeren kunnen dan bij de afdeling verblijf in een leefgroep of kamer-

trainingscentrum worden opgevangen. Dit wil zeggen dat jongeren hier slapen, opstaan, naar 

school gaan, naar hun hobbyclub gaan, uitgaan…; kortom hier voor een tijdje blijven wonen.  

In een leefgroep of kamertrainingscentrum leven een tiental jongeren samen in groep met en-

kele begeleiders. In totaal hebben we 42 plaatsen om jongeren te laten wonen. De jongens en 

meisjes in onze leefgroepen zijn tussen de 0 en 18 jaar.  Sommigen wonen hier een korte perio-

de, anderen een langere periode. In totaal hebben we drie leefgroepen en één kamertrai-

ningscentrum. 

A. De Sneppe 

De Sneppe is een leefgroep voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar.  In de Sneppe wordt 

intensief met de ouders of een andere context van de jongere aan de slag gegaan.  Hierdoor 

wordt de leefgroep twee weekend per maand gesloten.  Doel van de leefgroep is dat een jon-

gere, maximum twee jaar na de begeleiding, opnieuw in zijn of in een alternatieve context 

woont.   

B. De Hagekant 

Een leefgroep voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar.  In de leefgroep ligt het accent op 

het opvoedingsgebeuren gezien er geen re-integratie in een context op kort termijn is voorop-

gesteld.  Ook hier wordt er intensief met de ouders of andere netwerkfiguren samengewerkt. 

C. ‘t Vijverhuis 

Het Vijverhuis is en leefgroep voor kinderen van 0 tot 12 jaar.  Het accent ligt op het werken met 

jonge kinderen, meer bepaald op de basishechting en –ontwikkeling. De focus bij opname ligt 

op kinderen met een leeftijd lager dan zes jaar. Ook hier wordt er, indien mogelijk, intensief met 

de context aan de slag gegaan. 

D. De dreve 

In de Dreve verblijven maximaal 10 jongeren (zowel meisjes als jongens) van 17 tot 20 jaar.  De 

Dreve begeleidt jonge adolescenten op weg naar zelfstandigheid via een individuele  gefa-

seerde zelfstandigheidstraining.  De jongeren wonen zelfstandig in een studio.  Ook in deze be-

geleiding wordt de context van de jongere, indien mogelijk, nauw betrokken. 

HDO 

Afdeling dagbegeleiding 

Kruisekestraat 101 

8940 Wervik 

Tel.: 057/31.50.75 

Fax: 057/31.50.74 

www.votjeugdhulp.be 

hdo@votjeugdhulp.be 

 

http://www.onstehuis.net/
mailto:JEZ11@votjeugdhulp.be
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1.4.4.1 Werking leefgroepen 

A. Een eigen leefklimaat 

Elke leefgroep betrekt een apart huis, omringd door een eigen tuin.  De accommodatie is ruim, 

modern en omvat alle vereisten voor een comfortabele opvang.  Er zijn 12 individuele ka-

mers.  Het huis wordt samen zo gezellig mogelijk ingericht zodat het ook voor jongeren als ‘een 

thuis’ kan aanvoelen. 

In een leefgroep leggen we de focus op een ‘zo normaal mogelijk’ leven. We willen dat onze 

jongeren hun dagdagelijkse bezigheden als voorheen kunnen verderzetten weliswaar vanuit de 

leefgroep. 

In alle leefgroepen zijn er zeven regels die de jongeren goed kennen en waarvan we verwach-

ten dat ze deze regels volgen: 

1. Je blijft ver weg van illegale drugs (drugs, medicatie, alcohol, gevaarlijke stoffen). 

2. Je hebt respect voor het materiaal van de ander of de voorziening. Je steelt of vernietigt 

niet. 

3. Je maakt niemand bang en doet niemand pijn. 

4. Je hebt een zinvolle dagbesteding, dit wil zeggen dat je naar school gaat, dat je werkt 

of actief werkt zoekt of meehelpt in de voorziening of ... 

5. Je houdt je aan de alledaagse afspraken in de leefgroep. 

6. ‘Anders zijn” aanvaard je: iedereen hoort er bij ongeacht je geloof, huidskleur … 

7. Seksueel grensoverschrijdende taal en gedrag kan niet. 

Naast deze zeven regels, hebben de leefgroepen zelf hun eigen uitgetekende dag- en week-

structuur alsook hun eigen afspraken.  We vinden het belangrijk dat elke leefgroep zijn eigen 

cultuur kan creëren en hierin de nodige vrijheid krijgt. 

B. School 

Al onze jongeren zijn schoolgaand in de omgeving van Ieper. Indien een jongere geen school 

meer wil/kan volgen omwille van een bepaalde reden, bekijken we samen met hem, zijn ouders 

en de school wat een vervolgtraject voor de jongere kan zijn. Er kan bijvoorbeeld geopteerd 

worden om een leercontract te volgen. Zolang jongeren overdag geen bezigheid hebben, 
worden ze ingezet in de dagdagelijkse taken van onze huishoudsters en klusjesmannen.  

C. Contextbegeleiding  

Wanneer jongeren hier een tijdje komen wonen, blijven wij de focus leggen op een eventuele 

terugkeer naar huis. Dit is de eerste optie. Er wordt dan ook nauw samen gewerkt met de con-

text van de jongere en de contextbegeleider in functie van een terugkeer naar huis. 

