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RAAD VAN BESTUUR

Luc Goedgebeur voorzitter
Frank Hesters penningmeester
David Goedgebeur secretaris
Jan De Winter
Pierre Minoodt
Jan Bresseleers

PERSONEEL

DIRECTIE

Dirk Cauwels administratief directeur
Sonja Ramboer agogisch directeur

ADMINISTRATIE

Patricia Eeckhaut directiesecretariaat en financiën vzw
Wim Cauwels personeelsdienst vzw
Chico Sita cliëntadministratie Liaan
Debbie Coppens cliëntadministratie De Vlier

STAF

Anja Ameryckx zorgcoördinator contextbegeleiding De Vlier
Nancy De Clercq zorgcoördinator dagbegeleiding / kwaliteitscoördinator vzw
Marie-An Vandaele zorgcoördinator contextbegeleiding Liaan
Katrien De Wandel zorgcoördinator verblijf

DIENSTHOOFDEN

Katleen De Wilde module contextbegeleiding De Vlier
Kris Van Goethem module dagbegeleiding in groep De Vlier
Steven De Schutter module verblijf Liaan
Xavier Neirynck module contextbegeleiding Liaan

LOGISTIEK

Katrien Degroote huishouding Liaan
Ann Degroote huishouding Liaan
Thierry Herreman logistiek vzw
Yvan Callebaut logistiek vzw
Anja Defever poetsdienst Liaan (tot 30.06.2017)
Ingrid De Corte poetsdienst De Vlier
Tamara Toch poetsdienst Liaan (tot 24.08.2017)
Sophie Van Brussel poetsdienst Liaan (van 02.10.2017)

CONTEXTBEGELEIDERS

Christine Delmulle Liaan (tot 31.12.2017)
Annika Depontieu De Vlier
Martine Vormezeele De Vlier
Saskia Aerts De Vlier
Els Valcke De Vlier
Lindsay Cortvriend De Vlier (tot 18.04.1017)
Ann De Cock De Vlier
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Margit Cocquyt De Vlier
Sidney Poppe Liaan
Sofie Van Buyten Liaan

OPVOEDERS

Hilde De Bruyne De Vlier
Krista Vanderstraeten Liaan (langdurig afwezig)
Mieke Lampens Liaan
Cynthia Beun Liaan
Kevin Martens Liaan
Vicky Vanderwerve De Vlier (zwangerschap)
Eline Vergauwe Liaan tot 02.05.2017)
Marissa Matton Liaan (langdurig afwezig)
Rieke Sprangers Liaan (zwangerschap)
Goele De Brabandere Liaan
Rubina Muhammad Liaan (zwangerschap)
Silke Chalmet Liaan (tot 28.04.2017)
Sophie Souris Liaan (tot 25.09.2017)
Joni Verstraeten Liaan
Karel Bekaert Liaan
Pietro Antonio Capaldi Liaan
Jonathan De Vlam Liaan
Astrid Meire Liaan
Lindsay Hanisch Liaan (tot 27.09.2017)
Kwinten Olaerts Liaan (tot 15.05.2017)
Lieselotte Sampers Liaan (tot 29.10.2017)
Veronique Verbrugge Liaan (langdurig afwezig)

STAGAIRS

Emily De Braeckeleer De Vlier (van 06.02.2017 tot 02.06.2017)
Jona Reynaert Liaan (van 27.04.2017 tot 30.06.2017)
Josefien Van Belle Liaan (van 14.02.2017 tot 26.05.2017)
Elisa Van Caenegem Liaan (van 16.10.2017 tot 15.12.2017)
Ruth Van Eenooghe Liaan (van 25.09.2017 tot 22.12.2017)
Elisabeth Van Roey Liaan (van 14.02.2017 tot 31.03.2017)
Nathalie Vanpeteghem Liaan (van 13.02.2017 tot 09.03.2017)
Judith Verpaele Liaan (van 26.09.2016 tot 19.02.2017)
Heidi Servranckx De Vlier (van 08.09.2017)

VRIJWILLIGERS

Sari Burcu Liaan
Suzy De Mol Liaan
Margaret Dierickx Liaan
Danielle Kiekens Liaan
Veronique Nelen Liaan
Evelyne Wesembeek Liaan
Ruth Van Laere Liaan
Sanne Candaele Liaan
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BIJGEWOONDE STUDIEDAGEN / KORTE VORMINGEN / OPLEIDINGEN

Ameryckx Anja
Informatiemiddag: ‘Columbus Zuid-Oost-Vlaanderen Contextbegeleiding in functie van positieve
Heroriëntering’.
Studiedag: Psychedelicieus krachtgericht coachen en counselen.

Beun Cynthia
Opleiding: Orthopedagogie

Cauwels Dirk
Infosessie: Gegevensbescherming: nieuw wetgevend kader vanaf 25 mei 2018.

De Bruyne Hilde
Studiedag: Werkgroep VTO-ZOV: jongeren en middelengebruik/misbruik.
Opleiding: HR. Mentorenopleiding

De Clercq Nancy
Opleiding: HR. Starten met competentiemanagement.
Opleiding: Strategisch opleiden.
Opleiding: Leer- en coachingtraject cultuursensitieve zorg.
Opleiding: Leiderschap en kwaliteit.
Studiedag: Werkgroep VTO-ZOV: jongeren en middelengebruik/misbruik.
Studiedag: Krachtgericht coachen.
Opleiding: HR. Onthaalbeleid
Studiedag: Meten is weten, of net vergeten.

De Schutter Steven
Opleiding: HR. Mentorenopleiding

De Vlam Jonathan
Studiedag: Werkgroep VTO-ZOV: jongeren en middelengebruik/misbruik.

De Wandel Katrien
Intervisie: Lancering van het programma “intersectorale consult en liaison”.
Studiedag: Krachtgericht coachen en counselen.
Studiedag: Rechten in de jeugdhulp.
Studiedag: Jo-In “Kleine mensen in de grote wereld”.

De Wilde Katleen
Studiedag: Werkgroep VTO-ZOV: jongeren en middelengebruik/misbruik.

Depontieu Annika
Infosessie: Gegevensbescherming: nieuw wetgevend kader vanaf 25 mei 2018.

Neirynck Xavier
Inspiratiedag: “EHBS – Eerste Hulp Bij Scheiding”
Studiedag: Werkgroep VTO-ZOV: jongeren en middelengebruik/misbruik.

Ramboer Sonja
Opleiding: HR. Onthaalbeleid

Vandaele Marie-An
Intervisie: Lancering van het programma “intersectorale consult en liaison”.
Studiedag: Pleegzorg: gehechtheid en perspectiefbepaling

Vanderwerve Vicky
Opleiding: “Hulpverleningsvaardigheden in de gezins- en contextbegeleiding”.
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EXTERNE ONDERSTEUNING

Bruno De Prins boekhouder
Mieke Guillemijn sociaal secretariaat (PARTENA)
Dr Ann Mertens externe preventiedienst (IDEWE)
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Raad Van Bestuur

Agogisch directeur
Administratief directeur

Afdeling Liaan
 Verblijf
 Contextbegeleiding
 CBAW

Afdeling De Vlier
 Dagbegeleiding
 Contextbegeleiding

 Zorgcoördinator
+ 12 jaar

 Zorgcoördinator
- 12 jaar

 Diensthoofd
contextbegeleiding

 Diensthoofd verblijf

 Zorgcoördinator
contextbegeleiding

 Zorgcoördinator
dagbegeleiding

 Diensthoofd
contextbegeleiding

 Diensthoofd
dagbegeleiding

 Contextbegeleiders:
 Integraal Begeleiders:

- unit 1 (3j tot en met 8j gemengd)
- Unit 2 (9j tot en met 12j gemengd)
- Unit 3 (+12j gemengd)
- TCK

 Contextbegeleide
rs

 Integraal
Begeleiders

Algemene vergadering

Preventieadviseur
veiligheidsconsulent

Interne

Kwaliteitscoördinator

Huishouden
Logistiek
Cliëntadministratie

Huishouden
Logistiek
Cliëntadministratie

 Directiesecretariaat
 Personeelsadministratie

KWALITEITSVERSLAG JEUGDZORG

1. Leiderschap

De agogisch directeur en de administratief directeur nemen het leiderschap op binnen vzw Jeugdzorg.

Zij worden aangestuurd door de Raad van Bestuur. Een middenkader, bestaande uit diensthoofden en

zorgcoördinatoren staan de directies bij in de uitvoering van de dagelijkse opdrachten.
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Goed leiderschap vereist goede kennis van de recente maatschappelijke en sectorale ontwikkelingen en

bekijkt hoe hierop kan ingespeeld worden. Een organisatie moet zich in vraag durven stellen en eerdere

beslissingen durven evalueren. Inspelen op de maatschappelijke noden maar ook innovatief zijn in de

verdere ontplooiing van de organisatie zijn waardevolle kwaliteiten die een vooruitstrevende

organisatie alleen maar ten goede kan komen.

Leiderschap vereist dat men deze visie en gedrevenheid kan overbrengen op alle medewerkers binnen

de organisatie en hen mee kan betrekken in deze evolutie.

Mensen motiveren, stimuleren maar ook zich laten ontwikkelen en verantwoordelijkheden geven,

dragen bij tot het bekomen van de vooropgestelde organisatiedoelstellingen.

Goed leiderschap behelst ook het uitdragen van de visie van de organisatie. De herstelgerichte visie is

het kader waarbinnen de organisatie zich verder wil ontplooien. Herstelgericht werken richt zich op het

opbouwen, onderhouden en herstellen van relaties tussen mensen. Het is in de eerste plaats een

houding, iets dat men zich eigen maakt en zich vertaalt in de omgang met anderen. En dit kan zowel

preventief als curatief gebruikt worden.

2. Beleid en strategie

Beleidskeuzes en strategische acties moeten erop gericht zijn om de organisatiedoelstellingen te

behalen en dit voor alle belanghebbenden, zowel intern als extern.

