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The man who looks outside, dreams, 

The man who looks within, awakes. 

Waarmee CG Jung bedoelde dat de echte wereld, onze innerlijke wereld is, want daar 

leven onze verlangens, onze gevoelens.  Emoties zoals liefde, verdriet, eenzaamheid, 

melancholie, vrolijkheid,...  De buitenwereld waar we onze ambities kwijt kunnen, 

invloed proberen te krijgen, materiële dingen kopen,… zijn maar van belang in zoverre 

ze onze innerlijke wereld verrijken.  En toch, in die buitenwereld lijken we vooral te 

toeven.  Hebben we nog de tijd en de wil om ‘within’ te kijken, want daar ontdekken 

we onze echte wensen? 
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DEEL I: Het Open Poortje 
 

1. Wat komt aan bod in dit jaarverslag? 

 
In deel 1 staan we stil bij de werking van de afdelingen, waarbij dank aan de coördinatoren om dit 
toe te lichten.  Verder staan we stil bij thema’s als; 
-CKG’s en preventie (dé uitdaging naar de toekomst toe), 
-het intern kwaliteitsbeleid,  
-de zorgwekkende signalen op het terrein die medewerkers,  
-lopende projecten (bvb de werkgroep ’t Net werkt, LIFT en de werking van het Wereldpoortje), 
-de verdere ontwikkeling van de pedagogische instrumenten die intra-muros zijn ontwikkeld, 
waaronder het instrument “De roos van de ouder” en “de kid-ok-kit”.    
 
In deel 2 van dit jaarverslag hebben we, aan de hand van statistische gegevens van de afdelingen,  
het werkjaar 2017 in modulaire tabellen samen gebracht.   
 
Het Open Poortje was ook trekker van een intersectorale werkgroep rond ‘Diversiteit en 
Jeugdhulp’. Deze tekst werd in mei 2018 op het kabinet van minister Vandeurzen besproken met 
de betrokken agentschappen.  De tekst met beleidsaanbevelingen vindt u in bijlage.  
 
We namen in 2017 afscheid van Marc Van den Hauwe, onze klusjesman en deeltijds, 
professioneel violist.  Hij stierf onverwacht in december 2017.  Marc was een toffe en gemotiveerde 
kerel.  Vader van 2 kinderen en echtgenoot van Isabelle.  Ook Peggy Verberckt stierf in april 
2017.  Peggy was een warme, enthousiaste opvoedkundige in een leefgroep.  Ze stierf aan de 
gevolgen van een hardnekkige kanker.  Ze was moeder van 2 kinderen en echtegenoot van 
Oswald.  We gaan hen beiden missen. 
 
jaar (2018) gaat onze collega Marleen Herremans op pensioen.  Zij werkte gedurende haar 
professionele leven enkel in Het Open Poortje-Schilde en dit vanaf haar 19 jaar (sept 1976). Ze 
was een gemotiveerde en vriendelijke collega die eerst als opvoedkundige en vervolgens als 
huishoudkundige en kok werkzaam was.  We zijn haar zeer dankbaar voor haar loyaal 
engagement gedurende 42 jaar en wensen haar alle goeds toe.  Nog een andere Marleen gaat dit 
jaar op pensioen, metname Marleen Schurmans.  Zij was één van de founding mothers van De 
Tuimel.  Ze begon te werken in De Tuimel op 1 dec 1992.  Mede onder haar leiding groeide De 
Tuimel uit tot een kwaliteitslabel en een unieke methodiek/module die ondertussen door meerdere 
andere CKG’s is overgenomen.  Marleen bleef al die jaren haar charmante en toegankelijke zelve, 
die met wijsheid en mildheid, talloze kwetsbare gezinnen op weg hielp.  Een zeer bescheiden 
monument.  Ook haar wensen we alle goeds toe!   
 
Veel leesgenot, 
 
Arnold Schaek, directie. 
Baudouin Helleputte, Anne Van Mulders, Chris De Clerck, Miet De Grève, Paul Demeyere en     
Eric Verhaegen, leden van de Raad van Bestuur. 
 

Marc Van den Hauwe    Peggy Verberckt 
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2. CKG’s in het jaar 2017. 
 
 
2.1. Uitbreidingsbeleid binnen de jeugdhulp in 2017. 
 
Het Open Poortje heeft in 2017 geen uitbreidingsaanvraag ingediend maar wil graag inzetten, 
samen met alle CKG’s in Vlaanderen, op het uitbreidingsbeleid in 2018 rond Werf 1.   
Werf 1 wil inzetten op rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, met aandacht rond;                                                                     
-het afbouwen van de wachtlijsten,     
-snelle en preventieve hulpverlening,  
-1 gezin = 1 plan (dus goede afstemming en samenwerking tussen diensten). 
 
Wat deze Werf zo bijzonder maakt, is;  
-de wens om te vertrekken vanuit 15 regio’s in Vlaanderen. In elke regio dient men minstens 200 
gezinnen te bereiken vanuit een sterk partnerschap tussen organisaties. Men kan zich de vraag 
stellen wat er ondertussen gebeurt met de regio’s die niet opgepikt worden.  Want daar zullen 
wachtlijsten wel aan de orde van de dag blijven.  Mogen we van een nieuwe (want volgend jaar zijn 
er verkiezingen) minister verwachten dat hij de niet opgenomen regio’s ook zal honoreren?  Een 
onzekere vraag.  Ondertussen ontstaat er regionaal een zekere ongelijkheid in aanbod.   
-de beleidskeuze om er een intersectoraal verhaal van te maken. Dit biedt de kans om organisaties 
dichter bij elkaar te brengen en zorgafstemming te realiseren.  Opmerkelijk hierbij is dat 
Jongerenwelzijn in deze werf, zich duidelijk preventief wil positioneren.  Het zal voor de CKG’s een 
behoorlijke uitdaging zijn, ondanks de grote expertise in preventieve hulpverlening, maar gezien 
hun beperkte aantal organisaties, om mee te wegen in dit uitbreidingsdebat en om als een ernstige 
partner te worden erkend.  En dat voelt ongemakkelijk aan want het waren de CKG’s die in het 
voorjaar van 2017 een visietekst uitschreven rond preventieve hulpverlening, een model dat 
vervolgens als basis diende voor het intersectorale uitbreidingsbeleid.  We hopen alvast dat we 
een ruim mandaat krijgen in deze werf, want deze werf is de CKG’s op het lijf geschreven. Naar de 
toekomst toe, zal het belangrijk worden om een goede afstemming te hebben met Jongerenwelzijn 
daar we meer en meer een gelijkaardige opdracht opnemen, vooral door de preventieve koers van 
Jongerenwelzijn.  Of moeten we definitieve partners worden, binnen een zelfde structuur, die 
gezamenlijk een breed pallet aan modules aanbieden binnen 1 agentschap?        
2018 zal alvast, inzake de uitrol van Werf 1, duidelijkheid bieden want in de tweede helft van 2018 
wordt dit uitbreidingsbeleid realiteit.   
 
Rond Werf 2 (uithuisplaatsing van het jonge kind) viel er in 2017 niets te melden.  Het dossier 
wordt/werd ‘somewhere in a dark room’ voorbereid… 

 
 
2.4. Aandacht voor een bijna vergeten doelgroep binnen de hulpverlening, gezinnen met een 
niet-Westerse achtergrond. 
  
In vorig jaarverslag vermeldden we volgende; Hoewel er ‘maar’ 1 pas geboren kind op 4 van niet-
Westerse achtergrond is, het verhaal enigszins anders is voor kinderen die geboren worden in 
kansarmoede; daar is bijna 3 van de 4 pasgeboren kinderen van niet-Westerse achtergrond!  
Er is, door het gebrekkig intersectoraal data-verzamelen, eigenlijk geen cijfermateriaal die kan 
bevestigen of we, binnen de jeugdhulp, deze doelgroep bereiken.  Ongetwijfeld kan deze 
doelgroep op hulp terugvallen, maar vaak veel te laat, metname vooral wanneer de hulpverlening 
opgelegd of/en residentieel is.      
Ondertussen heeft een werkgroep waarin Het Open Poortje, enkele andere CKG’s, Informant en 
enkele OTA’s zetelden, een visietekst klaar die we in 2018 aan de agentschappen en de minister 
van Welzijn willen bezorgen.  De meest in het oog springende aanbevelingen zijn; 
-zet aandachtambtenaren bevoegd voor diversiteit in in agentschappen en jeugdhulporganisaties 
(want diversiteit begint op de eigen werkvloer), 
-maak diversiteit een verplicht thema binnen kwaliteitszorg, 
-durf als overheid een uitbreidingsbeleid uit te schrijven dat ook inzet op niet-Westerse doelgroep.   
 De volledige visietekst kan je in bijlage vinden. 
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Signalen in de marge; 
 
Hoe eerder aanpakken, hoe beter!’. Het is een veel gehoorde uitspraak als het gaat om de aanpak 
van problemen als schooluitval, gedragsproblemen of taalachterstanden. Als Tremblay (2006) voor 
agressief gedrag aantoont dat latere agressie op straat en in het openbaar al in de eerste 24 
maanden thuis en in de kinderopvang begint, is iedereen het met hem eens als hij letterlijk zegt: 
‘Why not start at the beginning?’ Zoals dat ook gebeurt bij de aanpak van infectieziekten, waarvan 
de preventie meteen na de geboorte start. Zo’n vroegtijdige preventieve aanpak loont. Weliswaar is 
het complete preventieresultaat nu nog niet te schetsen, maar er zijn zeer duidelijke aanwijzingen 
dat preventie van pedagogische en psychosociale problemen winst oplevert. 
 
Zeer vroegtijdig ingrijpen kan op verschillende manieren. Denk aan preventieve huisbezoeken 
(soms al voorafgaand aan de geboorte) aan hoogrisicogezinnen, om zowel het opgroeien van het 
kind als de opvoeding door de ouders te begeleiden. Of denk aan toeleiding naar en stimulering 
van voor- en vroegschoolse educatie als vorm van vroegtijdige taalontwikkeling. Andere manieren: 
ouders van meet af aan goed ‘leren opvoeden’ of gedragsproblemen van peuters al op het 
consultatiebureau/CJG aanpakken. Van dergelijke preventieve ingrepen is in internationaal 
onderzoek een breed spectrum aan gezondheids-, sociale en economische effecten aangetoond  
op verschillende gebieden. Zeer vroegtijdig ingrijpen leidt tot: 
• minder kosten in het speciaal onderwijs en de schoolbegeleiding; 
• minder criminaliteit met lagere uitgaven voor politie en justitie;  
• minder herstelkosten van schade (materieel en immaterieel) voor burgers door 
             jeugdcriminaliteit;  
• lagere medische kosten voor de behandeling van de gevolgen van kindermishandeling en 
             een afname van mishandeling en verwaarlozing;  
• minder uitkeringen voor invaliditeit en werkloosheid;  
• meer inkomen door hogere arbeidsparticipatie;  
• hogere opleidingsgraad;  
• hogere kwaliteit van leven. 
 
Zie het rapport;  
https://vng.nl/files/vng/201300912-brochure_investeren_in_opvoeden_en_opgroeien_loont.pdf 
 

 
 
 
 

3. CKG Het Open Poortje-Schilde 
 
Concrete info over locatie, aanbod en wie is wie, kan je op onze website vinden 
(www.hetopenpoortje.be).  
 