Een terugkeer is niet altijd mogelijk.  Dan wordt er samen met alle betrokkenen bekeken wan-

neer en hoelang de kinderen op bezoek naar huis kunnen gaan.  Als dit ook niet zou lukken, dan 

kan er altijd een contactregeling in de groep voorzien worden.  Ook begeleide thuiscontacten 

zijn mogelijk.  Ouders worden, in de mate van het mogelijke, zo sterk mogelijk bij betrokken.  

D. Individuele begeleiding 

Elke jongere krijgt zijn eigen individuele begeleider.  Aan deze persoon kan hij zeggen wat hij 

goed of slecht vindt in zijn leven.  Samen met zijn begeleider kan hij op zoek gaan naar oplos-

singen voor zijn problemen.  Zijn begeleider gaat ook letten op wat hij goed kan.  Wekelijks 

maakt de IB tijd voor zijn jongere vrij om samen te praten en samen dingen te doen.  
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1.4.4.2 Werking kamertrainingscentrum 

Het kamertrainingscentrum (KTC) omvat en bouwt verder op alle bovenstaande pedagogische 

principes van de leefgroepen maar voegt daar een extra dimensie aan toe, namelijk het voor-

bereiden van adolescenten op het zelfstandig wonen via een gefaseerde zelfstandigheidstrai-

ning. De zelfstandigheidstraining is opgedeeld in negen onderdeeltjes: koken, budgetbeheer, 

onderhoud, was en strijk, studiebegeleiding, uitgang, bezoek, laptop en medicatie.  

In elk onderdeel zijn er drie fasen die de jongeren doorlopen: 

1. Fase 1:  

In fase 1 ligt de focus op het aanleren van de vaardigheid. 

2. Fase 2:  

In deze fase doet de jongere de aangeleerde zaken zelf. Zijn individuele begeleider of andere 

begeleiders controleren regelmatig en helpen bij moeilijkheden. 

3. Fase 3:  

In fase 3 voert de jongere de taken volledig zelfstandig uit. Nu en dan komt een begeleider kij-

ken of de taken goed zijn uitgevoerd. 

De jongeren in het KTC leven dan ook minder in groep samen. Wekelijks maken zij samen met 

hun individuele begeleider hun eigen weekstructuur op aan de hand van een weekplanning. 

Bij kamertraining bestaat de individuele begeleiding uit twee belangrijke zaken namelijk een 

zelfstandigheidsprogramma en de emotionele ontwikkeling van de jongere.   
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1.4.4.3 Contact 

 

 

 

 

 

1.5 Contact 

 HDO 

Poperingseweg 30 

8900 Ieper 

Tel.: 057/22.62.82 

Fax: 057/22.62.92 

www.votjeugdhulp.be 

hdo@votjeugdhulp.be 
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Afdeling verblijf 

Poperingseweg 30 

8900 Ieper 

Tel.: 057/22.62.82 

Fax: 057/22.62.92 

www.votjeugdhulp.be 

hdo@votjeugdhulp.be 

 

http://www.onstehuis.net/
mailto:JEZ11@votjeugdhulp.be
http://www.onstehuis.net/
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1 DIVAM 

1.1 Voorstelling 
 

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

herstelgerichte en constructieve afhandelingsvormen aan in de gerechtelijke arrondissementen 

Ieper en Veurne. 

DIVAM organiseert vier afhandelingsvormen: 

 leerproject; 

 gemeenschapsdienst; 

 herstelbemiddeling en  

 Herstelgericht groepsoverleg (HERGO). 

1.2 Doelgroep 
 

De doelgroep van DIVAM zijn minderjarigen tussen de 12 en 18 jaar die een als misdrijf omschre-

ven feit (MOF) hebben gepleegd en hun context.  Jongeren worden naar DIVAM doorverwezen 

door het parket of de jeugdrechtbank. 

Bij herstelbemiddeling en HERGO, behoren ook het slachtoffer en eventueel diens ouders tot de 

doelgroep. De doelgroep van HERGO is nog ruimer: ook het sociaal netwerk van de minderjari-

ge en het slachtoffer behoort tot de doelgroep. 

1.3 Organogram 
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1.4 Aanbod 

1.4.1 Gemeenschapsdienst 
 

Een gemeenschapsdienst houdt in dat een jongere een aantal uur moet werken in een voorzie-

ning van openbaar nut. Dit is bv. een ziekenhuis, rusthuis, OCMW-dienst, stadsdienst,…  De ge-

meenschapsdienst vindt plaats in de vrije tijd van de jongere en er wordt geen verloning voor-

zien.  Het aantal uur wordt opgelegd door de jeugdrechter. Indien het een maatregel ten gron-

de is, kan er maximum 150 uur opgelegd worden. Vindt de maatregel plaats in de voorlopige  

fase, dan kan er maximum 30 uur uitgesproken worden. 

1.4.2 Leerproject 
 

De jeugdrechter kan een leerproject opleggen ten aanzien van minderjarigen die een als mis-

drijf omschreven feit gepleegd hebben. In Vlaanderen bestaan er verschillende soorten leerpro-

jecten. DIVAM heeft ervoor gekozen om een individueel leerproject van 20 uur en een individu-

eel leerproject XL (45 uur)  aan te bieden. Dit biedt DIVAM de mogelijkheid om verschillende 

vaardigheden aan bod te laten komen en specifiek op maat van de jongere te gaan werken. 

Het betreft voornamelijk jongeren waarbij de balans van taken en vaardigheden niet in even-

wicht is. Tijdens de trainingen wordt er vooral gewerkt aan het versterken van de vaardigheden, 

zodat de balans meer in evenwicht gebracht wordt.  