 Website

De voorbije jaren werd sterk ingezet op het bijwerken en op punt houden van onze website. We

kunnen immers niet voorbij gaan aan de medialisering van de maatschappij en het belang van

snelle toegang tot informatie. We vinden het belangrijk dat zowel hulpverleners, cliënten en

mogelijke samenwerkingspartners de noodzakelijke info kunnen raadplegen zodat bewuste keuzes

kunnen gemaakt worden. De aanmeldingen voor de rechtstreeks toegankelijke modules verlopen

voortaan via een aanmeldingsformulier op onze website.

PLANNING 2018 : Het verhaal van de website is nooit af. Periodiek wordt de inhoud

gecontroleerd en bijgewerkt zodat deze steeds up to date is.

 VTO-beleid

Onze organisatie wil haar medewerkers de kans geven om opleidingen te volgen of wil zelf

opleidingen organiseren voor bepaalde personeelsgroepen. Om dit alles vlot te laten verlopen werd

een kader uitgewerkt waarbinnen vormingen al dan niet met financiële tussenkomst, educatief

verlof en andere organisatorische aspecten kunnen toegestaan worden. In kader van

organisatieontwikkeling wordt het komende jaar ingezet op bewust gekozen denkkaders :
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PLANNING 2018 :

De basisopleiding herstelgericht werken ( gegeven door Ligand) is in het najaar 2017 doorgegaan

voor alle opvoeders binnen de organisatie. In het voorjaar 2018 wordt deze opleiding herhaald

voor de contextbegeleiders en integraal begeleiders. Herstelgericht handelen vertrekt vanuit een

aantal kaders, methodieken en basishouding en heeft als doel te komen tot verbinding tussen

mensen en opnemen van verantwoordelijkheden. Dit kan zowel binnen het personeelskader als

in de begeleidingsprocessen toegepast worden. Er zal tevens een implementatieproces

uitgewerkt worden, aangepast aan de werking binnen de verschillende modules.

Omdat zoeken naar steunfiguren in de ruimere context van de cliënten meer en meer aan belang

wint om cliënten sterker te maken, zet de organisatie in op een vorming rond

netwerkdiagrammen en veerkrachtanalyse. Deze vorming, gegeven door Vialogos, werd in het

najaar georganiseerd voor alle contextbegeleiders en integraal begeleiders. Aansluitend zal in het

voorjaar een introductie gegeven worden aan de opvoeders. Het welzijn van een cliënt wordt

sterk bepaald door de steun van belangrijke mensen in zijn omgeving. Het betrekken van de

sociale context is noodzakelijk voor een effectieve hulpverlening. Sociale steun verhoogt ook de

veerkracht van mensen. Netwerkdiagrammen zijn een middel om de cliënt met zijn sociale

context te verbinden, en ook hoe ze ons ondersteunen om die context om te bouwen tot een

netwerk. Cliënten worden nog steeds geconfronteerd met problemen, maar zijn minder uit hun

lood geslagen omdat ze kunnen rekenen op praktische, emotionele en morele steun. Het

netwerk in kaart brengen en de positieve invloeden versterken en negatieve neutraliseren door

acties te ondernemen, zal een belangrijk onderdeel worden in de contextbegeleidingen van

gezinnen en jongeren.

 General Data Protection Regulation ( GDPR)

In 2016 werd deze Europese wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens van Europese

burgers goedgekeurd. Het is een herwerking van de Europese wetgeving uit 1995 : de Data

Protection Directive. Tegen 25 mei 2018 moeten alle organisaties voldoen aan een set van

maatregelen die betrekking hebben op alle informatie waarmee iemand kan geïdentificeerd

worden : naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, foto en andere factoren. De komende 2 jaren

fungeren als overgangsperiode. De vernieuwingen richten zich op 4 pijlers : transparantie ( burgers

informeren hoe data verwerkt wordt in begrijpelijke taal), data-overdracht ( burgers moeten

gegevens kunnen overdragen van ene dienstverlener naar andere), recht om vergeten te worden (

burgers moeten kunnen vragen om persoonsgegevens te wissen en er geen tegenargument kan

gegeven worden), meldplicht bij datalekken ( bedrijven moeten een datalek melden binnen de 72

uur, tenzij kan aangetoond worden dat er geen gevaar is voor de verzamelde info).

Enkele leden van de interne werkgroep preventie hebben hiervoor studiedagen en opleidingen

gevolgd en bekeken welke impact dit heeft op onze organisatie. Om in orde te zijn met deze

wetgeving moet veel administratie in orde gemaakt worden. Hiervoor werden personele middelen

vrijgemaakt.
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PLANNING 2018 : Naast de administratieve zaken die in functie van deze wetgeving moeten in

orde gemaakt worden, moeten we als organisatie ook intern bekijken welke documenten,

procedures, brochures,… moeten aangepast worden. Zowel de stuurgroep als de werkgroep

preventie zijn hier volop mee bezig en zullen dit naar de rest van de organisatie communiceren.

3. Medewerkersbeleid

Een goed medewerkersbeleid resulteert in het optimaal gebruik maken van de kwaliteiten,

competenties van medewerkers. Personeelsleden zijn gemotiveerd om mee te werken aan het

uitzetten van missie en visie en te participeren in het verder ontwikkelen van de organisatie. Het

uitwerken van een personeelsbeleid en visie stond op de planning van 2017. Doorheen het jaar zijn er

meerdere invloeden gekomen ( cultuursensitieve zorg, tevredenheidsmeting personeel, wendbaar en

werkbaar werk, …) waardoor we nog niet tot een afgewerkte tekst konden komen. Doch zijn er

meerdere acties binnen dit kader ondernomen :

PLANNING 2018 : Uitschrijven van een visietekst personeelsbeleid waarbij mogelijks aanpassingen

zullen moeten gebeuren aan arbeidsreglement en bijlagen.

 Pop-gesprekken

In 2016 werd er binnen de organisatie voor gekozen om af te stappen van het evaluatiesysteem en

medewerkers meer te gaan aanspreken op hun competenties en talenten. Om deze meer naar

boven en duidelijker in beeld te krijgen werd gestart met het voeren van POP gesprekken. Deze

hebben als doel de groei van medewerkers mee te ondersteunen, uit te dagen. De voorbereidende

vragen zijn ondersteunend voor een eerste reflectie en voorbereid het gesprek aan te vatten. Het

gesprek zelf verloopt zeer vlot, open, en transparant, waarbij de medewerkers aangeven dat op een

vloeiende manier alle vragen aan bod komen en besproken worden. Doelen, tips, handvaten

worden meegegeven, waarbij vooral het enthousiasme naar het einde van het gesprek duidelijk

benoemd wordt.

Het functioneringsgesprek, zoals we het voorheen hanteerden, werd vooral als evaluerend en zeer

formeel ervaren. De sfeer rond de POP gesprekken is dat er meer op een informele manier dialoog

aangegaan wordt, waarbij alles besproken wordt wat dient besproken te worden. Kunnen we

hierbij concluderen dat dit al een eerste stap is binnen een herstelgericht klimaat?

PLANNING 2018 : De POP gesprekken lopen door in 2018. Op het einde van 2018 zullen we

evalueren of deze manier van werken tegemoet komt aan de vooropgestelde doelstellingen.
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 Werken met experten

Vzw Jeugdzorg wil haar medewerkers meer aanspreken op hun competenties en interesses.

Daarom heeft ze ervoor gekozen om, binnen haar VTO-beleid, te werken met ‘experten’. Een

expert is een medewerker die zich meer vormt in een bepaalde richting en studiedagen of

bijeenkomsten rond dat thema systematisch bijwoont. Zo hebben we reeds experten op vlak van

beroepsgeheim, omgaan met persoonsgegevens, niet begeleide minderjarigen, cultuursensitieve

zorg, vertrouwenspersoon cliënt, vertrouwenspersoon personeel, pleegzorg, participatie,….

 Prose tevredenheidsbevraging

Eind 2016 hebben alle medewerkers een tevredenheidsmeting personeel ingevuld in Prose. De

terugkoppeling van de thema’s ‘communicatie en overleg bij medewerkers’ en ‘taakinvulling en

professionele ontwikkeling’ gebeurde op de verschillende team- vergaderingen,

waar ook ruimte was voor het inbrengen van verbetervoorstellen. Na de eerste terugkoppelingen

werd afgesproken :

Nemen van beslissingen - Visie en lange termijndoelstelling wordt gekaderd

- Communicatie naar alle betrokkenen wordt

verzekerd

- Participatie van medewerkers wordt waar

mogelijk gevraagd

- Aandacht wordt besteed aan impact van beslissing

- Er wordt rekening gehouden met tempo

medewerkers

Overlegorganen - Terugkoppeling top-bottom wordt verzekerd

- Terugkoppeling naar vragende partij wordt

verzekerd

Vergadercultuur - Agenda wordt dag vooraf bepaald

- Iedereen heeft vorig verslag gelezen

- Storingen ( enkel crisis) worden tijdens

vergadering niet toegelaten

- Afspraken worden overgezet naar kaartenbak

Inwerken nieuwe
medewerker

- Onthaalmap wordt uitgewerkt

- Visie en inhoud functie meter en peter wordt

uitgewerkt
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Er werd een “procedure voor meten van algemeen werkklimaat en arbeidstevredenheid op

organisatieniveau” uitgewerkt zodat continuïteit kan gegarandeerd worden.

PLANNING 2018 : De thema’s ‘werkklimaat’ en ‘werkomgeving en probleemoplossing’ moeten in

2018 teruggekoppeld worden naar de teams.

 Werken met vrijwilligers

Net als vorig jaar bleven, in Liaan, onze bestaande vrijwilligers zeer actief in het geven van bijles,

het aanleren van Franse woordjes, vervoer naar bezoekersruimte, therapeuten, logopedisten. Eén

vrijwilliger hield zich verder beperkt (door gezondheidsproblemen) bezig met het project

tevredenheidsmeting. Wegens familiale redenen stopte ook een vrijwilliger.

Het vinden van nieuwe vrijwilligers is geen sinecure. Op onze jaarlijkse kaas-en wijnavond werd een

duidelijke oproep gelanceerd naar vrijwilligers. 1 vrijwilligster zal wekelijks komen voorlezen voor

onze bewoners. Ook enkele van de scoutsleiding willen zich engageren. Een aanzet tot uitbreiding

van onze groep vrijwilligers is gestart.