3.1. Het Open Poortje-Schilde en het modulaire aanbod. 
 
 Voor ‘Kind en Gezin’: 

- Kort-lichte mobiele gezinsbegeleiding (tot 3 maanden): 12 modules (=aantal te begeleiden gezinnen). 
- Lang-lichte mobiele gezinsbegeleiding (tot 1 jaar): 34 modules. 
- Kort-intensieve mobiele gezinsbegeleiding (tot 3 maanden, 3x/week): 4 modules.  
- Ambulante training van ouders in groep (triple-P level 4, groep); 2 modules.   
- Ambulante training van ouders individueel; 3 modules. 
- Spelcounseling (tot 4 maanden): 6 modules. 
- Lang-residentiële opvangplaatsen: 10. 
- Kort-residentiële opvangplaatsen: 2. 
 
 Voor ‘Jongerenwelzijn’: 

- Contextbegeleiding ‘Dreigende uithuisplaatsing’ (DUP) (tot 6 maanden): 12 modules. 
- Residentiële opvangplaatsen met contextbegeleiding: 4. 
 

https://vng.nl/files/vng/201300912-brochure_investeren_in_opvoeden_en_opgroeien_loont.pdf
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3.2. Wat gebeurde er in 2017 op de werkvloer? 
  
Residentiële werking  
We merken elk jaar opnieuw dat onze residentiële plaatsen zo goed als altijd volzet zijn.  
Voor de niet-rechtstreeks toegankelijke plaatsen hebben we een goede samenwerking met 
Jeugdhulpregie van de Intersectorale Toegangspoort. Zij bevragen ons zeer regelmatig over al dan 
niet te verwachtte lege opvangplaatsen. Wij van onze kant geven tijdig door als deze lege plaatsen 
er effectief zijn. Als er tussen een ontslag en een nieuwe opname toch even een lege plek vrij is, 
kan dit voor een crisisopname dienen. 
Voor onze (korte) rechtstreeks toegankelijke plaatsen is het moeilijk om bij een aanvraag ook 
effectief een plek vrij te hebben. Deze worden vaak mee ingevuld door een lange opname doch 
zien we hier ook een nood en willen we toch een aanbod blijven doen, daar waar nodig. 
 
Mobiele werking 
Net als binnen de residentiële werking, zien we hier ook dat onze mobiele plaatsen zo goed als 
altijd ingevuld zijn.  
We werken met een wachtlijst, deze varieert tussen ca. 3 maanden en 6 maanden.  
De grootste “schrokop” van onze modules blijft de lang licht mobiele begeleiding: een module 
die tot een jaar kan lopen, 1x/week. Vele van onze begeleidde gezinnen hebben baat bij een 
langere begeleiding, vaak voldoende voor ca. een jaar (een module kan ook altijd vroeger afronden 
als dit oké is voor het gezin en de doelstellingen zijn voldoende bereikt). In enkele situaties is het 
nodig deze module te verlengen, wat steeds besproken wordt op team en gemotiveerd in dossier. 
Deze module wordt ook het meeste gekoppeld aan onze residentiële opvangplaatsen waarvan de 
meeste langdurig zijn. 
 
Spelcounseling 
We merken hier zeker een vraag naar deze module. We hadden 6 modules voorzien voor 2017 en 
hebben er 10 gedaan.  
Met de andere betrokken CKG’s zijn we verschillende keren samen gekomen om een aanvraag in 
te dienen bij ‘Kind en Gezin’ om module te verankeren en enkele wijzigingen aan te brengen aan 
module:  
- vraag voor duur module van 4 maanden te verlengen naar 6 maanden. 4 maanden is te weinig 
om tot resultaten te komen als de spelcounseling aanslaat. Daarom is het voorstel van 4 maanden 
naar 6 maanden te gaan. Dit blijft kort en zal regelmatig moeten verlengd worden. 
- spelcounseling los van thuisbegeleiding. Er wordt een grote nood voor spelcounseling opgemerkt 
vanuit de residentiële setting. Ook voor gezinnen waar ouders niet of heel beperkt betrokken zijn. 
Deze gezinnen komen op dit moment niet in aanmerking voor spelcounseling omdat wekelijkse 
contacten met ouders niet mogelijk of zinvol zijn. Van daaruit voorstel om mobiele begeleiding uit 
module ‘spelcounseling’ te halen maar wel de mogelijkheid creëren om een mobiele (of andere 
module) te kunnen koppelen aan de module spelcounseling. Op deze manier creëren we ook de 
mogelijkheid om met andere partners vanuit IJH deze module aan te bieden. 
Overleg met ‘Kind en Gezin’ is gepland begin 2018. 
 
Begeleidingen Jongerenwelzijn ‘dreigende uithuisplaatsing’ (DUP) 
In najaar 2016 zijn we gestart met deze module.  

We werken niet met een wachtlijst. Als gezinnen worden aangemeld: ofwel kunnen we op korte 

termijn opstarten ofwel verwijzen we door naar ‘Elegast’ of het ‘Zorgbedrijf’.  Deze samenwerking 

loopt heel vlot. Bij open plaatsen, laten we dit weten aan partners en verwijzers.  

Aanmeldingen gebeuren voornamelijk door OCJ, SD JRB en Jeugdbrigade. 

Meest voorkomende problematieken: IFG, psychiatrische problematiek ouders, verslaving 

(alcohol en drugs), hygiëne, verwaarlozing, … 

Positieve zaken:  

- Het werken vanaf de start met een verwijzer die de verontrusting op tafel legt vanuit Signalen van 

Veiligheid (SOS) is een meerwaarde! Het wordt zo heel duidelijk voor ouders wat er van hen 

verwacht wordt om te vermijden dat de kinderen zouden geplaatst worden. Het kunnen 

teruggrijpen naar dat kader bij eventuele moeilijkheden, bij evaluatie e.d. geeft houvast. 

- Samenwerking met ‘Elegast’: intervisie in team tussen de begeleiders van onze 2 voorzieningen: 

ca. 3x per jaar: uitwisseling aanmeldingen en inhoud, een gezamenlijke vorming gevolgd rond 

hechting gegeven door Greet Splingaer. Daarnaast plannen we 1x per jaar een stuurgroep, samen 
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met ‘Elegast’ en enkele andere externe partners.  

Knelpunten: 

- Intern: dossiers wegen zwaar door, niet evident om er 3 te doen als FT begeleider. Hierdoor niet 

steeds de 6 plaatsen kunnen invullen, nu wel oké: 4 begeleiders ingezet. 

- We merken dat deze begeleidingen toch intensiever zijn dan een doorsnee laag intensieve 

mobiele begeleiding.  

- Soms moeilijke beslissing rond al dan niet plaatsen van een kind: vele interne overlegmomenten 

hier rond: steeds balanceren tussen “het is net goed genoeg” en “het is niet goed genoeg”: gevoel 

dat thuisbegeleiding “te weinig is” maar residentiële plaatsing “te veel”. Wat is er tussenin mogelijk 

voor een kleuter: te groot voor een Tuimelwerking, te klein voor een dagcentrum? Zijn er nog 

andere alternatieven?  

Afgeronde dossiers en resultaat:  

- 3 gezinnen: dreiging uithuisplaatsing weg: geen verdere begeleiding nodig, wel nog opvolging 1 

vanuit pleegzorg, 1 vanuit jeugdbrigade, 1 vanuit JRB. 

3 gezinnen: dreiging uithuisplaatsing weg en geschakeld naar gewone mobiele begeleiding. 

1 gezin: dreiging uithuisplaatsing weg en mobiele begeleiding vanuit een andere dienst (VAPH). 

1 onduidelijk: begeleiding afgerond omdat gezin naar thuisland verhuist.  

- 1 gezin afgerond éénzijdig en verontrusting blijft: vele pogingen, verschillende keren overleg met 

OCJ, uiteindelijk afgerond. 

2 gezinnen: kinderen gaan naar een CKG. 

1 gezin: kind naar internaat. 

1 gezin: kind doorverwezen naar OCJ, nu in een begeleidingstehuis. 

1 gezin: doorverwijzing van OCJ naar JRB. 

-> Totaal: 14 afgeronde dossiers, 8 gezinnen waarbij de dreiging tot uithuisplaatsing weg was en 6 

gezinnen waarbij de dreiging tot uithuisplaatsing niet werd afgenomen. 

De gemiddelde begeleidingsduur van de afgeronde begeleidingen is 188 dagen, ca. 6 maanden. 

Handelingsplan 
Naar aanleiding van het rapport van de inspectie dd. dec 2016, hebben we dit jaar verschillende 
keren samengezeten om te komen tot een eenduidig dossier voor alle contextbegeleiders. Het 
dossier zou eenvoudig, helder, participatief, tijdbesparend (lees: geen hele boeken) en met 
concrete doelstellingen zijn. En daarnaast ook voorzien van de nodige controlefuncties, waaronder 
bijvoorbeeld de FIT parameters (bewaken van frequentie van huisbezoeken en de aanwezige tijd in 
het gezin).  
Onder het dossier verstaan we het geheel van alle betrokken documenten van het gezin. Het 
handelingsplan is het deel wat met ouders opgesteld en goedgekeurd wordt (opstartgesprek, 
evolutieverslagen en eindevaluatie). 
We hopen met dit dossier een periode van duidelijkheid in te leiden.  
Rond het formuleren van doelstellingen hebben we met alle gezinsbegeleiders een vorming 
gevolgd op 13 oktober 2017 via Informant. Dit wordt intern nog verder uitgewerkt in een visie rond 
doelstellingen. 
 
Pensioen van een zeer gewaardeerde collega. 
Maddy is op 26 april 2017 officieel met pensioen gegaan na 42 jaar dienst in Het Open Poortje. Ze 
is gestart als kinderverzorgster in de leefgroep om nadien over te schakelen naar de mobiele 
werking waar ze vele jaren een grote inzet heeft getoond naar alle gezinnen die ze begeleid heeft. 
In haar afscheidsliedje tijdens haar pensioenviering noemden we haar “een creatieve 
duizendpoot”…dit zegt veel over wie Maddy is en wat ze voor ons heeft betekend! 
 
Uitwerking zelfzorgbeleid en agressiebeleid 
We hebben hierin een stapje verdergezet door de indienstneming van Lori voor de functie van 
‘intervisor-supervisor’. We blijven binnen onze werking geconfronteerd met ernstige 
problematieken en agressie waardoor zorg voor onze medewerkers een belangrijk thema zal 
blijven. 
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3.3. Uitdagingen voor 2018 
 
Genpi 
In samenwerking met ‘Elegast’ zijn we gestart met het uitwerken van een nieuwe module: de 
GENPI module, een intensieve thuisbegeleiding in kader van een residentiële afbouw in de 
Jeugdhulp. Genpi staat voor Gezinsgericht, Emancipatorisch, Netwerkgericht, Praktijkgericht, 
Intensief. 
We stellen sporadisch vast dat sommige ouders een warme en gezonde band hebben opgebouwd 
met hun kinderen, maar door gebrek aan structuur, steun en regelmaat op meerdere 
levensdomeinen, er niet in slagen om de zorg voor de kinderen duurzaam op te nemen. Met deze 
module willen we deze regelmaat en structuur (deels) overnemen om op termijn deze terug te 
geven aan het gezin en aan een opgebouwd, betrokken netwerk.  Hierdoor willen we deze 
specifieke residentiële opnames van kinderen afbouwen ten voordele van een huiselijke oriëntatie 
van de kinderen (indien nodig met een aanvullende, laag-intensieve contextuele gezinsbegeleiding.  
Indien we hierin slagen, bieden we kinderen de kans om in hun natuurlijk (en veilig) milieu op te 
groeien en kunnen de vrijgekomen residentiële plaatsen in de jeugdhulp ingezet worden voor meer 
noodzakelijke opvang. 
Enkele medewerkers hebben een vorming gevolgd vanuit ‘LUS’ rond netwerkgericht werken.  
In 2018 plannen we samen met ‘Elegast’ een overleg met ‘Kind en Gezin’ en ‘Jongerenwelzijn’ om 
onze aanvraag voor deze innovatieve module verder toe te lichten. 