1.4.3 Herstelbemiddeling 
 

Bemiddeling kan worden omschreven als het communicatieproces dat, op initiatief van de be-

trokken partijen of actoren in de strafrechtelijke bedeling, door een neutrale bemiddelaar op 

gang gebracht wordt. Dit met de bedoeling om de bij het misdrijf betrokken partijen tot pacifi-

catie en herstel te brengen. Verdachte en slachtoffer bespreken het misdrijf, de gevolgen daar-

van en de mogelijkheden van herstel tijdens een al dan niet direct overleg. De jeugdwet om-

schrijft bemiddeling als volgt: “Bemiddeling heeft tot doel de persoon die ervan verdacht wordt 

een als misdrijf omschreven feit te hebben gepleegd, de personen die ten aanzien van hem het 

ouderlijk gezag uitoefenen, de personen die hem in rechte of in feite onder hun bewaring heb-

ben alsook het slachtoffer, de mogelijkheid te bieden om samen en met hulp van een onpartij-

dige bemiddelaar, onder meer aan de relationele en materiële gevolgen van een als misdrijf 

omschreven feit tegemoet te komen.”  

Bemiddeling is een vrijwillig aanbod. Dat betekent dat de partijen zelf kunnen beslissen of zij 

deelnemen aan herstelbemiddeling of niet. 

De  vier bemiddelingsprincipes zijn zowel geldig binnen herstelbemiddeling als binnen HERGO:  

 vrijwilligheid; 

 meerzijdig partijdigheid;  

 vertrouwelijkheid.  

 transparantie. 
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1.4.4 Herstelgericht Groepsoverleg (HERGO) 
 

Een hergo is een overleg naar aanleiding van een als misdrijf omschreven feit gepleegd door 

een minderjarige. Tijdens dit overleg gaan de jongere, zijn ouders en steunfiguren op zoek naar 

een constructieve oplossing voor de gevolgen van het als misdrijf omschreven feit. In deze zoek-

tocht worden ook het slachtoffer, steunfiguren, consulent van de sociale dienst jeugdrechtbank, 

advocaat en politie betrokken. Onder begeleiding van onafhankelijke moderatoren wordt er 

gezocht naar een oplossing voor het misdrijf, en dit op materieel en relationeel vlak.  In de nieu-

we jeugdwet-geving werd hergo als herstelrechtelijk aanbod opgenomen en kan sinds 1 april 

2007 in heel België worden aangeboden. 

Voor meer informatie over de vier bemiddelingsprincipes, die eveneens gelden bij een hergo, 

verwijzen we graag naar de rubriek herstelbemiddeling. De bemiddelingsprincipes worden daar 

eveneens opgesomd voor hergo. 

1.5 Contact  
 

DIVAM 

Poperingseweg 30 

8900 Ieper 

Tel.: 057/22.62.89 

Fax: 057/22.62.92 

www.votjeugdhulp.be 

DIVAM@votjeugdhulp.be 
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1 JEZ11 

 Voorstelling 1.1
 

In juni 2008 deed de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Vanackere, een 

oproep voor het oprichten van proeftuinen. Deze oproep kwam er naar aanleiding van een 

gebrek aan een gepast aanbod voor minderjarige meisjes die delictfeiten hebben gepleegd en 

die reeds een lang en moeilijk traject doorlopen hebben. De minister stelde in zijn oproep duide-

lijk dat het om een zeer gespecialiseerd aanbod ging, dat als waardig alternatief kon gezien 

worden voor een plaatsing in de gemeenschapsinstelling van Beernem. Beslotenheid en sterke 

structurering van het hulpaanbod stonden hierbij centraal. 

Op 3 december 2008, kreeg de Vereniging Ons Tehuis het heugelijke nieuws dat de minister de 

Vereniging geselecteerd had voor de realisatie van een proeftuinproject voor meisjes. Voor dit 

project werd geopteerd voor de naam ‘JEZ11’. ‘JEZ11’ is sms-taal voor het woord ‘jezelf’ en 

verwijst naar het feit dat de meisjes terug in zichzelf moeten geloven. Bovendien verwijst het 

naar een strofe uit het gedicht over de Vereniging Ons Tehuis, dat werd geschreven naar aan-

leiding van het 40-jarige bestaan van de Vereniging in 2007. Begin februari 2009 konden de eer-

ste jongeren hun intrek nemen in JEZ11. 

JEZ11 is een proeftuinproject die 10 meisjes begeleidt tussen de 12 en 18 jaar met een ernstige 

problematische opvoedingssituatie en waarbij delictgedrag symptomatisch op de voorgrond 

treedt. JEZ11 bevindt zich op de grens tussen een open voorziening en de gemeenschapsinstel-

ling. Er is nood aan intensieve begeleiding en behandeling, zonder dat er nood is aan maat-

schappelijke beveiliging.  

JEZ11 biedt een trajectmatig begeleidingsaanbod aan van zes maanden.  Dit is éénmalig, ge-

motiveerd verlengbaar met nog eens 6 maanden.  Het gespecialiseerd hulpverleningsaanbod 

van JEZ11 streeft volgende mogelijke finaliteiten na: 

 doorstroom naar de reguliere hulpverlening;  

 heropname in de context of opname in een herontdekte context; 

 vorm van begeleid zelfstandig wonen.  

Meisjes met een fysieke verslavingsproblematiek en/of een gediagnosticeerde psychiatrische 

stoornis worden niet in JEZ11 opgenomen. 