Daarnaast hebben we ook beroep kunnen doen op de hulp van 16 vrijwilligers tijdens onze kaas-en

wijnavond.

De vrijwilligers waren ook van belangrijke waarde inzake netwerking. Zo brengen ze ons in contact

met personen, organisaties die iets kunnen betekenen voor onze voorziening op vlak van

fundraising. Zo hielp men mee aan de snoepenverkoop van Music for life, brachten ze sponsors aan

voor onze kaas-en wijnavond, geven ze tips ivm vakantiejobs voor onze jongeren.

In De Vlier in Aalst stelden we onze deuren open voor de buurt; naast een kennismaking met elkaar

wilden we mensen uit de buurt ook de kans geven om zich op de een of de andere manier te

engageren voor onze organisatie. Vanuit de dagbegeleiding in groep werd de denkoefening

gemaakt voor welke concrete taken we vrijwilligers willen en kunnen inschakelen. Dit staat

momenteel nog in de startblokken; de bedoeling is om ook effectief mensen hiervoor warm te

maken via diverse kanalen (‘Aalst vrijwilligt’, serviceclubs,…). Enkele serviceclubs gaven reeds te

kennen hier absoluut warm voor te lopen! Ook vanuit het bankwezen draagt men ons een warm

hart toe. Zo kregen we in de module ‘dagbegeleiding in groep’ de hulp van enkele vrijwilligers om

enkele dagen te helpen schilderen.

Langs deze weg nogmaals een welgemeende dankjewel aan alle vrijwilligers! Jullie hebben er - op

welke manier dan ook - toe bijgedragen dat onze werking op een goede manier kan blijven verder

functioneren!

PLANNING 2018 : Voor 2018 zijn de vrijwilligers bereid om tijdens onze opendeurdag voor de

buurt aanwezig te zijn en een woordje uitleg te geven over hun engagement. We hopen op die

manier ook de betrokkenheid met de buurt te kunnen vergroten.
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 Attentiebeleid

De organisatie wil haar medewerkers af en toe in de bloemetjes zetten en ondersteunen in

moeilijke momenten en heeft haar attentiebeleid verder verfijnd. Bij specifieke gebeurtenissen bij

een medewerker of in zijn/haar gezin ( huwelijk, geboorte, overlijden), staat van dienst en

pensionering, verjaardag, langdurige afwezigheid en specifieke dagen voor bepaalde

personeelsgroepen,.. wordt een gepaste attentie voorzien. Er werd een procedure uitgewerkt om

de continuïteit te verzekeren.

 Onthaalbeleid nieuwe medewerkers

Reeds meerdere jaren werd de nood ervaren om de inwerking van nieuwe medewerkers meer

gestructureerd te laten verlopen. In grote lijnen was vastgelegd wie de praktische en wie de

inhoudelijke werking zou uitleggen maar de medewerker werd overdonderd met informatie en kon

niet alles vast houden. Daarom hebben de stuurgroepleden zich toegelegd op het uitwerken van

een onthaalmap voor nieuwe medewerkers. Heel kort en bondig wordt de informatie, die nodig is

in de eerste maand na aanwerving, per thema verzameld zodat de nieuwe medewerker snel het

antwoord op zijn/haar vraag kan vinden of weet bij wie hij/zij hiervoor terecht kan. Het inschakelen

van een meter/peter werd besproken, hiervoor is er nood aan een duidelijke visie mbt de inhoud

en termijn van deze functie.

PLANNING 2018 : De onthaalbrochure wordt verder afgewerkt en in gebruik genomen. Het al dan

niet installeren van een meter/peter wordt verder afgetoetst en definitief beslist.

4. Partnerschappen en middelen

 Inkleding leefruimtes

Er werd veel aandacht besteed aan de inkleding van de leefruimtes voor de jongeren, zowel in de

module verblijf als in de module dagbegeleiding in groep. De leefruimtes werden, mede dankzij

sponsoring, heropgefrist. Muren werden herschilderd en nieuwe meubelen werden aangekocht,

steeds met de gebruiksvriendelijkheid en noodzakelijkheid voor de jongeren voor ogen.

PLANNING 2018 : Dit heropfrissingsproces is nog niet ten einde en zal verder gezet worden in

2018. Oa in het dagcentrum wordt de benedenverdieping onder handen genomen worden en zal

er, naast een nieuwe keuken, nieuw meubilair aangekocht worden voor de jongeren. Ook in de

module verblijf wordt steeds verder getracht om de leefruimtes huiselijker en speelvriendelijker

te maken.

 Medewerking studies

Onze organisatie werd door meerdere hogescholen/universiteiten/studieprojecten aangeschreven

om mee te werken.

- Een studente aan de vrije universiteit Brussel maakt een masterproef rond stress en coping van

KOAP in een OVBJ. Zij was op zoek naar jongeren tussen 15 en 20 jaar die in een voorziening

verblijven en waarvan minstens 1 ouder een problematisch middelenmisbruik heeft. Enkele van

onze jongeren (binnen modules TCK en CBAW) waren bereid om hieraan mee te werken.
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- PC Sleidinge ontwikkelt een veerkrachtschaal/schaal voor psychische draagkracht voor jongeren

van 12-18 jaar. Er werden vragenlijsten ( 12-14 jaar en 15-18 jaar) opgemaakt om de jongeren te

vragen hoe ze omgaan met moeilijke situaties en hoe ze zich voelen. Alle jongeren tussen 12-18

jaar in begeleiding in alle modules kregen de vraag om de vragenlijst in te vullen. Uiteindelijk

hebben we een 15-tal ingevulde vragenlijsten kunnen terugsturen.

- In kader van haar masterproef voor de opleiding master Psychologie aan de Vrije Universiteit van

Brussel deed een studente een prospectief onderzoek naar de uitkomsten van de module Positieve

Heroriëntering (PH). In dit onderzoek werden gezinnen die een PH-traject opstartten

tussen 16/10/17 tem 31/12/2017 gevraagd om deel te nemen. Het betrof vragenlijsten in te vullen

door moederfiguur, vaderfiguur, aangemeld kind en aanmelder bij aanvang en afronding van een

PH-traject. Volgende indicatoren worden bevraagd: eigen verantwoordelijkheid opnemen,

communicatie en gevoel van verbondenheid, verontrusting, samenwerking gezin-aanmelder en

eigenaarschap/autonomie.

 Uitbreidingsbeleid Werf 1

Eind juli 2017 kwam de oproepbrief mbt uitbreiding en versterking van het aanbod rechtstreeks

toegankelijke jeugdhulp. Doelstelling is om de jeugdhulp dichter bij de gezinnen te brengen en

tegemoet te komen aan de vraag van het crisisnetwerk om directe hulp aan gezinnen mogelijk te

maken en de wachtlijsten korter te maken. Er wordt vertrokken vanuit “1 gezin 1 plan” waarbij alle

betrokken hulpverleners mee de continuïteit van de ondersteuning aan het gezin waarborgen. Er

wordt ingezet op 4 werven : werf 1 : uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, werf

2 : zorggarantie voor jonge kinderen, werf 3 : actieplan jongvolwassenen, werf 4 : uitwerking

decreet jeugddelinquentierecht. Er werden provinciale infomomenten georganiseerd om het

concept verder toe te lichten en in te gaan op eerste onduidelijkheden.

Binnen de organisatie waren we al snel bereid om hieraan mee te werken, alleen moest nog

bepaald worden op welke werven we konden instappen. Gezien de tijdsdruk ( eerste ontwerp

moest nog voor het einde van het jaar ingediend worden), kreeg dit voorrang op alle

overlegmomenten. Dit had als gevolg dat lopende zaken vertraging opliepen of tijdelijk niet aan

bod konden komen. Ook extern moesten vele vergaderingen gepland worden in functie van

verkennen van samenwerkingsmogelijkheden.

Vzw Jeugdzorg is een engagement aangegaan, mbt werf 1, voor regio Gent, regio Meetjesland en

regio Zuidoost-Vlaanderen. De kandidatuur van Zuidoost-Vlaanderen werd niet weerhouden.

PLANNING 2018 : Dit samenwerkingsverband zal, door overleg en afstemming, verder worden

vorm gegeven zodat aan de noden van de gezinnen tegemoet kan gekomen worden.
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5. Kernprocessen :

 Onthaal van cliënten

Jongerenwelzijn had voor 2017 een kwaliteitsthema vastgelegd, nl onthaal van cliënten. Vraag was

om in kaart te brengen hoe de organisatie dit aanpakt en welke impact/gevolgen het rechtstreeks

toegankelijk worden van enkele modules heeft gehad op de werking van de organisatie.

Onthaal behelst de eerste contacten van een mogelijke cliënt en hoe hij/zij tot bij de organisatie is

gekomen.

Om mogelijke cliënten aan te trekken, moet je als organisatie gekend zijn. Daarom heeft vzw

Jeugdzorg sterk ingezet op externe communicatie. Door op systematische wijze de website bij te

werken en te zorgen voor duidelijke informatie trachtten we ook niet-professionelen te bereiken.

We hebben folders uitgewerkt waarin de werking binnen de verschillende modules wordt

uitgelegd. Deze folders zijn in eerste instantie bezorgd aan onze samenwerkingspartners ( zeker

belangrijk voor de nieuwe partners vanuit de Brede Instap). Vanuit de Brede Instap werd de vraag

gesteld naar bezoeken aan de organisatie zodat wij onze werking konden toelichten. Zo zijn

meerdere partners op bezoek gekomen met cliënten die zich nadien op onze wachtlijst lieten

zetten.

Onze aanwezigheid op externe overlegorganen, studiedagen,…nam sterk toe waardoor uitwisseling

tussen verschillende organisaties kon plaatsvinden en we onze werking kenbaar konden maken.

Het rechtstreeks toegankelijk worden van de modules dagbegeleiding in groep en

contextbegeleiding hield ook in dat er opnieuw een interne wachtlijst moest bijgehouden worden.