 
Verslag; Veerle Van Looveren, coördinator Het Open Poortje-Schilde 
 
 

Signalen in de marge; 
 
Enige personeelsinfo betreffende Het Open Poortje VZW; 
 
-Op 31.12.17 waren er 86 medewerkers verbonden aan Het Open Poortje VZW (vervangingen van 
zwangere medewerkers en zieken worden niet meegeteld ter voorkoming van dubbeltelling).  In 
2016; 85 mensen. 
In FEQ is dit 64,69 (in 2016 waren er 64,32 FEQ).  
De gemiddelde anciënniteit is 14.33 jr (in 2016; 13.93 jr). 
<35 jr; 39 mensen (45%) 
Tss 35 en 45 jr; 17 mensen         
Tss 45 en 50 jr; 12 mensen         
Tss 50 en 55 jr;10 mensen         
>55 jr; 8 mensen  
-De groep 45-65 jr is gedaald met vorig jaar (in 2017; 35%, in 2016: 39%).  
-78% van de medewerkers werken deeltijds (in 2016 was dit 72%). 
-Inzake de 86 vermelde medewerkers, zijn er 74 vrouwen en 12 mannen. 
-7 medewerkers hebben een allochtone herkomst (huidige nationaliteit of bij geboorte of minstens 
één ouder is van buiten de EU-15 landen).  Dit vormt 8% van onze werknemers. 
-Het verzuim door ziekte (gedurende 1e maand) was in 2017 gedaald naar 2.14% (in 2016; 2.84%).  
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4. Capaciteit Jongerenwelzijn in Het Open Poortje-Schilde 

 
4.1. Situering 
 
In 2012 werd er vanuit het agentschap Jongerenwelzijn een uitbreiding inzake residentiële capaciteit  
aangeboden.  Aanvankelijk was er sprake van een uitbreiding van 100 residentiële plaatsen, later werd  
dit herleid tot een ruime 40 plaatsen. Vanuit Het Open Poortje VZW dienden we voor onze afdeling  
Het Open Poortje-Schilde  een dossier in dat uiteindelijk leidde tot erkenning voor een capaciteitsuitbreiding  
van 4 verblijfsmodules (4-7dgn/wk) voor kinderen tussen 0 en 12 jaar, en dit gelinkt aan 4 modules  
contextbegeleiding basisintensiteit.   
Startdatum werd 1 april 2013. De uitbreiding kaderde binnen het experimenteel modulair kader (EMK) van  
Jongerenwelzijn.   
We startten vanaf 2016 met 6 mobiele begeleidingen, gefinancierd vanuit  het agentschap Jongerenwelzijn  
en namen we ook het initiatief om een kleinschalig tehuis voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen te  
beginnen in juli 2016.. 
 
4.2. Stand van zaken 
 
De residentiële CKG-plaatsen werden van bij opstart ingevuld en zijn sindsdien bezet gebleven.  
De vaststellingen blijven de volgende; 
1- Het valt op dat er eigenlijk geen verschil is inzake POS-context tussen een dossier dat instroomt in een  
verblijfsmodule Jongerenwelzijn, dan wel in een lang-residentiële CKG-opvangplaats.    
De problematieken blijven gelijkaardig en de instroom loopt bij beiden via de Toegangspoort. 
 
2- De verschillen zitten hem vooral (of enkel) op niveau van de financiering en administratie.   
Een verblijfsmodule in 2015 binnen JW bedroeg 43.241 euro.                                                                                                                                                                                                                         
De lang-residentiële opvangplaats binnen een CKG kostte toen 48.546 euro.  Een verschil van een ruime  
5.000 euro.  Van waar dit opmerkelijke verschil; de beperktere modulaire enveloppe binnen Jongerenwelzijn  
heeft vooral te maken met het feit dat deze zich meestal focust op kinderen tussen 3 en 18 jaar.   
Naar zorgomkadering worden zodoende minder medewerkers ingezet tijdens de schooluren.     
 
We stellen vast dat er vaak, meestal kleine verschillen zijn inzake administratie, meer bepaald inzake  
wetgevende verplichtingen, registraties en kwaliteitszorgbepalingen.  
Dit is al bij al tijdrovend, want dubbel werk, en redelijk complex.  We pleiten er dan ook voor dat beide  
agentschappen hun beleid meer op elkaar zouden afstemmen, vooral omdat we op het terrein geen enkel  
wezenlijk verschil merken tussen de module “lang-residentiële opvang van kinderen tss 0 en 12 jr” van een  
CKG en de verblijfsmodule -12 jr binnen een voorziening Jongerenwelzijn.  Maar ook inzake de mobiele 
Begeleidingen zijn de onderlinge verschillen bijzonder klein.  Nu beide agentschappen (K&G en  
Jongerenwelzijn,samen met het VAPH-miderjarigen) gaan fusioneren in 1 agentschap, zullen deze thema’s  
niet ontweken kunnen worden.  Maar alles heeft z’n tijd nodig…   
    
3- In het verlengde van de samenwerking met vzw Elegast en de aanvullende zoektocht om preventief te  
kunnen werken rond residentiële opvang, zijn we aan het reflecteren rond een alternatieve module die we  
GENPI noemen.  Bedoeling is om, door sterk in te zetten op huiselijke ondersteuning en dit in combinatie  
met het inzetten van een netwerk, te bekijken of we sommige residentiële opnames kunnen afbouwen  
tvv intensieve thuisbegeleiding.  We lichten in HF 13 de verdere acties, die we hierrond ondernamen, toe. 
 
 

Signalen in de marge. 
 
Onze pedagogische visie blijft schatplichtig aan volgende organisaties/mensen; 
-inzake het ervaringsgericht werken; (E)CEGO olv. prof. Ferre Laevers.  Schapenstraat 34 3000 
Leuven.  www.cego.be. 
-inzake de axenroos; De Relatiestudio.  Voskenslaan 167  9000 Gent. www.relatiestudio.be 
-inzake verbondenheid; het dubbeldoctoraat van Anouck Depuydt en Johan Declerck  
“Re-ligare als antwoord op de-linquentie.  Een aanzet tot een ethische, contextuele en ecologische 
criminologie”.  

http://www.relatiestudio.be/
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5. CKG-afdeling Het Open Poortje-Waasland 

 
5.1. Het Open Poortje-Waasland 2017 en het modulaire aanbod. 
 
-Kort-lichte mobiele gezinsbegeleiding (tot 3 mnd); 31 modules.  
-Lang-lichte mobiele gezinsbegeleiding (tot 1 jaar); 24 modules. 
-Zeer-kort-intensieve mobiele gezinsbegeleiding (28 dagen); 5 modules 
-Kort-intensieve mobiele gezinsbegeleiding (tot 3 mnd); 2 modules.  
Dit zijn onder meer de intensieve amberbegeleidingen alsmede andere intensievere 
thuisbegeleidingen (vaak ingezet als crisisinterventie). 
-Ambulante training van ouders in groep (triple-P, level 4, begeleiding in groep); 3 modules.  
-Ambulante training van ouders individueel; 6 modules.  
-Kort-residentiële opvangplaatsen; 8 kinderen tussen 0 -12 jaar 
  
5.2. Het jaar 2017 in beeld en een kijk naar 2018.  
 
Het Open Poortje-Waasland is, net als Het Open Poortje-Schilde, elke dag open, ook in het 
weekend. We werken zo veel als mogelijk preventief en bewaken het ‘korte verhaal’. Dit betekent 
dat we ouders of andere zorgdragers binnen het netwerk activeren om in het weekend de zorg op 
te nemen. Zo gebeurt het sporadisch dat we een weekend kunnen sluiten van zaterdagmorgen tot 
zondagmiddag. We blijven echter telefonisch beschikbaar. De leefgroep, met 8 kort-residentiële 
plaatsen, wordt ondersteund door 7 opvoedkundigen die zowel overdag als ’s nachts werken.   
In 2017 hebben we kunnen beschikken over 71 begeleidingen (modules). We hebben 2017 
afgesloten met een realisatie van 76 modules. De wachtlijst werd dit jaar teruggedrongen naar een 
gemiddelde wachttijd van 9 maanden. Op zich nog steeds een dramatisch cijfer, maar we kunnen 
stellen dat door het inzetten van online-ondersteuning bij deze wachtende gezinnen, we de vinger 
aan de pols hebben gehouden. Gezinnen hadden hierdoor de kans om dringende vragen te stellen 
of hulp in te schakelen om andere mogelijkheden van ondersteuning te zoeken. We hopen zo de 
situatie niet te laten escaleren naar crisis of ernstigere problematiek.  
 

Voorlopig rapport Online-Hulpverlening 2017. 
Inleiding; 
Het betreft een pilootproject (lopende over 2 jr), met dank aan de stad St Niklaas voor de 
financiering. 
We zijn officieel gestart in juni 2017. Voordien was men bezig met de opleidingsfase en het 
opzetten van de mailbox. 
Sinds de opstart zijn er 22 gezinnen op de wachtlijst bijgekomen. Van de 22 hebben 18 gezinnen 
hun mailadres opgegeven. Deze ontvingen een standaardmail met volgende info: 
 
Beste…, 
Onlangs heb je je bij ons aangemeld voor een mobiele begeleiding bij jou thuis. In afwachting van 
de opstart daarvan, zijn er misschien een aantal zaken waar we je kunnen mee verder helpen. 
Zijn er situaties die heel moeilijk lopen en waar we misschien al wat advies kunnen rond proberen 
geven, laat het ons gerust weten. 
Wij lezen deze mailtjes een 2tal keer per week, dus indien jullie niet binnen de 24u een antwoordje 
krijgen : geen paniek, we zijn jullie niet vergeten. 
Met vriendelijke groeten, 
Het Online-team  
 
Enkele cijfers 
8 gezinnen hebben reeds gebruik gemaakt van deze vorm van hulpverlening. De vragen gingen 
over activiteitenaanbod tijdens vakantie, ander aanbod rond opvoedingsondersteuning 
(doorverwijzing naar De Keerkring, Huppel) en opvoedingsvragen. 
Met een drietal gezinnen hebben we een klein traject online opgezet dat bestaat uit het bespreken 
en opvolgen van enkele dagdagelijkse situaties vanuit een ABC-schema (methodiek STOP 4-7). 
Voorbeeld; fruit eten na school, aan de hand lopen na school, warme maaltijd, etc… 
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Bij 2 gezinnen heeft de online-hulpverlening geleid tot een gesprek omwille van de complexiteit van 
de situatie. In één van deze situaties is er beslist om sneller een thuisbegeleiding aan te bieden om 
erger (een crisissituatie) te vermijden.  
 
Voorlopige vaststellingen 
- We voelen dat we proactief aanwezig moeten blijven. Bij start waren we mogelijks te veel 
afwachtend en kwam er weinig respons. Nu herhalen we de mail na enkele weken indien we geen 
reactie krijgen. 
- We zetten voorlopig niet in op chatten en dit omwille van gemaakte afspraken met andere ecterne 
partners en omwille van het feit dat we hiervoor niet uitgerust zijn.  
Dit vergt een bijzonder engagement en afsprakenkader.  
- Omdat we via online-hulpverlening telkens ‘op papier’ communiceren en zodoende het 
pedagogisch advies minder vluchtig is dan het gesproken woord, is het belangrijk dat de 
hulpverlener intern kan afchecken of z’n communicatie ok is.  De betreffende hulpverlener kan z’n 
mailverkeer dus laten nalezen door een collega, zijnde de coördinator. Deze heeft ook zicht en 
toegang tot de ‘online’ mailbox  
- We blijven voorlopig vasthouden aan het principe om het online-aanbod enkel open te stellen 
voor wie op de interne wachtlijst staat.                                                                                                                                
De redenen hiervoor zijn; we willen voorkomen dat er een te grote instroom is, we hebben heden 
geen garantie dat we dit aanbod zullen kunnen integreren binnen ons modulair 
hulpverleningsaanbod.   
 - We gaan, naar 2018 toe, bekijken of we ervaringen kunnen uitwisselen met andere regionale 
diensten die online-hulpverlening aanbieden. 
 