 Doelgroep 1.2
 

Bij de opstart van de proeftuinprojecten, specifieerde het Agentschap Jongerenwelzijn de 

doelgroep. In JEZ11 kunnen 10 meisjes terecht van 12 tot 18 jaar die zich in een ernstige proble-

matische opvoedingssituatie bevinden, waarbij delictgedrag (zoals druggebruik, vermogens- en 

geweldsdelicten), symptomatisch op de voorgrond treedt. De aard van de delicten noodzaakt 

niet tot directe maatschappijbeveiliging. Echter, de intensiteit van het gedrag zorgt er voor dat 
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de doelgroep soms zeer moeilijk begeleidbaar is en een sterk gestructureerde en besloten set-

ting noodzakelijk is. 

De populatie bevindt zich op het kruispunt tussen kinder- en jeugdpsychiatrie en de bijzondere 

jeugdbijstand. Vaak is er een gebrek aan een actieve context. Meisjes met een fysieke versla-

vingsproblematiek en/of een gediagnosticeerde psychiatrische stoornis worden niet in JEZ11 

opgenomen. 

In de begeleiding van deze jongeren is het van uitermate groot belang dat de veiligheid van de 

meisjes gegarandeerd wordt en breukmomenten in de begeleiding vermeden worden.  

We richten ons op meisjes uit Oost- en West-Vlaanderen. Aanmelding kan enkel via de jeugd-

rechtbank. De maturiteit  van de meisjes moet van die aard zijn dat ze het programma kunnen 

volgen. Ze moeten het traject kennen en begrijpen en een minimale motivatie hebben om het 

programma voor de volledige duur te volgen. 

 Organogram 1.3
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 Aanbod 1.4
 

Een begeleiding in JEZ11 omvat steeds de combinatie van 3 werkvormen (modules): 

 Verblijf (1bis met besloten karakter) 

 Contextbegeleiding met een hoge intensiteit 

 Ondersteunende begeleiding  

Deze drie modules krijgen vorm in een samenwerking tussen drie discours: het orthopedagogi-

sche discours, het therapeutische discours en het contextdiscours: 

 

 

 

1.4.1 Verblijf 
 

De module verblijf heeft betrekking op HET ORTHOPEDAGOGISCHE DISCOURS, nl. de dagdagelijkse op-

voeding van de meisjes in de leefgroep. Dit vormt de basis van onze werking en is uiterst belang-

rijk om voorwaarden te scheppen voor de twee andere werkvormen.  

JEZ11 kenmerkt zich door een BESLOTEN KARAKTER van de setting.  De beslotenheid biedt veiligheid, 

bescherming en structuur. Doorheen het trajectmatige begeleidingsaanbod van zes maanden, 

leren de meisjes stap voor stap omgaan met meer vrijheid en verantwoordelijkheid. 

Tijdens het verblijf in de proeftuin, doorloopt elke jongere 3 FASEN. De opdeling in fasen heeft tot 

doel de zelfredzaamheid en de verantwoordelijkheidszin van de jongeren stelselmatig te vergro-

ten en hen voor te bereiden op een volgende stap.  
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De eerste fase richt zich op onthaal en observatie waarbij begeleiders en jongeren elkaar leren 

kennen. In deze strikt gestructureerde en besloten fase, blijven zij onder permanente begelei-

ding. Er is een verplichte dagindeling met vorming, groepsactiviteiten, psychosociale begelei-

ding, sport- en creatieve activiteiten, individuele en groepsgesprekken. In deze fase willen we 

een basisveiligheid creëren voor de meisjes, waarop we verder kunnen bouwen in het vervolg 

van het traject. We streven er naar om aan het eind van de eerste fase een duidelijk toekomst-

perspectief te schetsen.  

De tweede fase is een oefenfase. In deze fase wordt het gesloten karakter van de opvang ge-

leidelijk afgebouwd. De oefenfase is onderverdeeld in drie subfasen, waarbij het meisje stelsel-

matig gecontroleerde vrijheden krijgt. Er is ruimte om vaardigheden te oefenen, steeds in functie 

van haar toekomstperspectief. Het verloop van deze fase wordt voor elke jongere individueel 

uitgewerkt, met aandacht voor een functionele samenwerking met diverse expertise (zoals psy-

chiatrie, drugshulpverlening, herstelgerichte bemiddeling). De doelstellingen krijgen vorm in het 

individueel handelingsplan. In het begeleiden van de jongeren wensen we eerder ondersteu-

nend op te treden dan sanctionerend. We vertrekken dan ook vanuit het competentiemodel, 

waarbij we met behulp van feedback en een beloningssysteem willen komen tot competentie-

vergroting. De jongeren krijgen voortdurend feedback op hun gedrag, waardoor ze inzicht krij-

gen in welk gedrag gewenst is en handvaten krijgen hoe ze dit gedrag ook effectief kunnen 

stellen. Wanneer de meisjes het gewenste gedrag stellen, worden zij hiervoor beloond en krijgen 

ze steeds meer vrijheden.  

De derde fase betreft de voorbereiding op het vervolg na JEZ11. De invulling van deze fase ver-

schilt naargelang het perspectief van de jongere: 

 doorstroom naar de reguliere hulpverlening;  

 heropname in de context of opname in een herontdekte context; 

 vorm van begeleid zelfstandig wonen.  