We hadden er in eerste instantie voor gekozen om de wachtlijst chronologisch te houden. Er

kwamen in de beginfase veel aanmeldingen vanuit de Brede Instap, waardoor aanmeldingen vanuit

het OCJ of JRB lager op de wachtlijst terecht kwamen. Tijdens het jaarlijks overleg met de

verwijzende instanties kwam de vraag op toch te werken met een verdeelsleutel. In augustus 2015

werd beslist om de wachtlijst als volgt te verdelen : 3 Brede Instap, 1 JRB en 1 OCJ/VK. We hebben

dit een jaar uitgeprobeerd maar moesten vaststellen dat deze verdeling steeds ten nadele van een

bepaalde instroompartner bleek te zijn, zeker wanneer deze meerdere cliënten wilde aanmelden.

Na overleg op het OCJ en de SDJRB hebben we in 2016 besloten om de wachtlijst opnieuw

chronologisch bij te houden . Het bleef een zoeken naar wat de beste manier was om aan alle

partijen tegemoet te komen. Het OCJ bleef de vraag stellen om te bekijken hoe we hun

aanmeldingen meer kansen konden geven. In februari 2018 werd beslist om te werken met

volumeafspraken. Sinds dan worden voor de rechtstreeks toegankelijk modules 3 wachtlijsten

bijgehouden ( 1 voor Brede Instap, 1 voor JRB en 1 voor OCJ/VK). Wanneer een dossier van een

bepaalde instroompartner stopt, stroomt de volgende op diens wachtlijst in. We zullen dit binnen 1

jaar evalueren.

De verwijzende instanties worden periodiek op de hoogte gehouden van de stand van de wachtlijst

voor hun aanmeldingen en ook de aanmelders vanuit de Brede Instap krijgen 3 à 4 maal per jaar de

stand van de wachtlijst door voor hun aangemelde cliënt. Aangezien we dan ook de vraag stellen of

de aanmelding mag behouden worden, kunnen we onze wachtlijst up to date houden. We hebben

ervoor gezorgd dat de aanmeldingen voortaan via onze website kunnen gebeuren door voor elke

rechtstreeks toegankelijke module een aanmeldingsformulier te voorzien waarop aanmelders de

noodzakelijke gegevens kunnen invullen. Dit aanmeldingsformulier wordt door de

zorgcoördinatoren bijgehouden en verwerkt en mee opgenomen in het dossier, eens het kan

opstarten.
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In 2016 hebben we voor alle procedures mbt de kernprocessen de doelstellingen en indicatoren

vastgelegd. De procedure “onthaal van cliënten” heeft als doelstelling : “de opstart van een

begeleiding maximale kansen geven door enerzijds de cliënt voldoende te informeren over de

werking binnen de module en anderzijds de matching af te toetsen tussen hulpvraag cliënt en

hulpaanbod binnen de module”. De evaluatie van de indicatoren geven voor 2017 de volgende

cijfers weer :

Indicator norm Evaluatie

Elke aanmelding wordt per
module door dezelfde
persoon verwerkt

>85 % Voor elke module wordt een score van 100 %
behaald. De zorgcoördinator van elke module
bespreekt met de aanmelder de match tussen
hulpvraag en hulpaanbod en plaatst, indien
positief antwoord, de aanmelding op de
wachtlijst.

Voor elke aanmelding is een
aanmeldingsfiche

>85 % Voor de rechtstreeks toegankelijke modules wordt
een score van 100 % behaald. Dit wordt niet
gedaan voor de niet rechtstreeks toegankelijke
modules aangezien het aanmeldingsdocument via
Insisto wordt bijgehouden.
Voor de module positieve heroriëntering wordt de
aanmelding genoteerd op een specifieke
aanmeldingsfiche.

Alle betrokkenen zijn
aanwezig op het
kennismakingsgesprek

>85 % Over alle modules heen wordt een score van 95 %
behaald. De maximale score is niet behaald
omwille van afwezigheid van een ouderfiguur bij
enkele kennismakingsgesprekken.

De interne wachtlijst wordt
systematisch bijgewerkt door
contacten met de aanmelder
om de 4 à 6 maanden

>85 % De score op dit item is zeer verschillend per
module en dit om diverse redenen. Binnen de
modules verblijf en CBAW wordt de wachtlijst in
Insisto wekelijks gecontroleerd.
De interne wachtlijst voor de rechtstreeks
toegankelijke modules wordt systematisch
bijgewerkt door contacten met de aanmelder,
waarbij we per aanmelding doorgeven op welke
plaats de cliënt staat en de vraag stellen of er
wijzigingen zijn in de aanmeldingsinfo ( hulpvraag
en/of gezinssituatie).

Er is een periodieke check
van de website en
brochures/folders

2x/jaar Zoals reeds beschreven werd het afgelopen jaar
veel energie gestoken in het bijwerken van de
website. daarnaast werden de brochures en
folders enkele keren bijgewerkt omwille van
veranderingen in de werking/regelgeving. Dit zal
zich het komende jaar nog verder zetten gezien de
stappen die gezet worden in kader van
cultuursensitieve zorg, wetgeving AVG,…

Tijdens het bijwerken van de procedures werd ook aandacht besteed aan de organisatorische

aspecten van het onthaal. Hoe worden onze cliënten ontvangen, in welke ruimte laten we hen

plaatsnemen, wat bieden we hen aan, wie is tijdens de gesprekken aanwezig,… zodat dit voor de

cliënt een aangename ervaring is en hij zich op zijn gemak voelt.
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PLANNING 2018 : In het kader van cultuursensitieve zorg willen we onze brochures en folders

uitwerken in een toegankelijkere taal voor mensen met een migratieachtergrond. Enerzijds

willen we deze in meerdere talen uitwerken en anderzijds bekijken in welke mate meer met

pictogrammen moet gewerkt worden. We laten ons hierbij inspireren door het Agentschap

Integratie en Inburgering en bezoeken aan andere organisaties.

6. Gebruikersresultaten

Doorheen het jaar worden verschillende activiteiten georganiseerd waarbij ouders worden

uitgenodigd. We maken ervan gebruik om tijdens deze activiteiten aan ouders te vragen hoe zij

onze werking ervaren en waarover ze al dan niet tevreden zijn, niet dossiergebonden. Ouders

vinden het leuk en belangrijk om betrokken te worden bij wat we met hun kinderen doen. Ze wordt

graag op de hoogte gehouden van hoe het gaat met hun kind in de organisatie.

Vorig jaar zijn in afdeling Eke een paaseierenraap, een toneelvoorstelling en een namiddag boeken

kaften bij het begin van het nieuwe schooljaar doorgegaan. In afdeling Aalst werden ouders

uitgenodigd in het dagcentrum voor een koffienamiddag en op een koffieklets voor de pure

contextmodules.

Jaarlijks gaan we in gesprek met de verwijzende instanties om de samenwerking te evalueren.

7. Medewerkersresultaten

 Herstelgericht werken

Zoals voorzien in de planning van 2017, werd de vorming georganiseerd voor een eerste deel van

de medewerkers, nl opvoeders.

Tijdens deze opleiding werd er op een interactieve manier vorm gegeven aan de kern van

herstelgericht werken. Er werd door iedereen deelgenomen aan een proactieve cirkel, een

evaluatiecirkel (hoe heb je de vorming beleefd) en een openingscirkel,( hoe zit je hier vandaag?).

Daarnaast werden er casussen gebracht, waarbij er geoefend werd met de herstelvragen. Via een

specifieke methodiek, spel van verlangens, werd er gepolst naar behoeftes/verlangens, waarbij je

botst tijdens conflicten. Deze situatie werd dan ingebracht, om ook herstelgericht te gaan

verkennen, en wat je nu zou doen als actie om deze behoefte terug te koppelen.

PLANNING 2018 : Deze vorming wordt georganiseerd voor het resterende deel van de

medewerkers, nl contextbegeleiders en integraal begeleiders. Nadien zal het

implementatieproces uitgewerkt worden om dit vast te houden.
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 Netwerkdiagrammen

Cliënten die in het dagelijks leven voortdurend geconfronteerd worden met een belastende

materiële en/of sociale context slagen er moeilijker in om problemen aan te pakken. Deze

permanente situatie van stress en spanning zorgt ervoor dat groeien onmogelijk wordt gemaakt.

Tijdens de opleiding netwerkdiagrammen en veerkrachtanalyse hebben onze medewerkers geleerd

hoe ze, samen met de cliënt, zijn/haar netwerk in kaart kunnen brengen. Hoe staat de cliënt in

relatie tot zijn netwerk en welke rol kan het netwerk opnemen ter versterking van de cliënt ?

Daarnaast wordt een overzicht gemaakt van belastende en versterkende factoren die inspelen op

de cliënt ( persoonskenmerken, krachten, pathologieën,…). Hoe kunnen de belastende factoren

geneutraliseerd worden en de versterkende nog versterkt worden ? kortom, hoe kan de veerkracht

van de cliënt nog verhoogd worden ?

PLANNING 2018 : Er wordt een introductievorming voorzien voor de opvoeders en enkele

intervisiemomenten voor de contextbegeleiders. De methodiek wordt in de voorziening

geïmplementeerd binnen alle contextbegeleidingen en 2018 wordt als experimentjaar gebruikt

om dit verder te verfijnen.

 Leer-en coachingtraject cultuursensitieve zorg

De maatschappij wordt steeds diverser en dit is ook te merken in ons cliënteel. Meer en meer

komen jongeren met een migratieachtergrond op onze wachtlijst en in de module verblijf merken

we een toename van vluchtelingen en niet begeleide minderjarigen. Deze vaststelling vereist een

aanpassing binnen de organisatie. Enerzijds op personeelsvlak moet nagedacht worden over een

visie mbt medewerkers met een culturele achtergrond ( bvb mogelijkheid tot dragen hoofddoek,

mogelijkheid tot bidden, andere feestdagen…). Anderzijds moet binnen de begeleidingsprocessen

rekening gehouden worden met de culturele achtergrond en gevoeligheden van deze families maar

ook gezocht worden naar de juist vorm van communiceren ( aangepaste taal, werken met

pictogrammen,…). Om die redenen is vzw Jeugdzorg ingestapt in een leer- en coachingtraject

cultuursensitieve zorg. Samen met het Agentschap Integratie en Inburgering worden visie

uitgewerkt , vormingsnoden in kaart gebracht en noodzakelijke aanpassingen aan de inhoudelijke

werking vorm gegeven.