 
2017 zou een jaar van verandering worden. Zo zou er gestart worden met de bouwplannen, maar 
omwille van procedures is dit dossier opgeschoven naar 2018. Onze minister van welzijn gaf in 
2017 de start voor verdere uitbreiding van de jeugdhulp via 4 werven en het KOALA project.  Als 
CKG keken we voornamelijk uit naar Werf 1 en 2 en het KOALA project. Wat dit laatste betreft 
hadden we een samenwerkingsakkoord met het Huis van het Kind Sint Niklaas en enkele 
kinderdagverblijven. Dit project werd echter toegewezen aan de gemeente Lokeren. We wensen 
de collega’s daar veel succes. Meer info omtrent het project: 
https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/snelinfos-oproepen-
verslagen/oproepen-en-beslissingen/#Oproepen  
 
Werf 2 heeft betrekking op uitbreiding van het residentiële aanbod voor kwetsbare jonge kinderen 
en hun gezin. Omtrent deze oproep viel al snel een langdurige stilte, waardoor we in 2018 zullen 
belanden eer deze werf wordt opengesteld.  Een samenwerking met AZ Nikolaas werd reeds 
verkend (materniteit, pediatrie en infantwerking).  Zij zijn uitdrukkelijk vragende partij. 
Werf 1, uitbreiding van het aanbod RTJ (rechtstreeks toegankelijke hulp), kwam echter wel uit de 
startblokken eind augustus 2017. De coördinator van het CKG heeft hier een trekkende rol 
opgenomen in functie van zijn mandaat als voorzitter van het netwerkoverleg jeugdhulp Waas en 
Dender. Dit met als doel een heel concreet samenwerkingsverband uitwerken binnen een 
bepaalde regio, verbindend met de lokale besturen, de brede instap en de jeugdhulp. Op de 
valreep werd eind december ons project positief geadviseerd binnen het IROJ (intersectoraal 
regionaal overleg jeugdhulp), waardoor we hopelijk tegen september 2018 de uitbouw van dit 
unieke project kunnen uitrollen.  
Wat we in 2017 hebben kunnen realiseren, met de steun van serviceclub Kiwanis Temse – 
Dendermonde en de school Sint Carolus, is het vernieuwen van de huidige woonruimte voor de 
kinderen. We hebben het conceptueel zo aangepakt dat er meer huiselijkheid en meer rust 
bekomen is. Foto’s zijn te zien op onze website (doorklikken naar het Waasland – fotoalbums).  
 
We hebben in het Waasland een trekkende en participerende rol opgenomen in volgende 
intersectorale activiteiten; 

- Dialoogmoment tussen het werkveld en de gemandateerde voorzieningen. Doel: 

versterken van de samenwerking vanuit praktijk en casussen. 

- Folderbeurs jeugdhulp. Doel: ontmoetingsmoment tussen alle actoren jeugdhulp en 

belendende diensten. 

- Inspiratie dag HCS (hoog conflictueuze scheidingen). Doel: aanreiken van wetgevend 

kader en tools in het omgaan met HCS en kinderen in de knel.   

https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/snelinfos-oproepen-verslagen/oproepen-en-beslissingen/#Oproepen
https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/snelinfos-oproepen-verslagen/oproepen-en-beslissingen/#Oproepen
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We hebben in 2017 afscheid moeten nemen van onze klusjesman. Marc was dit jaar 10 jaar in 
dienst, zijn heengaan kwam dan ook hard aan bij iedereen. We zijn met onze gedachten bij 
Isabelle, de kinderen en de familie. Op het prentje stonden de woorden: ‘je bent nu niet meer daar 
waar je was, maar overal waar wij zijn’. Marc zal gemist worden. 
 
5.3. Hoe bereikt u Het Open Poortje-Sint Niklaas met de wagen:  
 
Indien u de autosnelweg Gent-Antwerpen volgt, neemt u, ter hoogte van St Niklaas, de afrit 
Stekene / Hulst (afrit 14). Bij het einde van de afrit gaat u richting St Niklaas. U rijdt steeds 
rechtdoor tot u aan de eerste lichten komt. U gaat vervolgens verder rechtdoor (u rijdt over een 
viaduct). Aan het einde van deze weg, is er een rotonde. Daar neemt u de 2e afrit, richting St 
Niklaas. U volgt deze weg die naar beneden loopt, richting een volgende rotonde. U neemt daar de 
2 weg naar rechts (Hoge Bokstraat). Vervolgens de eerste straat rechts; Watermolenstraat.  
 
 Trein en Buslijnen:  
Het CKG bevindt zich op 2 km van het station. Bussen 2, 3 en 27 hebben een halte op 100m van 
het centrum. Door het opvallend grote aanbod aan scholen in Sint Niklaas, is de bus-dienst goed 
uitgerust. Deze scholen bedienen het ganse Waasland met een ruim bus-netwerk. Hou echter 
rekening met overstappen indien u van Temse, Beveren, Lokeren,… komt. 

 
Verslag; David Van Steenbergen, coördinator Het Open Poortje-Waasland 

 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signaal in de marge:  
 
Het kind in Vlaanderen; 
1 kind op 4 zal geen Nederlands leren van z’n moeder.  Dit heeft consequenties tot in het onderwijs. 
Scholen krijgen een premie van 950 euro per anderstalige kleuter.  Sinds 2012 kunnen scholen in 
het LO ook inzetten (gedurende een jaar lang) op een taalbad, scholen SO kunnen tot 3u 
naschoolse Nederlandse les geven.  Maar weinig scholen bieden dit aanbod aan. 
 
51% jongens worden geboren en 49% meisjes.  
51.4% van de ouders zijn getrouwd en 87.5% groeit op met 2 ouders. 
3.5% van de baby’s heeft een tweeling. 
40% van de moeders zijn tss 30-35 jr, 37% van de vaders zijn tss 30-35 jr (die scoren dan weer 
hoger dan de vrouwen in de groep tss 35-40 jr). 
52% van de kdn tss 2 mnd en 3 jr gaat nr een kinderopvang. 
69% van de kinderen komt zonder keizersnede (21%) of verlostang (10%) ter wereld. 
8% komt prematuur ter wereld. 
8% van de kinderen <2 jr is obees.  

 
Ui het recentste jaarrapport van K&G. 
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6. De Tuimel-werking 

 
1. Aangekochte modules voor De Tuimel in 2017 

- Ambulante pedagogische training van ouders samen met kinderen in groepsverband: 17 

modules (aantal te begeleiden gezinnen). 

- Lang lichte mobiele gezinsbegeleidingen (tot 1 jaar): 3 modules. 

 
2. Situering 

De Tuimel is sinds 2010 een deelwerking van Het Open Poortje, maar met een specifiek 

aanbod voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Dit aanbod kenmerkt zich door een 

duidelijke keuze voor een brede ouderparticipatie van gezinnen met jonge kinderen (van 0 tot 6 

jaar maar met vooral aandacht voor de groep van 0 tot 3 jaar). 

Na meer dan 25 jaar is de doelgroep nog steeds nauw betrokken bij alle aspecten; wat is de 
ondersteuningsvraag van deze ouders, hoe moet een ondersteunend aanbod eruit zien voor 
deze gezinnen,… en wat zijn hun prioriteiten, angsten, gevoeligheden? Evenzeer is het 
belangrijk dat de gezinnen als groep mondig kunnen zijn; het samen nadenken over 
hulpverlening en hierover in groep praten, heeft een emancipatorisch effect zowel voor de 
groep als voor de individuele ouders. 
Het zeer dicht staan bij de ouders, vanuit de ambulante werking, en het op alle vlakken met 
hen een gelijkwaardige dialoog aangaan, maakt het mogelijk om ook de moeilijkste thema’s op 
te nemen. 
Naast het verbale deel staat actie centraal; het samen doen geeft andere mogelijkheden en is 
een belangrijke hefboom in de begeleiding van gezinnen waar mensen een uitsluitingsverleden 
meedragen. 
De visie vindt zijn basis in: 
- een systeemtheoretische kijk op gezinnen, contextueel kaderen; 
- het vertrekken vanuit de krachten van het gezin; 
- het geloof in ervaringsgerichte actie; 
- participatie op basis van gelijkwaardigheid op diverse begeleidingsterreinen; 
- transparantie in de begeleiding, de verantwoordelijkheid blijft bij het gezin. 
 
Door de zeer goed uitgebouwde ambulante en ouderparticipatieve werking kreeg De Tuimel in 
2001 de prinses Mathilde-prijs, een onderscheiding die een kwaliteitslabel heeft. 
Kind & Gezin erkende de Tuimel-werking als een module die CKG’s kunnen aanbieden binnen 
hun ambulante begeleidingsaanbod. 

 
3. 2017 in beeld; 

3.1 Cijfers voor 2017 

De Tuimel begeleidde in 2017 15 verschillende gezinnen, met een totaal van 27 kinderen.  
In totaal werden 23 modules gepresteerd. 
 
Er werden 17 Tuimelmodules gepresteerd, waarvan voor 3 gezinnen de module (max. 6 
maanden) werd verlengd. We willen blijven signaleren dat voor zwaar kansarme 
gezinnen een module van maximaal 6 maanden te kort blijkt en dat we deze moeten 
verlengen om deze gezinnen geen onrecht aan te doen en om de kans te verhogen dat 
voorzichtig nieuw aangeleerde vaardigheden verinnerlijkt worden bij deze vaak zeer 
gekwetste ouders.  
 
Er werden 6 lang licht mobiele modules gepresteerd. 
Voor 2 gezinnen kon de Tuimelmodule overgaan naar een mobiele module.  
 
13/15 gezinnen (87 %) zijn uitgesproken kansarm. Dit bevestigt ons opnieuw in onze 
overtuiging dat de Tuimelmodule een uitgesproken methodiek blijft om aan de slag te 
gaan met zeer kansarme gezinnen met jonge kinderen. Zowel de combinatie van een 
gespreksmatig aanbod en het ‘samen dingen doen’ als van het individueel en het 
groepsaanbod blijven een grote meerwaarde hebben, specifiek voor deze gezinnen waar 
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vaardigheden op verschillende vlakken vaak ondergesneeuwd zijn en hechting vaak niet 
vanzelfsprekend verloopt.  
 