Jongeren die doorstromen naar reguliere hulpverlening worden voorbereid op de vrijheden die 

daarbij horen. Extra aandacht voor zelfstandigheid is er voor de jongeren die de overstap ma-

ken naar een vorm van begeleid zelfstandig wonen. Als er naar huis toe gewerkt wordt, zal deze 

laatste fase een ambulante invulling krijgen.  

1.4.2 Contextbegeleiding 
 

Elke jongere krijgt vanaf de start van het traject een contextbegeleider toegewezen. De con-

textbegeleider gaat minstens 1 keer per week langs bij de jongere thuis.  Er wordt samen met 

het gezin en de jongere gezocht naar een gepast moment om langs te gaan.  Er zijn gesprek-

ken met het hele gezin of met één of meerdere gezinsleden apart.  Als de ouders van de jonge-

re gescheiden zijn, probeert de begeleiding naargelang de situatie beide ouders te betrekken 

bij de hulpverlening. 

De gesprekken zijn meer dan gewoon een praatje maken: het is samen zoeken naar oplossin-

gen, ideeën uitwisselen, overleggen en onderhandelen met elkaar.  Af en toe wat actie kan 

geen kwaad. Er wordt  daarom regelmatig met opdrachten of spelmateriaal gewerkt. Bijvoor-

beeld een dagboek maken, een stamboom tekenen, een spel spelen ... De doelstellingen 

waarrond gewerkt wordt in de contextbegeleiding, worden steeds in samenspraak met de con-
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textfiguren en de verwijzende instantie opgemaakt. Deze doelstellingen worden ook opgeno-

men in het individueel handelingsplan van de jongere. 

Contextbegeleiding gaat echter verder dan enkel de samenwerking met het kerngezin. De 

contextbegeleider gaat ook aan de slag met andere steunfiguren van de jongere, zoals de 

ruimere familie, vrienden, hobbyclub …    

Als laatste is de schoolbegeleiding ook een belangrijk onderdeel van de contextbegeleiding. 

Heel wat jongeren die aan Jez11 worden toegewezen, hebben een bewogen schoolcarrière 

achter de rug. Samen met C.L.B., leerkrachten, ouders en de jongere zelf, wordt de schooloriën-

tering, in praktijk vaak het motiveren en heropstarten van een schools traject, zeer nauwgezet 

gevolgd.   

1.4.3 Ondersteunende begeleiding 
 

Binnen de module ondersteunende begeleiding wordt de nadruk gelegd op de individuele be-

geleiding van de jongere en het therapeutisch aanbod.  

In JEZ11 krijgt elk meisje ook een individuele begeleider toegewezen. Dit is een vertrouwensper-

soon binnen de leefgroep die instaat voor de individuele begeleiding van de jongere. Elke week 

heeft de jongere 1 IB-moment, waarbij er gewerkt wordt rond de vooropgestelde doelstellingen.  

Hier krijgt  de jongere ook ruimte voor  eigen inbreng en vragen. Verder is de individuele bege-

leider het aanspreekpunt voor allerlei praktische zaken. 

Van bij het begin van het traject, volgt de psychologe de jongere op. Tijdens de onthaalfase 

gaat de psychologe de diagnostiek op punt stellen. Er worden diagnostische tests afgenomen 

en de meisjes krijgen een aantal  opdrachten. In het verdere traject krijgt de jongere een aan-

bod van therapeutische begeleiding, afgestemd op de noden van de jongere. In JEZ11 wordt 

individuele therapie aangeboden.  Dit omvat psycho-educatie, gedragsmodificatie en behan-

deling van specifieke psychische problemen. Er is ook ruimte om moeilijke ervaringen te bespre-

ken. Dit kan helpen om vastgelopen emoties uit te spreken. Daarnaast is er ook een aanbod 

van groepstherapie.  

Binnen de ondersteunende begeleiding is er aandacht om niet enkel te werken met gespreks-

technieken. Er is ook een aanbod van creatieve therapie en therapie met paarden. 

 Contact 1.5
 

JEZ11 

Poperingseweg 28c 

8900 Ieper 

Tel.: 057/35.27.40 

Fax: 057/35.27.40 

www.votjeugdhulp.be 

JEZ11@votjeugdhulp.be 

 

http://www.onstehuis.net/
mailto:JEZ11@votjeugdhulp.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEEL 

Ouders Steunen in Opvoeden  



 
2 

1 OUDERS STEUNEN IN OPVOEDEN 

 Voorstelling 1.1
 

Ouders Steunen in Opvoeden (OSiO) is een project opvoedingsondersteuning.  Het project is 

ontstaan uit de samenwerking van de vijf participerende O.C.M.W.’s van de Vereniging Ons 

Tehuis, nl. O.C.M.W. Ieper, O.C.M.W. Kortrijk, O.C.M.W. Poperinge, O.C.M.W. Waregem en 

O.C.M.W. Wervik. 

Het Internationaal Kinderrechtenverdrag erkent een recht op opvoedingsondersteuning voor 

ouders en opvoedingsverantwoordelijken. Ouders zijn de primaire verantwoordelijken voor de 

opvoeding van hun kinderen en de overheid moet hen daarin ondersteunen. Ook de Vereni-

ging Ons Tehuis en haar partners hebben hierbij een rol te vervullen.   

Ouders Steunen in Opvoeden voorziet in: 

 pedagogisch advies; 

 vormingen aan professionelen; 

 vormingen aan ouders 

 Doelgroep 1.2
 

Ouders Steunen in Opvoeden biedt opvoedingsondersteuning aan voor ouders, opvoedings-

verantwoordelijken en professionelen. 