PLANNING 2018 : Dit traject wordt in 2018 verder gezet en zal resulteren in concrete

aanpassingen van de visie, het arbeidsreglement, procedures,…

8. Samenlevingsresultaten

Onze directie en meerdere personeelsleden participeren op regelmatige basis in externe

overlegorganen. Deze externe overlegorganen zijn een gepast platform om enerzijds tot

afstemming, uitwisseling en samenwerking te komen en anderzijds om een signaalfunctie op te

nemen naar de overheid toe. Volgende overlegorganen worden door onze personeelsleden

bijgewoond :
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 IROJ ( intersectoraal regionaal overleg jeugdhulp) : is het overkoepelend orgaan van de

jeugdhulpaanbieders binnen de regio. Ze heeft als opdracht om de doelstellingen uit het

decreet integrale jeugdhulp aan te sturen op niveau van de regio. Dit doet ze door overleg en

samenwerking te organiseren tussen de jeugdhulpaanbieders. Vanuit het IROJ zetelen

medewerkers in een aantal werkgroepen : hoogconflictueuze scheidingen, signs of safety,

uitbreiding, participatie.

 SOM werkgeverskoepel : algemene vergadering ( statutaire verplichtingen en beleidskader),

werkgroep beleid ( werkgeversmaterie), werkgroep Jeugdhulp ( beleid integrale jeugdhulp),

werkgroep klimaat ( klimaatengagement Van Deurzen en energieprestatiediagnose)

 OVOP ( Oost-Vlaams overlegplatform Bijzondere Jeugdbijstand) : provinciaal overleg

voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg mbt beleidsthema’s.

 Netwerk Jeugdhulp Zuidoost-Vlaanderen : netwerkoverleg ( opnemen functie voorzitterschap

in triumviraat), stuurgroep ( voorbereiden agenda’s en werkthema’s), werkgroep Sociale (

werkgeversmaterie sociale en preventiethema’s ( SAR model), werkgroep communicatie (

externe beeldvorming netwerk), werkgroep kwaliteit (kwaliteitsintervisie).
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 JO-IN ledenvergadering directies : zijn informatief, bestaan uit een uitwisseling of zijn erop

gericht om te komen tot een gemeenschappelijke visie mbt bepaalde actuele thema’s. Vanuit

JO-IN zijn een aantal werkgroepen opgericht : JO-IN overleg voor contextbegeleiders, JO-IN

overleg voor coördinatoren dagbegeleiding in groep, JO-IN overleg voor ambulante diensten,

JO-IN overleg voor begeleiders verblijf, JO-IN overleg voor werkbegeleiders, JO-IN overleg voor

pedagogisch verantwoordelijken

 FDBZW : De Federatie Diensten Begeleid Zelfstandig Wonen groepeert de Vlaamse ambulante

diensten begeleid zelfstandig wonen (cbaw) binnen de bijzondere jeugdbijstand. De FDBZW

streeft drie belangrijke objectieven na namelijk:

- belangenbehartiging van de doelgroep: de federatie komt sterk op voor de belangen van de

begeleide minderjarigen;

- belangenbehartiging van de werkvorm: signaalfunctie en beleidsbeïnvloeding ten aanzien van

de Vlaamse overheid;

- uitwisselingsplatform: kwaliteit van de hulverlening verhogen.

De Federatie zet zich verder in, om op de domeinen ‘inkomen’, ‘wonen’ en ‘rechtpositie’, de

situatie van de jongeren te verbeteren. Bijzondere aandacht gaat ook naar de positie van de

niet-begeleide buitenlandse jongeren. De Federatie volgt de ontwikkelingen in zake de

‘Integrale Jeugdhulp’ op en formuleert standpunten ten aanzien van de overheid aanzien van

het beleid.

 PH-Platform (frequentie 2 maal per jaar) : Alle organisaties die PH aanbieden in Vlaanderen

komen samen om thema’s te bespreken en waar nodig tot gedragen afspraken en beslissingen

te komen. Besproken thema’s in 2017 waren: terugkoppeling overleg Jongerenwelzijn,

verbeteren van bestaande coachingsregistratiedocument, opleidingen PH voor nieuwe

medewerkers, bachelorproef omtrent effectiviteit van PH, bespreking van de Vlaamse

resultaten van PH-begeleidingen, ontvouwing 2017, overbrugging van de zomervakantie.

 PH-Oost-Vlaanderen : In maart en september 2017 kwamen we samen met alle PH-diensten

van Oost-Vlaanderen met volgende thema’s: elkaar (beter) leren kennen, regio-afbakening,

stand van zaken in de verschillende subregio’s, rondzendbrief “1 gezin 1 plan”, realisatie

gemeenschappelijke folder.

 PH- Zuid-Oost-Vlaanderen (PH ZOV) : In 2017 werd 4 maal samengekomen met directies en

aanspreekpunten (=stuurgroep) van de verschillende PH-diensten van de subregio Zuid-Oost-

Vlaanderen en werd een samenwerkingsprotocol opgesteld met volgende concrete realisaties:
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-herverdeling van de regio bij opstart De Mee-ander

-opstarten van intervisiegroep van procesbegeleiders en intervisiegroep van aanspreekpunten,

ahv maandelijkse bijeenkomsten

-gemeenschappelijke PH-folder

-gezamenlijk infomoment voor (toekomstige) partners om het samenwerkingsprotocol toe te

lichten

-aanzet tot gezamenlijke uitnodiging voor de ontmoetingsdagen voor partners/aanmelders

Ook de werkgroep kwam 4 maal samen om bovenstaande zaken voor te bereiden en concreet

vorm te geven.

 PH-partnerbijeenkomsten : De Vlier organiseerde in 2017 3 samenkomsten voor partners van

de PH, om samenwerkingen met onze aanmelders/partners te evalueren en verbindingen te

versterken.

 Stuurgroep OPweg: Vanuit De Vlier- team contextbegeleiding maken we deel uit van de

stuurgroep van OPweg, het innovatief project van De Mee-ander omtrent wachtlijstzorg en

bezorgen we cijfermateriaal van onze wachtlijst als “controlegroep”. Doel van de stuurgroep:

-Kritische reflectie

-Onderzoeksopzet ondersteunen

-Verbreding naar andere sectoren, diensten: uitwisseling, wat goed werkzaam kan zijn en kan

geïmplementeerd worden in eigen werking.

Deze stuurgroep komt twee maal per jaar samen.

 Praktijkoverleg crisisnetwerk ZOV en Gent-Eeklo-Deinze: Het team contextbegeleiding van De

Vlier is partner van het crisisnetwerk Zuid-Oost-Vlaanderen door het aanbod van TNT?-

begeleidingen. Het praktijkoverleg bestaat uit alle organisaties die een aanbod “crisis” hebben

en uit aanmelders en andere betrokken diensten uit de regio. Dit overleg vindt 4 maal per jaar

plaats. Idem voor de medewerkers van de modules verblijf en contextbegeleiding in Eke die

zowel TNT als crisisopname verblijf aanbieden.

 Feedbackvergadering Crossover : een tweetal keren per jaar komen de medewerkers van

Crossover samen met hun partners om de samenwerking te evalueren en vragen en noden te

bespreken.

 Lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie : Deze samenwerking in afdeling Eke met lokale diensten (

OCMW), BJB, VAPH en een aantal schepenen heeft als doel om vrije tijd aan te kunnen bieden

aan kwetsbare doelgroepen. Het project werd ingediend en de eerste middelen werden

toegekend. De doelgroepen moeten nu in kaart gebracht worden, een aanbod uitgewerkt en

bekendmaking van de mogelijkheden.
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 Huis van het Kind : een aantal keren per jaar worden partnergroepen georganiseerd, met als

doel om elkaar te leren kennen binnen de huidige regio, vragen en noden te signaleren en te

bekijken wie hierop een aanbod kan bieden. Daarnaast wordt de werking van het Huis van het

Kind verder uitgewerkt en geëvalueerd.

9. Ondernemingsresultaten

Vzw Jeugdzorg heeft in 2017 een ruim aantal gezinnen en jongeren begeleid.

Verdeeld over de verschillende modules geeft dit het volgende overzicht :

Afdeling Liaan 4 modules pure
contextbegeleiding

4 gezinnen
10 jongeren

22 modules verblijf 24 gezinnen
32 jongeren

4 modules contextbegeleiding
ifv autonoom wonen

7 gezinnen
7 jongeren

Afdeling De Vlier 26 modules contextbegeleiding 41 gezinnen
94 jongeren

12 modules dagbegeleiding in
groep

21 gezinnen
22 jongeren

8 modules contextbegeleiding
ifv positieve heroriëntering

25 gezinnen
58 jongeren

TOTAAL 76 modules 122 gezinnen
223 jongeren
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WERKING IN CIJFERS
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OP ORGANISATIENIVEAU

CAPACITEIT

Naam typemodule Startdatum Einddatum
Inzetbare

capaciteit

Innoverend

project

Verzekerd

Aanbod
Erkende

capaciteit

Contextbegeleiding breedsporig 01/01/2015 25 0 0 25

Contextbegeleiding in functie van autonoom

wonen
01/01/2015 4 0 0 4

Contextbegeleiding in functie van positieve

heroriëntering
01/01/2015 8 0 0 8

Contextbegeleiding laagintensief 01/01/2015 43 0 0 43

crisisbegeleiding (op verwijzing

crisismeldpunt)
01/01/2015 0 0 0 0

Dagbegeleiding in groep 01/01/2015 12 0 0 12

Verblijf 01/01/2015 26 0 0 26

BEZETTING IN %

Naam typemodule Bezettingsgraad Gewogen gemiddelde

Contextbegeleiding breedsporig 104,9

Contextbegeleiding in functie van autonoom

wonen
90,8

Contextbegeleiding in functie van positieve

heroriëntering
126,9

Contextbegeleiding laagintensief 93,5

crisisbegeleiding (op verwijzing

crisismeldpunt)
1,2

Dagbegeleiding in groep 92,7

Verblijf 103

Alle modules 100,5

Naam module

Cluster contextbegeleiding 104,02 100,3
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BENUTTING IN %