11/15 gezinnen (73 %) zijn generatiearm. 
In 4/15 gezinnen (27 %) is er een zware psychische problematiek aanwezig bij (één van) 
de ouders. 
10/15 gezinnen (67 %) zijn 1-oudergezinnen. 
Aantal kinderen per gezin: - gezinnen met 1 kind: 7/15 (47 %) 
    - gezinnen met 2 kinderen: 6/15 (40 %) 
    - gezinnen met 4 kinderen: 2/15 (13 %) 
 
In 6/15 gezinnen (40 %) wonen één of meerdere kinderen elders of zijn ze geplaatst. 
Wanneer oudere kinderen geplaatst zijn, wordt een Tuimelbegeleiding vaak ingezet om 
een ‘nieuw’ kindje alle kansen te kunnen geven om wel goed thuis te kunnen opgroeien. 
Soms verblijven kinderen ook voornamelijk bij hun andere ouder. De Tuimel kan dan het 
zorgzaam terug opbouwen van contact met deze kinderen ondersteunen. 
In 1/15 gezinnen (7 %) was één van de begeleidingsdoelstellingen de terugkeer naar huis 
van een kind te ondersteunen.  
Diversiteit: in 2017 begeleiden we: - 10/15 (67 %) ‘Vlaamse’ gezinnen 
     - 1/15 (7 %) Vlaams-Marokkaans gezin 
     - 1/15 (7 %) Vlaams-Nederlands gezin 
     - 1/15 (7 %) Vlaams-Portugees gezin 
     - 1/15 (7 %) Nederlands-Marokkaans gezin 
     - 1/15 (7 %) Pakistaans gezin 
 
We blijven een hoog aantal ‘Vlaamse’ gezinnen begeleiden. We staan zeker open voor alle 
culturen, op voorwaarde dat er een gemeenschappelijke taal gehanteerd kan worden 
(Nederlands/Frans/Engels). Dit is nodig om de meerwaarde van de groepsmomenten te 
kunnen inzetten. Bovendien wordt vaak op informele momenten teruggegrepen naar wat 
op meer formele momenten aangeleerd is om dit zo dieper te kunnen verankeren en ook 
daarvoor is dit noodzakelijk.  
 
Verwijzers:  3 gezinnen werden doorverwezen via de toegangspoort 
  3 gezinnen namen zelf contact op met een begeleidingsvraag 
  2 gezinnen werden doorverwezen via contextbegeleiding 
  1 gezin werden doorverwezen via mobiele begeleidingen 
  1 gezin werd doorverwezen via een residentiële begeleiding vanuit CKG 
  1 gezin werd doorverwezen via het CLB 
  1 gezin werd doorverwezen via Kind & Gezin 
  1 gezin werd doorverwezen via een dienst IFG 
  1 gezin werd doorverwezen via de moeder-kind eenheid psychiatrie 
  1 gezin werd doorverwezen via de jeugdbrigade. 
 
We blijven in de mate van het mogelijke streven naar een verscheidenheid van krachten, 
problematieken en vragen binnen de groep waar we mee werken, om dit hanteerbaar te 
houden en om de krachten die een groepswerking geeft te kunnen benutten. We zijn dan 
ook blij dat we nog steeds doorverwijzingen vanuit verschillende hoeken krijgen. 
 

3.2 Afronding van begeleidingen 

Voor 9 gezinnen werd de begeleiding in 2017 afgerond. Na de intensieve begeleiding van 
de Tuimel kunnen deze gezinnen met een ‘zware rugzak’ vaak overgaan op een lichte 
ondersteuning (1 gezin) of kunnen ze na afronding op eigen kracht verder (6 gezinnen). Dit 
betekent dus dat 7/9 gezinnen (78 %) van deze afgeronde begeleidingen voor de Tuimel 
eindigen met een ‘mooi resultaat’. In 1 gezin was er, ondanks de intensieve begeleiding 
vanuit De Tuimel, ook bij ons een te grote ongerustheid rond de veiligheid van de kinderen 
en werden de kinderen residentieel geplaatst. In een ander gezin bleek de 
verslavingsproblematiek van een van de ouders te groot waardoor de jeugdrechter de 
kinderen aan de andere ouder (waar geen begeleiding vanuit De Tuimel was) 
toevertrouwde.   
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3.3 Ouders op de teamvergadering 

De Tuimel staat al jaren voor ver doorgedreven ouderparticipatie en transparantie in de 
begeleiding. In 2017 gingen we hierin nog een stapje verder. De evolutiebesprekingen 
werden reeds lang door de gezinsbegeleider voorbereid met het gezin, in tweede instantie 
werd dit verslag besproken op de teamvergadering met input van alle teamleden en nadien 
werd dit door de gezinsbegeleider teruggekoppeld naar het gezin. In 2017 gingen we de 
uitdaging aan om de gezinnen uit te nodigen op deze teambesprekingen. De voorbereiding 
wordt nog steeds gedaan door het gezin met de gezinsbegeleider, maar de bespreking en 
de aanvullingen op de teamvergadering gebeurt samen met en in aanwezigheid van het 
gezin. Dit is zowel voor de gezinnen als voor het team een niet te onderschatten stap 
waarin we ongetwijfeld nog zullen bijleren, maar dit blijkt zeer kansen biedend. 
 

3.4 Noodzaak tot het ondersteunen van materiële noden 

Ook dit jaar was het erg opvallend hoe verschillende ouders die bij ons in begeleiding zijn 
niet in voldoende mate de materiële basiszorg voor hun kinderen (of voor zichzelf) kunnen 
opnemen. Er is vaak geen geld om gezonde voeding (groenten en fruit), aangepaste melk, 
verzorgingsproducten (pampers ed), doktersbezoeken of medicatie en vervoersonkosten 
(o.a. van en naar de Tuimel) te kunnen betalen. In een aantal gezinnen zijn de materiële 
noden zo schrijnend en allesoverheersend dat het alleen nog gaat om overleven en dat er 
geen ruimte meer overblijft voor het opvoeden. Dit is een tendens die we jammer genoeg 
jaar na jaar zien toenemen. Ondanks sociale initiatieven als voedselbanken, speciale 
statuten voor kansengroepen en projecten allerhande, blijft er een (groeiende?) groep 
mensen die uit de boot valt.  
 
Ook de vaak slechte (en toch dure) woonomstandigheden (of de dreigende dakloosheid) 
waarmee de gezinnen te kampen hebben, hebben hier een negatieve invloed op. Huren in 
een grootstad is duur. Wanneer je echter verder weg uit de stad gaat wonen, zijn 
voorzieningen als openbaar vervoer ed minder uitgebreid, waardoor dit voor veel van onze 
gezinnen niet echt een optie is.  
 
Vanuit de Tuimel blijven we initiatieven en projecten opzetten om hier tot op zekere hoogte 
via sponsoring een nood te kunnen ledigen (zeker wat betreft de essentiële basisbehoeften 
van de kinderen). We blijven ook inzetten op het op zoek gaan naar netwerken en 
hulpverlening die op langere termijn oplossingen of ondersteuning kunnen bieden. We zijn 
onze talrijke sponsors zeer dankbaar! Tegelijk blijft het schrijnend en frustrerend om te 
moeten vaststellen dat een (groeiende) groep mensen hier uit de boot valt.  
 

3.5 Coaching en vorming 

- Het project in de gevangenis van Antwerpen blijft lopen, maandelijks wordt vanuit De 

Tuimel het kindbezoek begeleid (ouder-kind interactie ondersteuning). Er wordt ook 

deelgenomen aan overlegmomenten met verschillende diensten betrokken bij de 

gevangenis.  

- In 2017 gaven 2 personeelsleden van De Tuimel de cursus ‘Vader/moeder zijn in de 

gevangenis’ in de gevangenis van Antwerpen, een 5-daagse cursus voor gedetineerden. 

Een eerste keer werd dit samen gedaan met een medewerkster van De Rode Antraciet 

(die deze cursus ontwikkelden), een tweede sessie werd uitsluitend gegeven door De 

Tuimel. Het is de bedoeling dat dit in de toekomst op regelmatige basis georganiseerd 

wordt.  

- Regelmatig presenteren we de werking van de Tuimel en de effecten van 

(generatie)armoede op opvoeding aan studenten van hogescholen en andere opleidingen.  

- We gaven vorming aan onthaalouders van de Kinderopvangdienst Mechelen over 

‘opvoeden in kansarmoede’. 

- We organiseerden een infomoment voor consulenten OCJ, jeugdrechtbank en VK. 

- We bieden Triple P, Sherborne en video-interactie-ondersteuning aan aan diverse 

gezinnen op De Tuimel. 

- We lichten onze werking toe aan medewerkers van Tangram (contextbegeleiding in functie 

van autonoom wonen aan jongeren tussen 17 en 21 jaar) en van De Vlinderkens 

(begeleidingscentrum). 
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- Op de studiedag ‘Kleine mensen in een grote wereld’ georganiseerd door Jo-In 

presenteerden we de workshop ‘Intensieve gezinsbegeleiding als volwaardig antwoord op 

maatschappelijke kwetsbaarheid en generatie(kans)armoede in gezinnen met jonge 

kinderen in de diverse samenleving’.  

- We organiseerden opnieuw een ontmoetingsmoment tussen de verschillende 

Tuimelwerkingen. Dit zijn telkens boeiende bijeenkomsten. De grote verscheidenheid in de 

invulling van de parameters voor een Tuimelwerking (waarbij in onze ogen soms een deel 

van de kracht verloren gaat) valt hier wel telkens op (zie verder meer hierover). 

- Drie medewerkers volgden een (basis of verdere) opleiding rond hechting, gegeven door 

Greet Splingaer. 

- Twee collega’s volgden een initiatie rond netgericht werken. 

- Vier collega’s namen deel aan de vorming rond doelgericht werken.  

- En last but not least, een collega startte in 2016 een postgraduaat ‘interculturele 

hulpverlening’, vanuit de vaststelling dat we binnen het team van De Tuimel nood hadden 

aan meer diepgaande know how hierrond. Zij rondde deze opleiding in 2017 af, mét 

onderscheiding! 

 
3.6 Belangrijk thema voor De Tuimel 

Zoals hierboven aangegeven, organiseerden wij ook in 2017 een ontmoetingsmoment voor de 

verschillende Tuimelwerkingen. We nodigen alle Tuimelwerkingen hierop uit, een aantal maken 

gebruik van dit aanbod. We beschouwen deze ontmoetingsmomenten als een van de (weinige) 

instrumenten waardoor we het kwaliteitslabel dat wij aan De Tuimel toekennen proberen 

bewaard te houden.   

Na 20 jaar ervaring te hebben opgebouwd met kansarme, generatiearme en maatschappelijk 
kwetsbare gezinnen met jonge kinderen kregen we vanuit Kind & Gezin de kans en de 
opdracht om onze werkvorm tot een typemodule te kneden. Dit resulteerde in de typemodule 
‘Ambulante pedagogische training van ouders samen met kinderen in groepsverband’. In het 
ministerieel besluit dd 21 december 2012 staat dat de kenmerken van de typemodules 
ambulante pedagogische training zijn dat ze rechtstreeks toegankelijk zijn, vertrekken vanuit de 
bereidheid van ouders om mee te werken, in groep aangeboden worden in het CKG of op een 
andere locatie en als voornaamste focus het aanleren van een aantal vaardigheden op het vlak 
van de ouder-kindinteractie en sociale vaardigheden bij het kind hebben. Meer specifiek voor 
deze typemodule (beter bekend onder de naam Tuimelmodule) is dat het ‘bestaat uit het 
aanbieden van een training voor minimaal 8 gezinnen tegelijk. Die training heeft gemiddeld één 
tot drie keer per week gedurende twee tot zes uur plaats en duurt met de nodige nazorg één 
tot zes maanden.’  
 
Het gegeven dat we geëvolueerd zijn van project De Tuimel tot typemodule De Tuimel 
betekent voor ons nog steeds een grote erkenning voor de inhoud van wat we hier doen. 
Tegelijkertijd botsen we hierbij op een aantal moeilijkheden. Ons hulpverleningsaanbod, dat 
doorheen de jaren uitgroeide tot een totaalpakket, moest in een aantal parameters en 
kenmerken gegoten worden. We hebben geprobeerd dit zo waarheidsgetrouw te doen. 
Onvermijdelijk gaat door deze werkwijze echter een deel van de kern van De Tuimel verloren. 
Onze vrees was dat hierdoor ‘light versies’ van De Tuimel zouden ontstaan, die wel voldoen 
aan de voorwaarden van de typemodule, maar die in onze ogen geen echte Tuimelwerking 
zijn. Tijdens de ontmoetingsmomenten die we organiseren, wordt duidelijk dat dit ook soms zo 
is, dat er soms een groot verschil bestaat tussen De Tuimel en een Tuimelwerking, en dat 
betreuren wij sterk. 