 Organogram 1.3
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 Aanbod 1.4

1.4.1 Pedagogisch advies 
 

De medewerker opvoedingsondersteuning komt langs in de organisatie voor een spreekuur pe-

dagogisch advies.   Dit spreekuur staat zowel open voor maatschappelijk werkers/medewerkers 

als voor cliënten.  Het pedagogisch advies kan gaan over o.a. gesprektechnieken, methodie-

ken, hulpmiddelen, voorbeelden didactisch materiaal, concrete tips …).  Hiernaast wordt ook 

telefonisch of digitaal advies gegeven.  

1.4.2 Vormingen aan professionelen  
 

Deze vormingen richten zich tot professionelen uit organisaties of diensten die ouders laag-

drempelige ondersteuning bieden bij het opvoeden van kinderen o.a. maatschappelijk werkers, 

leerkrachten, jeugdwerkers, begeleiders …  Vormingen worden steeds op maat georganiseerd.   

Mogelijke vormingen zijn:  

 Basisvorming opvoedingsondersteuning 

Deze vorming focust op de inhoudelijke visie en uitgangspunten van opvoedingsonder-

steuning. In de vorming komen achterliggende denkkaders, doelgroep, doelstellingen, 

vormen, methodieken … van opvoedingsondersteuning aan bod. Ook wordt er stil ge-

staan bij het aanbod in de regio en worden er praktijkvoorbeelden gegeven.  

 

 Ouderlijke/opvoedkundige vaardigheden: opvoeden voor iedereen anders?  

Deze vorming is een initiatietraining over ouderlijke vaardigheden. Doel van deze vor-
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ming is professionelen een basiskennis aanbieden over de ouderlijke vaardigheden. Het 

gaat om positieve betrokkenheid, positieve bekrachtiging, problemen oplossen, discipli-

nering en monitoring.  

 

 Communiceren met ouders  

Het doel van deze vorming is om kennis en vaardigheden op te doen op vlak van com-

municatie met ouders en om hun vaardigheden in het opvoeden te versterken. Waar 

hechten ouders belang aan, wat zijn dooddoeners, waarmee moet je rekening houden 

… ? Deze vorming is een mix van theorie en praktijk. Communicatieve vaardigheden 

worden ingeoefend. Er kan tevens meer informatie gegeven worden over het pedago-

gisch adviseren en de mogelijke hulpmiddelen die hierbij gebruikt kunnen worden.  

 

 Verdiepingscursus communiceren met ouders 

Deze vorming is een vervolg van de vorming “communiceren met ouders”.  Hierin wordt 

dieper ingegaan op het duidelijk krijgen van de hulpvraag van ouders m.b.t. opvoeding. 

Via het oplossingsgericht werken wordt bekeken in welke fase de ouders zich bevinden. 

Per fase worden gesprekstechnieken uitgelegd en ingeoefend.  

 

 Opvoedkundige vaardigheid: positieve bekrachtiging, positieve betrokkenheid, proble-

men oplossen, disciplineren en monitoring 

Naast een vorming over alle opvoedkundige vaardigheden worden ook vormingen ge-

organiseerd over één opvoedkundige vaardigheid. Tijdens deze vorming wordt diep-

gaand stilgestaan bij één van de bovenstaande vaardigheden en hoe het gesprek met 

ouders voeren rond de opvoedkundige vaardigheid, zoals het graag zien van kinderen. 

 

 Intervisie op teambesprekingen (casussen, vragen, thema’s, …) 

Indien gewenst kunnen intervisiebesprekingen ondersteund worden vanuit dit project. 

Het betreft casusbesprekingen, themabespreking, concrete vragen … 

 

 Vorming op maat 

Organisaties kunnen eveneens vormingen op maat aangevraagd worden.  

 

1.4.3 Vormingen aan ouders  
 

Ouders Steunen in Opvoeden organiseert en begeleidt oudercursussen en éénmalige vormin-

gen.  

‘Iedereen ouder’ zijn ouderbijeenkomsten over opvoeding. De reeks bestaat uit zes bijeenkom-

sten van anderhalf uur. De ouderbijeenkomsten kunnen ouders helpen om samen met andere 

ouders een antwoord te vinden op allerlei opvoedingsvragen. Centraal staat de vraag hoe de 

ouder het gedrag van zijn kind positief kan beïnvloeden. 

De groep bestaat uit max. 15 ouders met kinderen tussen 0 tot 18 jaar.  

In elke bijeenkomst bespreken en oefenen we een ander opvoedingsthema. De ouder krijgt 

praktische tips en advies om dit thuis ook uit te voeren.  

De opvoedingsthema’s die aan bod komen tijdens de bijeenkomsten zijn: 
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 Opvoeden voor iedereen anders? 

 Hoe toon ik dat ik mijn kind graag zie?  

 Hoe beloon ik mijn kind?  

 Hoe straf ik mijn kind? 

 Hoe lossen we problemen op?  

 Hoe hou ik toezicht bij mijn kinderen? 

 

Tijdens de bijeenkomsten kunnen ouders ervaringen uitwisselen, elkaar steunen, leren van elkaar 

en een aantal vaardigheden leren die kunnen helpen om het opvoeden gemakkelijker te ma-

ken. 

Naast de oudercursus organiseren we eveneens eenmalige vormingen over een bepaald the-

ma. Deze vorming kan een voordracht zijn of kan een ouderbijeenkomst zijn. Bij een ouderbij-

eenkomst worden ouders gestimuleerd tot actieve inbreng en discussie. Deze groep wordt be-

perkt tot max. 15 deelnemers. Een voordracht kan gegeven worden aan een ruimere groep.  