Naam typemodule Face to face Aanwezigheden

Contextbegeleiding breedsporig 55,20 /

Contextbegeleiding in functie van autonoom

wonen
94,60 /

Contextbegeleiding in functie van positieve

heroriëntering
142,80 /

Contextbegeleiding laagintensief 160,50 /

crisisbegeleiding (op verwijzing

crisismeldpunt)
/ 5,50

Dagbegeleiding in groep / 60,33

Verblijf / 80,80

Naam module Face to face aanwezigheden

Cluster contextbegeleiding 104,43 /

Cluster verblijf / 80,62
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MODULE CONTEXTBEGELEIDING

BEZETTING IN %

OPGESTARTE BEGELEIDINGEN

Aanmelder 2016 2017

Jeugdrechtbank Gent 1 0

O.C.J Gent 0 1

Jeugdrechtbank Antwerpen 1 0

Brede Instap 0 1

zonder aanmelder 0 1

TOTAAL 2 3

Opstart op basis van 2016 2017

Reguliere aanmelding 2 3

Interne schakeling 0 0

Wachtlijstbeheer 2016 2017

Gemiddelde wachttijd tussen aanmelding en opname / /

Een gemiddelde wachttijd kon voor 2017 niet meegegeven worden aangezien we enkele keren geen aanmeldingen hadden op onze wachtlijst en zelf
op zoek zijn gegaan naar mogelijke cliënten door onze partners aan te spreken. Dit in rekening brengen zou een incorrecte weergave zijn van de
wachttijd.

2016 2017

Januari 60,00% 50%

Februari 49,66% 51,79%

Maart 56,77% 75%

April 60,00% 100%

Mei 60,00% 100%

Juni 60,00% 100%

Juli 60,00% 100%

Augustus 76,77% 100%

September 60,67% 100%

Oktober 60,00% 100%

November 53,33% 100%

December 20,00% 100%

TOTAAL 56,43% 89,73%
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AFGESLOTEN BEGELEIDINGEN

Duur van de afgesloten begeleidingen

gemiddelde duur van afgesloten begeleidingen in 2016 11 maanden

gemiddelde duur van afgesloten begeleidingen in 2017 /

Er werden geen dossiers afgesloten in 2017.

OCJ JRB
BREDE INSTAP/

ZONDER AANMELDER
TOTAAL

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

≤ 6 mnd 0 0 0 0 0 0 0 0 

> 6 mnd - ≤ 12 mnd 0 0 2 0 0 0 2 0 

> 12 mnd - ≤ 18 mnd 0 0 1 0 0 0 1 0 

>18 mnd - ≤ 24 mnd 0 0 0 0 1 0 1 0 

> 24 mnd 0 0 1 0 0 0 1 0

TOTAAL 0 0 4 0 1 0 5 0

* aantal begeleidingen voor de eerste evaluatie afgesloten /

Eventuele verdere hulpverlening na afsluiting van de
begeleiding 2017

Gewenste hulp

geadviseerd maar niet

gerealiseerd ( binnen

de 3 m)

Geen verdere hulpverlening / /

Pleeggezin /

O.O.O.C. /

Therapie ( CGGZ, …) /

Dagbegeleiding in groep /

residentiële voorziening binnen Jongerenwelzijn /

M.P.I. /

Interne schakeling: …. /

Andere … /

KWANTITATIEVE ANALYSE VAN DE BEGELEIDINGEN

Onder "gezin" wordt verstaan: alle personen die samen één huishouden vormen.

Gezinssamenstelling (aangemelde kind)

1- ouder gezin 2

oorspronkelijk kerngezin 2

nieuw samengesteld gezin 0
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co-ouderschap 0

grootouders 0

Leeftijd en geslacht : alle kinderen in begeleiding

Leeftijd Jongens Meisjes TOTAAL

0-5 jaar 2 1 3

6-8 jaar 0 1 1

9-11 jaar 1 0 1

12-15 jaar 2 1 3

16-18 jaar 0 1 1

18 + jaar 0 1 1

TOTAAL 5 5 10

Taal van de begeleiding ( = taal van de ouders)

Nederlands 4

Frans 0

Engels 0

Schoolloopbaan : alle kinderen in begeleiding

Soort onderwijs Jongens Meisjes TOTAAL

Nog niet schoolgaand 1 0 1

Kleuteronderwijs 1 0 1

Buitengewoon

kleuteronderwijs
0 2 2

Lager onderwijs 0 0 0

Buitengewoon lager

onderwijs
1 0 1

Algemeen secundair

onderwijs
0 0 0

Technisch secundair

onderwijs
0 0 0

Beroepssecundair onderwijs 1 3 4

Buitengewoon secundair

onderwijs
1 0 1

Deeltijds onderwijs 0 0 0

Leercontract 0 0 0

Hoger onderwijs 0 0 0

Opleidingsinstituut

(volwassenenonderwijs)
0 0 0

TOTAAL 5 5 10
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MODULE VERBLIJF

BEZETTING IN %

OPGESTARTE BEGELEIDINGEN

Aanmelder 2016 2017

O.C.J. Aalst 2 0

O.C.J. Gent 0 2

Jeugdrechtbank Gent 7 1

Jeugdrechtbank Dendermonde 1 0

Brede instap 1 2

Zonder aanmelder 1 0

TOTAAL 12 5

Opname op basis van 2016 2017

Reguliere aanmelding 8 0

Fase 2-dossier 0 1

Fase 3-dossier 0 0

Prior-dossier 1 1

Crisisbegeleiding die resulteert in reguliere opname 3 2

Interne schakeling 0 0

hoogdringendheid 0 1

Wachtlijstbeheer 2016 2017

2016 2017

Januari 96,00% 103,85%

Februari 100,00% 100%

Maart 100,00% 100%

April 100,00% 103,85%

Mei 100,00% 103,85%

Juni 104,00% 103,85%

Juli 100,00% 103,85%

Augustus 112,00% 107,69%

September 92,00% 103,85%

Oktober 92,00% 103,85%

November 104,00% 103,85%

December 104,00% 96,15%

TOTAAL
97,00% 102,88%
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Gemiddelde wachttijd tussen aanmelding en opname / /

De opgestarte begeleidingen zijn ingestroomd via niet reguliere kanalen waardoor geen juiste wachttijd kan bepaald worden..

AFGESLOTEN BEGELEIDINGEN

Duur van de afgesloten begeleidingen

gemiddelde duur van afgesloten begeleidingen in 2016 19 maanden

gemiddelde duur van afgesloten begeleidingen in 2017 36 maanden

Er zijn enkele langlopende dossiers ( = + 2 jaar en langer) afgesloten in 2017.

OCJ JRB
BREDE INSTAP/

ZONDER AANMELDER
TOTAAL

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

≤ 6 mnd 0 0 1 0 0 0 1 0 

>6 mnd - ≤ 12 mnd 0 0 2 0 0 0 2 0 

>12 mnd - ≤ 18 mnd 0 0 0 1 0 0 0 1 

>18 mnd - ≤ 24 mnd 0 1 3 0 0 1 3 2 

> 24 mnd 0 0 3 4 0 0 3 4

TOTAAL 0 1 9 5 0 1 9 7

* aantal begeleidingen voor de eerste evaluatie afgesloten 0

Eventuele verdere hulpverlening na afsluiting van de
begeleiding 2017

Gewenste hulp

geadviseerd maar niet

gerealiseerd ( binnen

de 3 m)

Geen verdere hulpverlening 1 /

Pleeggezin 2

O.O.O.C. 0

Therapie ( CGGZ, …) 0

Dagbegeleiding in groep 0

residentiële voorziening binnen Jongerenwelzijn 2

M.P.I. 0

Interne schakeling: …. 2

Andere … 0
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KWANTITATIEVE ANALYSE VAN BEGELEIDINGEN

Onder "gezin" wordt verstaan: alle personen die samen één huishouden vormen.

Gezinssamenstelling

1- ouder gezin 11

oorspronkelijk kerngezin 5

nieuw samengesteld gezin 8

Co-ouderschap 0

grootouders 0

Leeftijd en geslacht : kinderen in individuele begeleiding

Leeftijd Jongens Meisjes TOTAAL

0-5 jaar 0 2 2

6-8 jaar 5 1 6

9-11 jaar 7 2 9

12-15 jaar 3 7 10

16-18 jaar 4 1 4

18 + jaar 0 0 0

TOTAAL 19 13 32

Taal van de begeleiding ( = taal van de ouders)

Nederlands 23

Frans 1

Engels 0

Schoolloopbaan : kinderen in individuele begeleiding

Soort onderwijs Jongens Meisjes TOTAAL

Nog niet schoolgaand 0 0 0

Kleuteronderwijs 0 2 2

Buitengewoon

kleuteronderwijs
0 0 0

Lager onderwijs 10 3 13

Buitengewoon lager

onderwijs
5 1 6

Algemeen secundair

onderwijs
1 1 2

Technisch secundair

onderwijs
1 0 1

Beroepssecundair onderwijs 1 6 7

Buitengewoon secundair

onderwijs
1 0 1

Deeltijds onderwijs 0 0 0
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Leercontract 0 0 0

Opleidingsinstituut

(volwassenenonderwijs)
0 0 0

Hoger onderwijs 0 0 0

Gestopt met school 0 0 0

TOTAAL 19 13 32

Extra zorgaanbod

Externe therapie 9

Psychiatrische ondersteuning 3

Revalidatiecentrum 1

Logopedie 4

Time-out 1
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MODULE CONTEXTBEGELEIDING cbaw

BEZETTING IN %

OPGESTARTE BEGELEIDINGEN

Aanmelder 2016 2017

Jeugdrechtbank Gent 1 3

Jeugdrechtbank Dendermonde 1 0

Brede instap 1 1

OCJ Gent 0 1

TOTAAL 3 5

Opname op basis van 2016 2017

Reguliere aanmelding 3 3

Fase 2-dossier 0 0

Fase 3-dossier 0 0

Prior-dossier 0 0

Crisisbegeleiding die resulteert in reguliere opname 0 0

Interne schakeling 0 2

Wachtlijstbeheer 2016 2017

Gemiddelde wachttijd tussen aanmelding en opname 3.5 m /

Interne schakelingen hebben voorrang op de wachtlijst. De reguliere aanmeldingen konden vrijwel onmiddellijk starten aangezien er geen jongeren
op de wachtlijst stonden. Dit werd aan de jeugdhulpregie kenbaar gemaakt.