 
4. Uitdagingen voor 2018 en signalen 

- In 2018 gaat Marleen Schurmans met pensioen. Zij werkt meer dan 25 jaar op De Tuimel, 

eerst als gezinsbegeleidster en nadien als coördinator. Marleen heeft al die jaren erg 

gedreven en zorgzaam gezorgd voor de ouders, de kinderen, de teamleden en De Tuimel. 

Ze betekent heel veel voor De Tuimel en voor de visie op en het opkomen voor gezinnen 

in generatiearmoede. Het zal een uitdaging worden om haar (welverdiend) pensioen op te 

vangen. Met het oog hierop verwelkomden we in 2017 een nieuwe collega, Isabelle Van 

den Bosch. Ruth Stevens neemt de functie op van coördinator.  
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- Vanuit het zo juist en volledig mogelijk willen verspreiden van wat het totaalplaatje van een 

begeleiding van De Tuimel uitmaakt, hebben we besloten een boek te maken over De 

Tuimel. Ook bij de opmaak hiervan willen we de ouders sterk betrekken. We hopen dit 

boek in 2018 te kunnen presenteren.  

- Hiernaast organiseren we opnieuw een ontmoetings- en overlegmoment voor de 

Tuimelwerkingen van de verschillende CKG’s. 

- We willen blijven signaleren dat een begeleidingstermijn van maximum 6 maanden te kort 

is voor vele kansarme gezinnen. 

- We blijven belangrijk maken dat toegang tot basisrechten voor jonge kinderen en hun 

ouders ook voor gezinnen levend in kansarmoede haalbaar blijft (hierbij denken we 

voornamelijk aan betaalbare kinderopvang, betaalbare huisvesting, financiële middelen 

voor voeding en verzorging).  

Verslag; Ruth Stevens. 
Voor meer info over onze concrete werking : www.detuimel.be. 
 
 

Signalen in de marge; 

Het kort verzuim percentage in België (afwezigheid minder dan een maand) klokte in 2017 af op 

2,63%. Dat is een stijging van 8,25% ten opzichte van het cijfer in 2008 (2,43%).                

Concreet: in 2017 was de doorsnee Belg 2,63 dagen kortdurend ziek op honderd te werken dagen. 

De forse stijging in het ziekteverzuim wordt vooral veroorzaakt door het langdurig ziekteverzuim 

percentage, dat blijft groeien. Vorig jaar lag het percentage afwezigheidsdagen door ziekte tussen 

een maand en een jaar op 2,91%, in 2008 was dit 1,73%. Dat is een stijging van 68,5%. 

Het kort verzuim in Het Open Poortje was in 2017 2.14%.  Het langdurig ziekteverzuim was 2.95%. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Signalen in de marge; 

Harry Kunneman verwijst in één van z’n filosofische werken naar de drie huiden van het dikke-ik 
waarbij hij drie samenhangende ontwikkelingen in één metafoor probeert te vangen. Vooreerst 
verwijst hij naar de mateloosheid van onbeperkte consumptie als mondiale vooruitgangshorizon. 
Een tweede ontwikkeling noemt hij het zich ‘dik maken’ van mensen ten koste van anderen, met 
concurrentie en individueel succes als sociale horizon. En een derde element is het gevaar van 
morele onverschilligheid: een dikke huid hebben, andermans ellende is dan hun probleem. 

Harry Kuneman is een Nederlands emeritus-hoogleraar politieke en sociale filosofie 

 
 
 
 
 

http://www.detuimel.be/
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7. De STOP 4-7 werkingen. 
 
STOP 4-7 Antwerpen Noord en Kempen 
STOP 4-7 St Niklaas 
STOP 4-7 Gent-Lokeren 

 
 
Situering. 
Het STOP 4-7programma, ontwikkeld door Wim De Mey, heeft als missie bij te dragen aan de 
preventie van antisociaal gedrag, vertrekkend vanuit en aansluitend op de competenties van de 
betrokkenen. De theoretische onderbouw zit in het belang van de opvoedingsvaardigheden zoals 
beschreven door Patterson, vanuit onderzoek van het Oregon Social Learning Center. Vertrekkend 
vanuit dit model en het ontwikkelingsmodel van antisociaal gedrag binnen een ecologische visie, 
werd een gecombineerd en evidence-based trainingsmodel voor ouders, kinderen (4-7 jaar) en 
leerkrachten opgezet.  
STOP4-7 is een methodiek die zowel in Vlaanderen als in Nederland wordt ingezet.   STOP4-7 is 
opgenomen in de databank effectieve jeugdhulp van het Nederlands Jeugdinstituut (www.NJI.nl) 
als effectieve methodiek binnen de jeugdhulp.  Meer info vindt u ook op www.hetopenpoortje.be en 
naar www.stop4-7.be.  
   
7.1. STOP4-7 Antwerpen Noord-Kempen. 

 
Belangrijkste vaststellingen voor het werkjaar 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dit jaar werden 5 groepen georganiseerd (1 in januari, 2 in maart en 2 in september).  
In totaal namen 47/50 kinderen, hun gezin en de school deel aan ons programma, waarvan 
respectievelijk 19/20 in de Kempen en 28/30 in Antwerpen-Noord.  
In de groep van Antwerpen zijn er 3 kinderen vroeger gestopt. Een kind vanwege een hoog niveau 
van Autisme waarbij er duidelijk sprake was van overvraging.  Zijn tweelingbroer heeft het 
programma samen met de ouders volledig doorlopen.   Een gezin vanwege kans armoede waarbij 
de alleenstaande moeder het praktisch niet rond kreeg.   Een moeder wenste het programma te 
stoppen omdat ze vond dat haar kind niet in de doelgroep paste. Dit laatste heeft ook 2 andere 
kinderen in de Kempen doen stoppen.  
 
Doorverwijzers 
De grootste doorverwijzers blijven de scholen met 45.8 % en het CLB met 18.4 %.  
In de regio Antwerpen gaan ook andere hulpverleners doorverwijzen nl. 23.3%.  
In de Kempen gaat de directe omgeving (31.5%) via mondreclame of internet ons contacteren. Eén 
doorverwijzing kwam via het CKG. 
 
Demografische gegevens 
Van het totaalaantal kinderen 47 zijn er 36 jongens en 11 meisjes.  
De leeftijd is als volgt verdeeld: 
63% van de kinderen wonen in een oorspronkelijk gezin. 20% in een éénoudergezin van moeder 
en 11% in een nieuw samengesteld gezin. 54 % komt uit een gezin met 1 broer/zus en 32% heeft 
meerdere broers/zussen. De gemiddelde leeftijd van de ouders schommelt rond de 35 jaar.  
 
Voor wat betreft opleidingsniveau zien we dat de meeste ouders een diploma hoger secundair 
onderwijs hebben.  Het opleidingsniveau heeft weinig inpakt op de opvoedkundige vaardigheden 
van de ouders.  Sommige hoogopgeleide ouders hebben beperkte opvoedkundige vaardigheden. 
Vooral het omzetten van inzicht naar de praktijk blijkt moeilijk. Extra ondersteuning is noodzakelijk.  
 

Leeftijd in jaren TOTAAL 

4 jaar 17.2% 

5 jaar 21.4% 

6 jaar 25.5% 

7 jaar 36.2% 

http://www.nji.nl/
http://www.hetopenpoortje.be/
http://www.stop4-7.be/
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Aanwezigheid trainingen 
Kinderen waren gemiddeld 8.6 op 10 aanwezig, moeders 8 op 10 en vaders 5 op 10. We merken 
dat vaak ouders uit nieuw samengestelde gezinnen inspanningen leveren om beiden aanwezig te 
zijn. Er wordt extra ingezet op inzichten en de communicatie bij nieuw samengestelde gezinnen.  
In traditionele gezinnen wordt het opvoeden vooral opgenomen door de moeder.  Jonge vaders 
doen vaak wel enkele pogingen om een aantal lessen mee te nemen en komen observeren tijdens 
de kindtraining. Dit vinden we een fijne evolutie en hopen dat deze zich verderzet.  
 
Leerkrachten volgen gemiddeld 4 van de 4 trainingen.  Ondanks de vele problemen op school 
maken de meeste leerkrachten zich met meerder personen vrij om het stopprogramma te volgen. 
Ze merken op dat het ook werkt bij andere kinderen.  De groep bestaat meestal uit een 15-tal 
leerkrachten waardoor een gezonde uitwisseling kan gebeuren. We merken dat ze vooral op zoek 
zijn naar voorbeelden waarbij theorie wordt opgezet in praktijk.  
 
De leerkrachten vulden volgende opmerkingen in op het evaluatieformulier Beste: 
➢ Jammer dat het voor D. niet werkte maar ik heb er nu wel een heel andere kijk op.  Zie het 

positiever. Ben me nu bewuster van wat er gebeurt.  Vond het super interessant.  

➢ Veel theorie.  Wel leuk in kleine groepjes → aangenaam.  Voorbeelden uit de praktijk 

geven: leer je veel van.  4x best weinig.  Voor herhaling vatbaar.  

➢ N. maakt kleine stappen in de goede richting.  Ik ben heel benieuwd om blijvende 

resultaten te zien of te zien hoe hij deze vaardigheden vast zet. Op dit moment maakt hij 

vooruitgang met kinderen die hij leuk vindt.   Hopelijk lukt dit ook voor kinderen waar hij 

geen band mee heeft.  

➢ De sessies dat we met de leerkrachten samen zaten waren heel interessant.  Heel 

duidelijke uiteenzetting me een knappe PPP. Heel geëngageerd gegeven.   Ik vond het zelf 

spijtig dat het materiaal van de cursus niet in de eerste les wordt aangeboden, zodat je hier 

in de klas ook mee aan de slag kan gaan… 

➢ Observatiemoment was interessant (interactie tussen kind en trainer). Veel bruikbare tips. 

Effectiviteit, conclusies: 
Na drie maanden, kort na het einde van de kind training, zien we dat zowel de moeders als de 
vaders het gedrag van hun kind reeds veel positiever ervaren, zo blijkt uit analyse van de 
doelstellingen. (Groene vakken= significante scores) 
  

DOELEN  SESSIE 1 
Antwerpen  

SESSIE 2 
Antwerpen 

SESSIE 3 
Antwerpen 

DOELEN SESSIE 1 
Kempen  

SESSIE 2 
Kempen 

Beginscore     Beginscore   

Doelenkaart 
moeder 1,2 1,8 2 

 
1,6 1,1 

Doelenkaart 
vader 1,5 Geen score 5 

 
4 

Geen 
score 

Tussentijdse 
score    

 Tussentijdse 
score 

  

Doelenkaart 
moeder 5 3,1 4,6 

 
3,9 3,3 

Doelenkaart 
vader 3,5 Geen score 7 

 
5 

Geen 
score 

Eindscore     Eindscore   

Doelenkaart 
moeder 7,4 5 7,3 

 
6,1 3,9 

Doelenkaart 
vader 5,5 Geen score 9 

 
7,5 

Geen 
score 

Resultaten = 
gemiddelde 
toename  
Begin-einde    

Resultaten = 
gemiddelde 
toename 

  

Score 
moeder  6.2 3.3 5.9 

 
4.5 2.2 

Score vader 4  4  3.5  
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Er is een document ontwikkeld waarbij naast de scores ook de handvaten genoteerd worden die 
bijgedragen hebben tot positieve evolutie of eventueel de status quo.  (Vaak wordt dit opgemerkt 
tijdens de tussentijdse evaluatie).  Er wordt dan gepolst bij de ouders wat de eerstvolgende stap 
kan zijn om hen te helpen verbetering te bekomen.  
Het handvat dat de meeste ouders als zeer effectief aangeven, is de positieve bekrachtiging via 
complimenten en aansluitend ook het anders gaan kijken naar het gedrag en de ontwikkeling van 
het kind. Ouders geven vaak aan dat ze nu begrijpen waarom kinderen het gedrag stellen en hoe 
ze hierop kunnen anticiperen.  
 