Mogelijke thema’s zijn:  

 De jeugd van tegenwoordig! Over omgaan met pubers in huis. 

Het is voor veel ouders een zware opgave als hun kind in de puberteit zit. Een puber test 

de grenzen uit, experimenteert erop los en bepaalt graag alles zelf. Probeer dan maar 

als ouder een weg te vinden en het contact met het puberkind goed te houden. 

Tijdens deze bijeenkomst blijven we stilstaan bij wat het als ouder betekent om een pu-

ber in huis te hebben. Wat zijn de typische kenmerken van een puber en hoe kan de 

ouder hiermee omgaan?  

 

 School is cool! Over huiswerk maken. 

Huiswerk is voor heel wat kinderen en ouders elke avond opnieuw een grote opgave. Als 

ouder wil je je kind graag helpen, maar vaak weet men niet goed hoe men dat best 

aanpakt. 

Tijdens deze bijeenkomst helpen we ouders op weg om samen met het kind een manier 

te vinden waarbij huiswerk maken voor zowel ouder als kind goed aanvoelt. Een bijeen-

komst met tips over het organiseren van het huiswerk, over planning, het maken van 

huiswerk, het maken van toetsen …  

 

 Opvoeden voor iedereen anders. Over opvoedingsstijlen en -vaardigheden.  

Over ‘opvoeden’ bestaan veel meningen.  Een handleiding is er niet en omdat het over 

het geluk van hun kinderen gaat, willen ouders het erg goed doen. Net omdat men op 

verschillende manieren naar opvoeden kan kijken, bestaat dé manier om kinderen op te 

voeden niet. Steeds moet de ouder zoeken naar wat voor hen werkt in zijn situatie.  En 

die situatie is voor iedereen anders. Staat men er alleen voor? Heeft men steun van fami-

lie? Woont men overal ver vandaan? Hebben ze een kind met een handicap? Allemaal 

dingen die een invloed hebben op de manier van opvoeden.  

Tijdens deze bijeenkomst blijven we stilstaan bij de verschillende opvoedingsstijlen en –

vaardigheden. Iedereen voedt op met zijn eigen waarden en normen. Toch komen een 

aantal basisvaardigheden terug in elke opvoeding. Opvoeden blijft een complex gege-

ven, maar met een goed gebruik van de opvoedingsvaardigheden geraakt men al een 

eind op weg.  
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 Eten, ja gezellig. Over samen aan tafel.  

Een kind dat de ouder tot wanhoop drijft, omdat het maar niet wil eten… Hoe houdt 

men het een beetje gezellig aan tafel… Dé oplossing bestaat niet. Elk gezin heeft nu zijn 

eigen tafelgewoontes. Het ene gezin hecht er belang aan dat iedereen tot aan het des-

sert aan tafel blijft, terwijl het andere de tafel alleen gebruikt om aan te knutselen en 

voor de tv blijft eten.  

Tijdens deze bijeenkomst vol praktische tips krijgen ouders geen gouden regels, maar wel 

suggesties voor een aangename tijd aan tafel.  

 

 Zeg het maar! Over praten met kinderen.  

Tijdens deze bijeenkomst gaan we, aan de hand van een spel, de communicatie binnen 

een gezin bespreekbaar stellen. Ouders willen graag een goede relatie met hun kind.  

Maar met opgroeiende kinderen in huis is het heel normaal om af en toe een menings-

verschil of conflict te hebben. Soms stapelen die wrijvingen, conflicten of problemen zich 

op, dan is praten met elkaar de beste manier om eruit te geraken. Maar hoe? 

We proberen een aantal ‘handvaten’ aan te reiken die de ouders kunnen helpen beter 

te communiceren met hun kinderen. Daarnaast is het ook belangrijk dat de ouder ver-

trouwen heeft in zijn eigen gevoel. Ouders hoeven niet perfect te zijn.  

 

 Droom zoet! Over slapen en opstaan. (over diverse leeftijden heen)  

Hoe kan ik zorgen dat mijn peuter een goede nachtrust heeft? Hebben pubers echt zo-

veel slaap nodig? Hoe krijg ik mijn puber op tijd naar bed? Hoe raakt ’s morgens ieder-

een op tijd in de crèche, op school en op het werk?  

Tijdens deze bijeenkomst krijgen ouders heel wat tips hoe de avond en ochtend vlot kan 

verlopen. We gaan samen met de ouders op zoek hoe we voorkomen dat de avond- en 

ochtendroutine een stressvol moment van de dag wordt. 

 

 Mijn kind op het internet? Over omgaan met digitale media. 

‘Help! Mijn dochter van 10 jaar zit op het internet, wat spookt ze daar zoal uit?  

‘Mijn puber zit weeral op de computer. Hoe kan ik dat vermijden?’ 

Groot worden is leren met vallen en opstaan. Iedereen is wel eens van de schommel 

gedonderd of gevallen met de fiets. Zo is het ook met pc en internetgebruik: er zal nu en 

dan wel eens iets fout lopen, meestal is dat geen drama en de volgende keer kijk je wel 

uit! Het belangrijkste aspect van veilig internetten bij kinderen is de opvoeding. 

Een bijeenkomst vol tips hoe men als ouder vanuit de opvoeding een kind verantwoord 

leert omgaan met internet, computer en andere multimedia.  