2016 2017

Januari 80,00% 100%

Februari 80,00% 100%

Maart 80,00% 100%

April 70,00% 100%

Mei 80,00% 75%

Juni 80,00% 75%

Juli 80,00% 75%

Augustus 80,00% 100%

September 80,00% 100%

Oktober 65,81% 100%

November 48,67% 100%

December 40,00% 125 %

TOTAAL
72,04% 95,83%
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AFGESLOTEN BEGELEIDINGEN

Duur van de afgesloten begeleidingen

gemiddelde duur van afgesloten begeleidingen in 2016 12 maanden

gemiddelde duur van afgesloten begeleidingen in 2017 18,3 maanden

OCJ JRB
BREDE INSTAP/

ZONDER AANMELDER
TOTAAL

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

≤ 6 mnd 0 0 1 0 0 0 1 0 

> 6 mnd - ≤ 12 mnd 0 0 1 1 0 0 1 1 

>12 mnd - ≤ 18 mnd 0 0 0 0 0 1 0 1 

>18 mnd - ≤ 24 mnd 0 0 0 0 1 0 1 0 

> 24 mnd 0 0 0 0 0 1 0 1

TOTAAL 0 0 2 1 1 2 3 3

* aantal begeleidingen voor de eerste evaluatie afgesloten 0

Eventuele verdere hulpverlening na afsluiting van de
begeleiding 2017

Gewenste hulp

geadviseerd maar niet

gerealiseerd ( binnen

de 3 m)

Geen verdere hulpverlening /

Andere …

KWANTITATIEVE ANALYSE VAN DE BEGELEIDINGEN

Onder "gezin" wordt verstaan: alle personen die samen één huishouden vormen.

Gezinssamenstelling

1- ouder gezin 2

oorspronkelijk kerngezin 2

nieuw samengesteld gezin 3

Co-ouderschap 0

grootouders 0

Leeftijd en geslacht : jongere in begeleiding

Leeftijd Jongens Meisjes TOTAAL

16-18 jaar 1 1 2

18 + jaar 4 1 5

TOTAAL 5 2 7
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Taal van de begeleiding ( = taal van de ouders)

Nederlands 7

Frans 0

Engels 0

Schoolloopbaan

Soort onderwijs Jongens Meisjes TOTAAL

Algemeen secundair

onderwijs
0 0 0

Technisch secundair

onderwijs
0 0 0

Beroepssecundair onderwijs 3 2 5

Buitengewoon secundair

onderwijs
0 0 0

Deeltijds onderwijs 1 0 1

Leercontract 0 0 0

Opleidingsinstituut

(volwassenenonderwijs)
0 0 0

Hoger onderwijs 0 0 0

werkend 1 0 1

TOTAAL 5 2 7
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DE VLIER
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MODULE CONTEXTBEGELEIDING

BEZETTING IN %

OPGESTARTE BEGELEIDINGEN

Aanmelder 2016 2017

O.C.J. Aalst 9 2

O.C.J. Dendermonde 1 0

Jeugdrechtbank Dendermonde 7 4

VK Gent 0 2

Brede instap 10 6

Zonder aanmelder 2 3

TOTAAL 29 17

Opname op basis van 2016 2017

Reguliere aanmelding 26 14

Interne schakeling: … 3 3

Wachtlijstbeheer 2016 2017

Gemiddelde wachttijd tussen aanmelding en opname 12.1 m 10.6 m

Als de heraanmeldingen en interne schakelingen niet meegeteld worden, dan bedroeg de gemiddelde wachttijd 15.4 maanden.
Er waren 3 interne schakelingen met gemiddelde wachttijd van 2 maanden. Er werd 1 dossier voorrang gegeven wegens verhuis en dit kon na 3
maanden opstarten. Er waren 2 heraanmeldingen van dossiers die binnen het jaar werden afgesloten en waar opnieuw een duidelijke en passende
hulpvraag werd gesteld. Hier bedroeg de wachttijd in beide gevallen 5 maanden.

2016 2017

Januari 94,79 94,17

Februari 99,20 95,33

Maart 100,37 96,28

April 93,72 88,97

Mei 97,27 91,19

Juni 91,41 97,56

Juli 95,04 100,00

Augustus 94,79 98,76

September 96,41 102,95

Oktober 100,37 103,85

November 97,69 100,38

December 93,30 99,38

TOTAAL 96,20 97,40
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AFGESLOTEN BEGELEIDINGEN

Duur van de afgesloten begeleidingen

gemiddelde duur van afgesloten begeleidingen in 2016 14.5 maanden

gemiddelde duur van afgesloten begeleidingen in 2017 11.07 maanden

OCJ JRB
BREDE INSTAP/

ZONDER AANMELDER
TOTAAL

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

≤ 6 mnd 2 3 0 0 4 2 6 4 

>6 mnd - ≤ 12 mnd 1 2 2 2 1 2 4 7 

>12 mnd - ≤ 18 mnd 1 1 0 0 1 1 2 2 

>18 mnd - ≤ 24 mnd 2 0 0 0 2 0 4 0 

> 24 mnd 1 0 4 1 0 0 5 1

TOTAAL 7 6 6 3 8 5 21 14

* aantal begeleidingen voor de eerste evaluatie afgesloten 1

Eventuele verdere hulpverlening na afsluiting van de
begeleiding 2017

Gewenste hulp

geadviseerd maar niet

gerealiseerd ( binnen

de 3 m)

Geen verdere hulpverlening 6 /

Pleeggezin 1

O.O.O.C. 0

Therapie ( CGGZ, …) 1

Dagbegeleiding in groep 1

residentiële voorziening binnen Jongerenwelzijn 1

M.P.I. 0

Interne schakeling: …. 1

Andere… 3

KWANTITATIEVE ANALYSE VAN ALLE BEGELEIDINGEN
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Onder "gezin" wordt verstaan: alle personen die samen één huishouden vormen.

Gezinssamenstelling

1- ouder gezin 20

oorspronkelijk kerngezin 8

nieuw samengesteld gezin 11

co-ouderschap 2

grootouders 0

Leeftijd en geslacht : alle kinderen in begeleiding

Leeftijd Jongens Meisjes TOTAAL

0-5 jaar 13 9 22

6-8 jaar 10 10 20

9-11 jaar 13 8 21

12-15 jaar 14 8 22

16-18 jaar 3 3 6

18 + jaar 3 0 3

TOTAAL 56 38 94

Taal van de begeleiding ( = taal van de ouders)

Nederlands 33

Frans 4

Engels 1

1 ouder Nederlands, 1 ouder Engels 1

1 ouder Engels, 1 ouder Frans 1

1 ouder Nederlands, 1 ouder Frans 1

Schoolloopbaan : van alle kinderen in begeleiding

Soort onderwijs Jongens Meisjes TOTAAL

Nog niet schoolgaand 2 3 5

Kleuteronderwijs 11 6 17

Buitengewoon

kleuteronderwijs
0 0 0

Lager onderwijs 18 15 33

Buitengewoon lager

onderwijs
7 2 9

Algemeen secundair

onderwijs
1 1 2

Technisch secundair

onderwijs
6 2 8

Beroepssecundair onderwijs 6 8 14

Buitengewoon secundair

onderwijs
0 0 0
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Deeltijds onderwijs 2 1 3

Leercontract 0 0 0

Hoger onderwijs 0 0 0

Opleidingsinstituut

(volwassenenonderwijs)
0 0 0

Niet van toepassing (18+ -

tewerkstelling)
3 0 3

Onbekend 0 0 0

TOTAAL 56 38 94

MODULE DAGBEGELEIDING IN GROEP

BEZETTING IN %
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OPGESTARTE BEGELEIDINGEN

Aanmelder 2016 2017

O.C.J. Aalst 2 5

Jeugdrechtbank Dendermonde 0 3

Brede instap 4 /

zonder aanmelder 1 /

VK / 1

TOTAAL 7 9

Opname als resultaat van 2016 2017

Reguliere aanmelding 3 6

Interne schakeling 4 3

Wachtlijstbeheer 2016 2017

Gemiddelde wachttijd tussen aanmelding en opname 4 m 13.9 m

Jongeren die door externe diensten werden aangemeld, hebben iets meer dan 1 jaar moeten wachten om te kunnen starten in het
dagcentrum. Interne schakelingen krijgen steeds voorrang en werden niet mee in rekening gebracht met de gemiddelde wachttijd tussen aanmelding
en opstart.

AFGESLOTEN BEGELEIDINGEN

Duur van de afgesloten begeleidingen

2016 2017

Januari 101,88 94,35

Februari 106,61 100,00

Maart 100,54 96,77

April 102,22 91,67

Mei 100,54 91,94

Juni 108,33 100,00

Juli 100,00 90,86

Augustus 100,00 91,94

September 97,78 86,39

Oktober 98,12 95,70

November 99,72 90,00

December 100,00 83,33

TOTAAL 101,31 92,75
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gemiddelde duur van afgesloten begeleidingen in 2016 19,5 maanden

gemiddelde duur van afgesloten begeleidingen in 2017 17,7 maanden

O.C.J. JRB
BREDE INSTAP/

ZONDER AANMELDER
TOTAAL

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

≤ 6 mnd 0 0 0 0 0 0 0 0 

> 6 mnd - ≤ 12 mnd 0 0 0 0 0 0 0 0

>12 mnd - ≤ 18 mnd 1 3 0 0 1 2 2 5

>18 mnd - ≤ 24 mnd 2 0 1 3 0 3 3 6

> 24 mnd 0 0 1 0 0 0 1 0

TOTAAL 3 3 2 3 1 5 6 11

* aantal begeleidingen voor de eerste evaluatie afgesloten /

Eventuele verdere hulpverlening na afsluiting van de
begeleiding 2017

Gewenste hulp

geadviseerd maar niet

gerealiseerd ( binnen

de 3 m)

Geen verdere hulpverlening 6 /

Pleeggezin 2

O.O.O.C. 0

Therapie ( CGGZ, …) 0

Dagbegeleiding in groep 0

residentiële voorziening binnen Jongerenwelzijn 0

M.P.I. 0

Interne schakeling: 2

MFC 1

Andere 0

KWANTITATIEVE ANALYSE VAN ALLE BEGELEIDINGEN

Onder “gezin” wordt verstaan: alle personen die samen één huishouden vormen.