De ouders vulden volgende opmerkingen in op het evaluatieformulier Beste: 
➢ Topteam  

➢ Bij de start van de sessie is er gepraat over het feit dat er veel problemen waren bij mama 

thuis.  Mama heeft weinig feedback gegeven.  Iets meer proactief betrekken. 

(Echtscheiding situatie) 

➢ Ik had er een heel positief gevoel bij.  Het gaf ook ergens een gevoel van opluchting om te 

horen dat we niet de enigste zijn met zulke problemen.  I. zelf was ook positief, hij was aan 

het vertellen dat hij heel flink was en dat hij als eerste werd afgeroepen omdat hij de 

flinkste van de klas was.  Hij zei ook dat hij mooi bleef zitten op zijn stoel en dat de andere 

kinderen dat niet konden. 

 

SDQ-ouders Sessie 1 
Antwerpen  

Sessie 2 
Antwerpen 

Sessie 3 
Antwerpen 

 Sessie 1 
Kempen  

Sessie 2 
Kempen 

Beginscore 9 testen 7 testen 7 testen  8 testen 9 testen 

SDQ emotionele 
problemen moeder 3,1 4 2,7 

 
3,1 3,7 

SDQ-gedragsproblemen 3,8 5,4 4,9  4,2 5,4 

SDQ-hyperactiviteit 8,6 7,4 7  5,9 8 

SDQ-problemen met 
leeftijdsgenootjes 2,7 3,3 3,1 

 
2,3 3,1 

SDQ pro sociaal gedrag 6,3 5,1 6,4  6,8 5,9 

SDQ totaal 18,1 20,1 17,7  15,6 20,2 

SDQ-impact 3,4 5,7 4,7  2,2 5 

Tussentijdse score 
Einde training 10 testen 

 
1 test 

 
6 testen 

  
8 testen 

 
7 testen 

SDQ emotionele 
problemen moeder 3,6 1 3,5 

 
3,6 3,4 

SDQ-gedragsproblemen 3,1 3 3,2  3,1 3 

SDQ-hyperactiviteit 6,9 3 6,2  5,5 5,7 

SDQ-problemen met 
leeftijdsgenootjes 3,7 1 3,2 

 
2,4 2,7 

SDQ pro sociaal gedrag 7,7 9 7,3  7,25 7,1 

SDQ totaal 17,3 8 16  14,6 13,7 

SDQ-impact 2,4 1 1,6  1,5 3 

Eindscore 
3 maanden na de training 6 testen 

 
3 testen 

 
Geen 
score 

  
7 testen 

 

SDQ emotionele 
problemen moeder 2,5 3,3 

  
3,4 

 

SDQ-gedragsproblemen 2,8 3,7   2,4  

SDQ-hyperactiviteit 6,7 7   6,7  

SDQ-problemen met 
leeftijdsgenootjes 2,7 4,3 

  
2,6 

 

SDQ pro sociaal gedrag 7,2 7   7  

SDQ totaal 14,7 18,3   15,1  

SDQ-impact 3,8 3,3   2  

Follow up 
6 maanden na training 3 testen 

 
Geen 

 
Geen 

 
2 testen 
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score score 

SDQ emotionele 
problemen moeder 3,7 

   
4 

 

SDQ-gedragsproblemen 3,3    3  

SDQ-hyperactiviteit 5    6,5  

SDQ-problemen met 
leeftijdsgenootjes 3,3 

   
2 

 

SDQ pro sociaal gedrag 8,3    8,5  

SDQ totaal 15,3    15,5  

SDQ-impact 4,5    1  

       

       

 
 
Enkele vaststellingen:  
➢ We zien een positieve evolutie op het vlak van pro sociaal gedrag, hyperactiviteit, 

totaalscore SDQ en impact van de problemen. (Groene score) We merken ook dat de 

positieve score verschilt per groep.  Mogelijk bepaalt de specifieke problematiek van de 

kinderen en ouders/ gezin de impact van het programma.  We merken op dat enkele 

ouders met autistische kinderen meer op zoek zijn naar zeer specifieke handvaten. 

Hiervoor werd doorverwezen.  Dikwijls kan dit proces maar start worden na de training 

waardoor ouders op hun honger blijven zitten.   Dit is een proces dat we vooral ook zien 

wanneer ouders reeds een basistraining bij triple p hebben gevolgd.   

➢ De emotionele problemen nemen lichtjes toe.  Mogelijk komen ze meer aan bod door het 

wegnemen van het externaliserend gedrag.  

➢ Werkpunt blijft om attent te zijn voor het opvragen van de testen. Op de coördinatoren- 

vergadering werd beslist om de SDQ meer systematisch af te nemen.   

Dit jaar werd er ook gewerkt rond het onthaal vanuit de kwalgroep 
(Synthese lijsten onthaal Stop 4-7, afgenomen najaar 2017 bij Stop St Niklaas, Kempen en 
Antwerpen Noord vanuit de kwalzorg groep.)  
 
Sterke punten van het onthaal en/of opstart van de begeleiding: 

• Begripvol 

• Er wordt echt geluisterd naar het probleem 

• Leggen alles goed uit 

• Nemen de tijd om te luisteren 

• Warm onthaal 

• Tijd en aandacht voor mijn zorgen/problemen (luisterend oor) 

• Persoonlijk maar toch algemeen 

• Kennis van zaken, professioneel 

• Duidelijk wat de doelen zijn 

• Dat er ook aandacht voor de school is 

• Geven aan dat elk probleem bespreekbaar is 

• Geven aan waar ze voor staan 

Studiedagen 
➢ 20/09/2017: Pedagogische studiedag Marnix school te schoten 

➢ 25/01/2018: Pedagogische studiedag De notelaer in Wijnegem 

➢ 08/02/2017:De Salto Bijscholing middagmoeders PWA te Beerse 

 
 
2. Uitdagingen naar 2018. 

➢ Nieuwe locatie vinden voor stop Kempen: Er werd reeds contact opgenomen met de 

jeugddienst van Turnhout.  
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➢ Team: meningen verschillen tussen de teamleden wat betreft de aanpak naar kinderen met 

ernstige gedragsproblemen. Er werd door het CKG een agressiecoach aangetrokken.  

Het team wordt nu mede begeleid door haar.   De eerste resultaten zijn positief.  

➢ Tevens blijft het een klacht dat de werkdruk te hoog is.  Een teamlid is tijdelijk parttime 

gaan werken waardoor er een nieuw teamlid aangeworven kon worden.    

➢ Er werd een nieuw bureau ingericht binnen het CKG. We hopen op een vaste plaats. 

➢ OT en LKT worden nog vaak alleen gegeven. Er wordt gezocht naar een oplossing.  

➢ Tevens is er een blijvende vraag naar effectieve ondersteuning in de kindtraining bij 

ernstige gedragsproblemen.  De trainers hebben een systeem uitgewerkt waarbij 

teamleden elkaar gaan ondersteunen/observeren in het andere team. De resultaten zijn 

positief en zullen op termijn geëvalueerd worden.  

Het STOP 4-7 team van Kempen gaat door:   
BKO Gabbers en Co 
Begijnenstraat 24 
2300 Turnhout 
We hebben het bericht gekregen dat we tijdens schooljaar 2018-2019 een ander locatie dienden te 
zoeken wegens verbouwingswerken.  
 
Het STOP 4-7 team van Antwerpen Noord gaat door:   
Jeugdcentrum Bouckenborgh  
Bredabaan 559 
2170 Merksem 
 

Signalen in de marge; 

Het Open Poortje zal in 2017-2018 met enkele verbouwingen starten;                                                     
Zo zal in Het Open Poortje-Schilde het oude Kluis-gebouwtje (dd 1676) gerenoveerd worden tot 
een multifunctionele ruimte, met aandacht voor het oude karakter van het gebouw.  De 
multifunctionele ruimte zal vooral ingezet worden voor vormingen en vergaderingen en dit voor een 
max van ongeveer 20 mensen. 

In Het Open Poortje-Waasland zullen we in 2018 starten met een aangrenzende nieuwbouw 
waarin een polyvalente ruimte-logistieke ruimte-bureelruimte worden ondergebracht.  De totale opp 
is ongeveer 375m² (laagbouw).                                                                                                             
De bureelruimte zal plaats moeten bieden aan de 2 STOP4-7teams (STOP4-7St Niklaas en 
STOP4-7Gent-Lokeren).                                                                                                                   
De polyvalente ruimte zal hopelijks kunnen dienst doen binnen het kader van werf 2 (zeer kort-
durende opvang van zeer jonge kinderen).  Indien we geen capaciteit krijgen binnen werf 2, zal 
deze ruimte dienst doen als opbergruimte en bureelruimte voor het mobiele team en/of 
kinderopvang.                                                                                                                                    
De oude logistieke ruimte (nu in een schuur gehuisvest) verhuist naar de nieuwe logistieke ruimte.  
De werkzaamheden zullen starten vanaf september 2018 en zullen lopen tot tegen de zomer 2019. 
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7.2. STOP4-7 Sint-Niklaas. 

1. Belangrijkste vaststellingen-2017. 
 
Dit jaar hebben we terug 3 groepen georganiseerd (in januari, maart en september). In totaal 
hebben 27 kinderen, hun gezin en de school het programma volledig doorlopen en afgerond.  
28 kinderen zijn het programma begonnen, één jongen is afgevallen na de eerste training. Mama 
bracht hem de tweede training niet meer en liet pas achteraf weten dat ze de ouderbijeenkomsten 
niet meer kon meevolgen wegens gezondheidsredenen. Er waren bij aanvang al twijfels n.a.v. de 
complexiteit van het gezin maar we wilden hen toch een kans geven. Andere diensten, zoals het 
CKG, die reeds betrokken waren, hebben het kind en zijn gezin verder opgevolgd. 
 
Doorverwijzers 
50% van de kinderen worden door hun school doorverwezen, 22% door het CLB, 14% door de 
eigen omgeving (zoals een vriendin van mama die STOP reeds kende) en 14% door hulpverlening 
(zoals CKG,CGG). 
 
Gezinsgegevens 
- 89% van de deelnemende kinderen zijn jongens, slechts 11% zijn meisjes. Het merendeel van de 
kinderen is 4 jaar (29%), 21% is 5 jaar, 25% is 6 jaar en 25% heeft de leeftijd van 7 jaar. 
- 4 allochtone (14%) gezinnen nemen deel. Om te bepalen of een gezin ‘allochtoon’ is, hanteren 
we de definitie waarbij minstens één van beide ouders geboren is in het buitenland. 
- 64% van de kinderen groeit op in hun oorspronkelijk gezin, 18% in een nieuw samengesteld gezin 
en 18% in een éénoudergezin. 
We krijgen geen volledig zicht op het opleidingsniveau van de ouders omdat ongeveer een derde 
van de gegevenslijsten (SDI) niet werden ingevuld of slechts gedeeltelijk. Uit de beschikbare 
gegevens leiden we af dat het grootste deel van de ouders beroeps, technisch of secundair 
onderwijs volgde ( 26 ouders), een beperkter deel (10 ouders) hoger onderwijs of universiteit, één 
ouder lager onderwijs en één ouder bijzonder onderwijs. Mogelijks delen sommigen deze 
gegevens niet graag of maken ze prioriteit van de andere vragenlijsten die peilen naar het gedrag 
van het kind. Als ouders de SDI vergeten (of liever niet) invullen dringen onze collega's niet aan. 
Misschien een aandachtspunt voor volgend werkjaar om dit thema bespreekbaar te maken met 
ouders en vriendelijk te verzoeken deze lijst toch in te vullen. 
 