 

 Zelfvertrouwen (gevoelens, pestgedrag, faalangst) 

Het mooiste geschenk dat een ouder zijn kind kan geven is zelfvertrouwen. Dat is vooral 

belangrijk als men een kind heeft dat van nature verlegen, bang of onzeker is. Maar ook 

kinderen die ogenschijnlijk heel stoer en onafhankelijk zijn, hebben een steuntje in de rug 

nodig.  

Hoe kunnen de ouders een positieve rol spelen in de ontwikkeling van zelfvertrouwen bij 

kinderen? Een bijeenkomst met heel wat tips en voorbeelden van hoe ouders een in-

vloed kunnen hebben op de ontwikkeling van zelfvertrouwen bij hun kinderen.  

 

 Uit elkaar? Over kinderen na een scheiding.  

Mama, papa, twee kindjes, huisje, tuintje, hondje. Dit beeld doet ons graag geloven dat 
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dit een modelgezin is. De realiteit ziet er helemaal anders uit. 

Scheiden hoeft geen ramp te zijn. Anderzijds blijkt een kind alleen opvoeden, rekening 

houden met ex-partners, een nieuw samengesteld gezin, … niet allemaal vanzelfspre-

kend te zijn.  

Hoe kunnen ouders de eerste periode na een scheiding doorkomen? En wat daarna? El-

ke situatie is anders en elk kind reageert hier anders op. Tijdens deze bijeenkomst willen 

we ouders praktische tips meegeven hoe hun kinderen te ondersteunen in deze soms 

moeilijke situatie, hoe communicatie vlotter kan verlopen met de ex-partner, hoe je 

praktische afspraken kan treffen. 

 

 Ouderlijke vaardigheid: Raad eens hoeveel ik van je houd? Over kinderen graag zien. 

Ouders die hun kind graag zien, maken het sterk en veerkrachtig. Een kind voelt 

dat zijn ouders er zijn voor hem, dat hij ze mag vertrouwen. Hij hoort erbij, ook 

al beantwoordt hij niet altijd aan hun verwachtingen. 

Kinderen graag zien kan je op heel wat manieren tonen. De belangrijkste pijlers zijn luiste-

ren naar kinderen en tijd samen met hen doorbrengen. 

Aan de hand van voorbeelden en tips blijven we in deze bijeenkomst stilstaan bij de 

kracht van het graag zien. 

 

 Ouderlijke vaardigheid: Goed zo! Over belonen en straffen. 

Straffen en belonen zorgen er dagelijks voor dat het gedrag van zowel jonge kinderen 

als pubers in goede banen geleid wordt. Eén gouden regel is hierbij belangrijk: kies eer-

der voor belonen van gedrag, en straf enkel wanneer het uit de hand dreigt te lopen.  

Een evenwicht tussen beide is belangrijk, maar ook hoe je beloont en straft, hoe vaak je 

dat doet en welke hulpmiddelen je daarbij gebruikt. In deze bijeenkomst gaan we hier 

een stuk dieper op in. 

 

 Ouderlijke vaardigheid: Stop! Tot hier en niet verder! Over grenzen en structuur.  

Structuur geeft kinderen houvast en vergroot hun gevoel van veiligheid en zekerheid. 

Kinderen die zich veilig en zeker voelen, voelen zich vrij om op onderzoek uit te gaan en 

hun ervaringen te verbreden. 

Tijdens deze bijeenkomst bekijken we hoe we kinderen zich goed kunnen laten voelen, 

zonder altijd zomaar toe te geven. We leren hoe we grenzen kunnen stellen en structuur 

kunnen bieden opdat het samenleven vlotter kan verlopen. 

 

 Ouderlijke vaardigheid: Waar is mijn kind? Over een oogje in het zeil houden. 

Is deze ouderlijke vaardigheid vooral belangrijk bij pubers? Of moet toezicht houden al 

van op jonge leeftijd gebeuren? Kinderen waar voldoende toezicht gehouden wordt 

dreigen minder snel te ontsporen, zegt men wel eens. Klopt dit? En is het dan belangrijk 

dat we dit al doen op jonge leeftijd?  

‘Toezicht houden, gaat over het nagaan van wat kinderen doen wanneer ze niet aan-

wezig zijn. Wat, waar, met wie en misschien vooral tot wanneer zijn hier de cruciale aan-

dachtspunten. 

 

 Ouderlijke vaardigheid: Ruzie? Stap voor stap problemen oplossen.   

Deze ouderlijke vaardigheid heeft te maken met de kwaliteiten van ouders om samen 

met de jongere problemen te ondervangen, te overleggen en uiteindelijk gezamenlijk te 

beslissen én te evalueren. 
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Tijdens de bijeenkomst leren we wat onderhandelen is en hoe we problemen stap voor 

stap (samen) kunnen oplossen. 

 

 Grootouderbijeenkomsten / voordrachten voor grootouders 

Ook grootouders worden betrokken bij de opvoeding.  Rond volgende thema’s organi-

seert het project ook bijeenkomsten met grootouders als doelgroep: “Mijn kleinkinderen 

betekenen veel voor mij. Over graag zien.” , “Goed zo! Over belonen en straffen van 

kleinkinderen.” en “Stop! Tot hier en niet verder. Over regels bij opa en oma.”  

 

 Contact 1.5
 

Ouders Steunen in Opvoeden 

Poperingseweg 30 

8900 Ieper 

Tel.: 057/22.62.89 

Fax: 057/22.62.92 

www.votjeugdhulp.be 

OSiO@votjeugdhulp.be 

 

http://www.onstehuis.net/
mailto:opvoedingsondersteuning@onstehuis.net