Gezinssamenstelling

1- ouder gezin 7

oorspronkelijk kerngezin 2

nieuw samengesteld gezin 9

Co-ouderschap 2

grootouders 1
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Leeftijd en geslacht : kinderen in individuele begeleiding

Leeftijd Jongens Meisjes TOTAAL

0-5 jaar 0 0 0

6-8 jaar 2 0 2

9-11 jaar 6 6 12

12-15 jaar 6 2 8

16-18 jaar 0 0 0

18 + jaar 0 0 0

TOTAAL 14 8 22

Taal van de begeleiding ( = taal van de ouders)

Nederlands 19

Frans 3

Engels 0

Schoolloopbaan : kinderen in individuele begeleiding

Soort onderwijs Jongens Meisjes TOTAAL

Lager onderwijs 6 6 12

Buitengewoon lager

onderwijs
4 1 5

Algemeen secundair

onderwijs
0 0 0

Technisch secundair

onderwijs
1 0 1

Beroepssecundair onderwijs 2 1 3

Buitengewoon secundair

onderwijs
1 0 1

Deeltijds onderwijs 0 0 0

Leercontract 0 0 0

TOTAAL 14 8 22

Extra zorgaanbod

Externe therapie 2

Psychiatrische ondersteuning 5

Revalidatiecentrum 0

Logopedie 2

Time-out 1

MODULE POSITIEVE HERORIËNTERING

BEZETTING IN %
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COACHINGS

2016 2017

Coachings zonder vervolg 13 29

Coachings met vervolg buiten BJB 9 3

Coachings met vervolg module PH 24 19

TOTAAL 46 51

OPGESTARTE BEGELEIDINGEN

aanmelder 2016 2017

O.C.J. Aalst 6 4

Vrij CLB Aalst 6 3

CLB GO Aalst 2 4

Vrij CLB Ninove 1 3

Vrij CLB Waasland 1 0

Vrij CLB ZO-Vlaanderen 1 0

CGG ZO-Vlaanderen 5 3

VK Gent 0 1

Vrij CLB Wetteren 0 2

Mobiel Team Langdurige Zorg - Zuid 0 1

TOTAAL 22 21

2016 2017

Januari 99,19 88,31

Februari 73,71 99,11

Maart 56,05 91,13

April 77,08 86,25

Mei 79,84 92,74

Juni 88,33 94,17

Juli 93,95 98,79

Augustus 97,98 85,89

September 96,67 81,25

Oktober 89,52 81,85

November 82,50 81,67

December 77,42 92,34

TOTAAL 84,35 89,46

Na toevoeging van de coachings van 2017 waarbij een vervolg naar BJB kon worden
vermeden , komen we op een totale bezetting van ( in %)

126.9 %
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AFGESLOTEN BEGELEIDINGEN

Duur van de afgesloten begeleidingen

gemiddelde duur van afgesloten begeleidingen in 2016 3,73 maanden

Gemiddelde duur van afgesloten begeleidingen in 2017 4 maanden

Status bij afsluiting van de begeleiding
aanmelder = OCJ

STATUS MaNo NA TRAJECT PH 2017

Einde MaNo + geen verdere opvolging OCJ 0

Einde MaNo + verdere opvolging OCJ 1

Einde MaNo + verdere opvolging OCJ + vervolghulp buiten BJB 0

Einde Mano + verdere opvolging OCJ+ vervolghulp binnen BJB 1

Einde MaNo + TP (A-doc) 0

MaNo + verdere opvolging OCJ 0

MaNo + verdere opvolging OCJ + vervolghulp RTJ buiten BJB 1

MaNo + verdere opvolging OCJ + vervolghulp RTJ binnen BJB 1

MaNo + verdere opvolging OCJ + TP (A-doc) 0

MaNo + doorverwijzing parket 0

Status bij afsluiting van de begeleiding
aanmelder = partner B.I./RTJ/RTH

STATUS Verontrusting (V) NA TRAJECT PH 2017

niet langer verontrust + geen verdere opvolging aanmelder 4

niet langer verontrust + opvolging aanmelder 2

niet langer verontrust + vervolghulp RTJ buiten BJB 3

Niet langer verontrust + vervolghulp RTJ binnen BJB 4

niet langer verontrust + TP 0

verontrusting blijft + opvolging aanmelder 2

verontrusting blijft + vervolghulp RTJ buiten BJB 0

Verontrusting blijft + vervolghulp RTJ binnen BJB 0

verontrusting blijft + TP (A-doc) 0

verontrusting blijft + OCJ (M-doc) 1
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KWANTITATIEVE ANALYSE VAN ALLE BEGELEIDINGEN

Onder "gezin" wordt verstaan: alle personen die samen één huishouden vormen.

Gezinssamensstelling

1- ouder gezin 9

oorspronkelijk kerngezin 7

nieuw samengesteld gezin 4

Co-ouderschap 3

grootouders 1

Residentiële voorziening BJB 1

Leeftijd en geslacht : alle kinderen in begeleiding

Leeftijd Jongens Meisjes TOTAAL

0-5 jaar 2 2 4

6-8 jaar 4 0 4

9-11 jaar 7 3 10

12-15 jaar 6 19 25

16-18 jaar 2 3 5

18 + jaar 6 4 10

TOTAAL 27 31 58

Taal van de begeleiding ( = taal van de ouders)

Nederlands 19

Frans 6

Engels 0
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Schoolloopbaan : alle kinderen in begeleiding

Soort onderwijs Jongens Meisjes TOTAAL

Nog niet schoolgaand 0 1 1

Kleuteronderwijs 4 1 5

Lager onderwijs 9 2 11

Buitengewoon lager

onderwijs
0 0 0

Algemeen secundair

onderwijs
1 10 11

Technisch secundair

onderwijs
2 3 5

Beroepssecundair onderwijs 5 10 15

Buitengewoon secundair

onderwijs
0 1 1

Deeltijds onderwijs 0 0 0

Leercontract 0 2 2

Buitengewoon

kleuteronderwijs
0 0 0

Opleidingsinstituut

(volwassenenonderwijs)
2 1 3

Hoger Onderwijs 1 0 1

Huisonderwijs ( TSO) 1 0 1

Onbekend 2 0 2

TOTAAL 27 31 58
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OPTIONELE REGISTRATIE

Vanuit de overheid wordt gevraagd om de face to face contacten te registeren en op basis
hiervan wordt de inzet van de middelen berekend. Helaas zijn er tal van middelen die
ingezet worden, bvb verplaatsing, contacten met externe diensten die niet officieel in
rekening gebracht mogen worden, doch gepresteerde middelen zijn in het geheel van
contextbegeleiding.

VERPLAATSINGSTIJD CONTACT MET
EXTERNE DIENSTEN

MODULE
VERBLIJF

Totaal : 27474 min
= 457,90 uren

Totaal : 4885 min
= 80,92 uren

MODULE
CONTEXTBEGELEIDING
IN FUNCTIE VAN
AUTONOOM WONEN

Totaal : 5335 min
= 88,92 uren

Totaal : 265 min
= 4,42 uren

MODULE
CONTEXTBEGELEIDING

Totaal : 32724 min
= 545,4 uren

Totaal : 7978 min
= 132,97 uren

MODULE
POSITIEVE
HERORIENTERING

Totaal : 11030 min
= 183,83 uren

Totaal : 2469 min
= 41,15 uren

MODULE
DAGBEGELEIDING IN
GROEP

Totaal : 2877 min
= 47,95 uren

Totaal : 1252 min
= 20,87 uren

MODULE
CRISISBEGELEIDING

Totaal : 2205 min
= 36,75 uren

Totaal : 1483 min
= 24,72 uren

Totalen Totaal : 81645 min
= 1360,75 uren

Totaal : 18302 min
= 305,03 uren



vzw JEUGDZORG jaarverslag 2017 - 50 -

STRATEGISCHE PARTNERS

Netwerk crisisjeugdhulp

Sinds 10 september 2014 is er een samenwerking afgesloten met het crisismeldpunt van de Integrale
Jeugdzorg. Ons aanbod geldt enerzijds naar contextondersteuning en anderzijds voor residentiële opvang
van crisissen die instromen vanuit het crisismeldpunt.

Aantal begeleidingen op verwijzing van crisismeldpunt

2016 2017

TNT- begeleidingen De Vlier 4 8

TNT-begeleidingen Liaan 21 10

Residentiële crisisopvang Liaan 18 10

Begeleidingsdagen en bezettingspercentage

2016 2017

Aantal begeleidingsdagen 180 123

bezettingspercentage 49,31 % 33,69 %
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ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

inrichtende macht: vzw JEUGDZORG

Vereniging zonder Winstoogmerk, opgericht op 4 december 1988.
Statuten bekend gemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 25 mei 1989 onder nr. 6324.
Ondernemingsnummer: 439196105.
Maatschappelijke zetel Weefstraat 30 – 9810 Eke
e-mail info@jeugdzorg.be
Webstek www.jeugdzorg.be
Tel & fax.: 09/282.71.44 - 09/261.55.99

afdelingen

LIAAN

Modules: contextbegeleiding, verblijf, TCK, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen

adres Weefstraat 30 – 9810 Eke
tel & fax 09/385.53.34 - 09/261.55.98
e-mail liaan@jeugdzorg.be

DE VLIER

Modules: contextbegeleiding, dagbegeleiding in groep, contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering

Adres contextbegeleiding Dr. De Moorstraat 58 – 9300 Aalst
Adres dagbegeleiding Dr. De Moorstraat 62 – 9300 Aalst
tel 053/71.15.77 - 053/79.01.47
Fax 053/77.13.98
e-mail de.vlier@jeugdzorg.be