Aanwezigheid trainingen 
Onze kinderen zijn gemiddeld 9,5/10 keer aanwezig op de kindtraining, moeders 8/10 keer op de 
ouderbijeenkomsten en vaders 3/10 keer. Deze cijfers blijven gelijk met vorig jaar. Vaders hebben 
goede intenties en de begeleiders van STOP doen de nodige inspanningen om vaders zoveel 
mogelijk te betrekken bij de hulpverlening en uit te nodigen op de ouderbijeenkomsten. Toch zijn 
het vooral de moeders die aanwezig zijn. Vaders werken vaker voltijds en kunnen minder flexibel 
omspringen met hun uurrooster. We proberen de huisbezoeken wel zoveel mogelijk te organiseren 
met beide ouders. Daarom werken we ook geregeld ’s avonds.  
 
Leerkrachten zijn gemiddeld 2 op 4 keer aanwezig, wat een lagere opkomst is dan vorig jaar (3 op 
4 keer). Een verklaring kan gezocht worden in het feit dat 'gekende' scholen hun leerkrachten niet 
meer opnieuw laten deelnemen omdat ze in het verleden reeds de vorming kregen. Een andere 
reden is een tekort aan vervanging om de betrokken leerkracht klasvrij te maken op onze 
vormingsvoormiddag, bijvoorbeeld wegens ziekte in het schoolteam of wegens de onmogelijkheid 
om nog beroep te doen op externe vervanging. We doen de nodige inspanningen om directies en 
leerkrachten te motiveren om onze 'gratis vorming' te volgen en leerkrachten daarvoor klasvrij te 
maken. We merken ook dat, als leerkrachten eenmaal een sessie bijgewoond hebben, zij al het 
mogelijke doen om de overige sessies eveneens bij te wonen. Leerkrachten ervaren het als een 
steun om eens met gelijkgezinde professionals samen na te denken over het omgaan met 
moeilijke situaties in de klas en op de speelplaats en het bevorderen van sociale vaardigheden via 
een positieve opvoeding. En dit niet alleen voor het kind in kwestie, maar voor de hele klasgroep 
en toekomstige klasgroepen (zo geven de leerkrachten zelf aan). Ook het schoolklimaat wordt 
mogelijks beïnvloed via deze vormingen doordat leerkrachten hun collega's proberen inlichten over 
STOP. Daarenboven bieden wij de mogelijkheid aan om vorming op school te komen geven in de 
vorm van een pedagogische studiedag of personeelsvergadering. De vraag naar hulp in het 
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omgaan met kinderen met gedragsproblemen blijft alsmaar toenemen, zo getuigt ook onze lange 
wachtlijst. 
 
Effectiviteit, conclusies 
We blijven toezien op het voldoende terugkrijgen van ingevulde vragenlijsten. Om het werk voor 
ouders en leerkrachten lichter te maken, beperken we de hoeveelheid vragenlijsten sinds 
september 2017 en dit in overleg met Wim De Mey. De VSOG wordt niet meer afgenomen, de 
CBCL en TRF worden enkel nog bij aanvang ingevuld. We blijven ook in 2017 op een tevreden 
manier Bergop (het registratieprogramma) gebruiken om de nodige effectmetingen te doen, wat de 
hoeveelheid administratie voor ons sterk vereenvoudigt. Onze collega Margot is onze 
verantwoordelijke voor het versturen en opvolgen van ingevulde vragenlijsten, dit loopt zeer vlot! 
We zijn tevreden met het aantal vragenlijsten die ingevuld door ouders en leerkrachten worden 
teruggestuurd, maar het kan altijd beter. Een persoonlijk mailtje helpt daarbij om mensen te 
motiveren en via deze weg eens te polsen hoe het ondertussen gaat met het kind thuis en op 
school. We blijven ook de mogelijkheid bieden om papieren vragenlijsten in te vullen bijvoorbeeld 
als mensen niet goed overweg kunnen met de computer. 
 

Ter info voor wat volgt: een effectsize van 0.2 is klein, 0.5 betekent gemiddeld en 0.8 is hoog. 

 
Ouders geven via de SDQ aan dat ze 3 maand na de start van het programma significant minder 
gedragsproblemen (1.28) ervaren bij hun kind en meer prosociaal gedrag (1.05), wat beide grote 
effecten zijn. We observeren een gemiddeld positief effect (0.44) voor problemen met 
leeftijdsgenoten. Algemeen bekomen we een positieve effectsize van 0.69 voor totale problemen. 
We baseren deze mooie conclusies op 18/27 oftewel 67% ingevulde vragenlijsten. 
Voor de tussentijdse scores van de leerkrachten baseren we ons op 20/27 of 74% ingevulde lijsten. 
Leerkrachten scoren een groot positief effect voor prosociaal gedrag van kinderen (0.86) en zien 
een gemiddelde verbetering van de gedragsproblemen (0.65) en de totale problemen (0.49). De 
emotionele problemen en problemen met leeftijdsgenoten zijn maar weinig verminderd (kleine 
effecten van 0.1 en 0.14). De problemen met leeftijdsgenoten zouden we kunnen toeschrijven aan 
de grote klassen, beperkt toezicht en grote hoeveelheid prikkels op school (refter, speelplaats) wat 
voor sommige kinderen een moeilijke context blijft. Kinderen met emotionele problemen hebben na 
STOP soms nog verdere gespecialiseerde hulp nodig. Ook indien de thuissituatie moeilijk en 
gespannen blijft (scheiding, relatieproblemen, kansarmoede), heeft dit een emotionele impact op 
kinderen en zoeken we mee naar parallelle hulp of als vervolg op STOP. 
 
Ouders scoren 6 maand na de start van het programma grote positieve effecten op daling van 
gedragsproblemen (0.83), problemen met leeftijdsgenoten (0.99) en totale problemen (0.79).  
Leerkrachten vinden dat het prosociaal gedrag van de kinderen zeer significant is toegenomen 
(0.93). Ze merken een gemiddelde verbetering van de gedragsproblemen (0.64) en problemen met 
leeftijdsgenoten (0.68). 
Omdat we momenteel nog bezig zijn met de afname van vragenlijsten voor de groep van 
september 2017, kunnen we ons slechts baseren op 8 ingevulde ouderlijsten en 10 
leerkrachtlijsten.  
 
Hoe ouders de gedragsevolutie van hun kinderen ervaren een jaar na de start van het programma, 
kunnen we slechts staven aan de hand van 5 ingevulde vragenlijsten. De verdere verwerking van 
de lijsten moet immers nog gebeuren voor de groepen van maart en september 2017. Ouders zien 
een zeer positieve verbetering in gedragsproblemen (1.25), prosociaal gedrag (0.84) en totale 
problemen (0.86). 
Voor de leerkrachten kunnen we ons toch al baseren op 11 ingevulde vragenlijsten om te komen 
tot volgende conclusie: een groot positief effect voor daling van gedragsproblemen (0.8) en 
versterking van prosociaal gedrag (1.24). Ze merken een gemiddelde verbetering in aandacht bij 
hun kinderen (0.56).  
Tot nu toe zijn er geen significante negatieve effecten in de scores van leerkrachten, in 
tegenstelling tot vorig jaar. Leerkrachten zijn blijkbaar meer tevreden over de (blijvende) positieve 
gedragsverandering van de kinderen na deelname aan het STOP4-7 programma. 
 
De opvoedingsbelastingslijst (OBVL) meet hoe belastend ouders de opvoeding ervaren. Voorlopig 
kunnen wij ons baseren op slechts 7 lijsten voor de eindmeting (6 maand na start van het 
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programma). Ouders scoren een kleine verbetering in depressieve stemmingen, problemen met 
opvoeden en problemen in de opvoeder-kind relatie.  
Ook hier kunnen we geen significante conclusies trekken op basis van zo'n klein aantal lijsten. 
Ook voor de follow-up meting hebben we nog te weinig datamateriaal. 
 
Al zijn de resultaten van leerkrachten beduidend positiever dan vorig jaar, toch blijft het zoeken 
naar manieren om de gedragsproblemen op school en in de klas op langere termijn te 
verminderen. Vanuit ons team ervaren wij in het dagelijks werken met scholen dat zowel 
leerkrachten als kinderen onder druk staan: druk vanwege de grote klassen met soms wel 25 
kinderen (en dus veel prikkels), spanning op de speelplaatsen met weinig toezicht voor heel veel 
kinderen, stress voor leerkrachten die de laatste jaren beduidend meer administratief werk hebben, 
spanning door het M-decreet waarbij kinderen met beperkingen vaker terecht komen in het gewoon 
onderwijs terwijl scholen daarvoor niet de gepaste middelen en gespecialiseerde werkkrachten 
krijgen, enz. Het blijft ook belangrijk te zoeken met een gezin en/of school naar een gepaste 
doorverwijzing indien nodig (een revalidatiecentrum, een kinderpsychiater of speltherapeut, 
gespecialiseerde hulp voor één van de ouders, enz.) na deelname aan het STOP4-7 programma. 
 
2. Bijgewoonde en gegeven vormingen. 
Wij volgden allen een ontmoetingsdag in Brussel met alle stopteams in Vlaanderen. 
Onze collega's Friedl en Laura volgden een studiedag rond Ontwikkelingsvoorsprong en 
hoogbegaafdheid bij jonge kinderen.  
Friedl volgde een halve dag vorming over faalangst bij kinderen en een volledige dag over werken 
met anderstalige kleuters.  
Laura volgde een terugkomdag over hechting (Greet Splingaer) georganiseerd door ons CKG en 
enkele vormingsdagen over de nieuwe autoriteit. 
Laura en Margot namen deel aan een studiedag van OTA over werken met anderstaligen. 
Mieke volgde bij Rapunzel VZW een studiedag over verbinden en verschil maken en nam deel aan 
het Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en -psychotherapie (in het teken van emoties).  
Margot volgt dit jaar de basisopleiding in de Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte Kinder- en 
Jeugdpsychotherapie (School of Experiential-Dialectical Psychodrama, coörd: Prof. Dr. Leni 
Verhofstadt-Denève). 
 
Laura en Friedl gaven een naschoolse vorming in GBS Reynaerdijn in Stekene. 
Margot en Mieke gaven een gastcollege over omgaan met gedragsproblemen bij jonge kinderen 
voor de studenten lager onderwijs van de Odisee Hogeschool Sint-Niklaas.  
Friedl en Laura gaven de basisvorming voor LIFT (namiddag). Laura nam de voormiddag voor haar 
rekening samen met een andere collega van het CKG. 
Friedl en Laura gaven een halve dag vorming op MPI het Kompas. 
 
3. Uitdagingen naar 2018 en personeelswissel. 
We blijven inzetten op een goede ondersteuning op maat van leerkrachten. Het blijft een uitdaging 
om de transfer te begeleiden van de vaardigheden en technieken van de stopklas naar de gewone 
school. Leerkrachten stellen de haalbaarheid van deze transfer naar hun eigen klas vaak in vraag. 
We geven soms een 'lesje' uit de stopklas in de reguliere klas om de herkenbaarheid van STOP te 
versterken en de klasgenootjes mee te nemen in het 'stop-verhaal'. We blijven leerkrachten ook 
uitnodigen om een bezoekje te brengen aan de stopklas, wat een groot succes heeft. 
 
In 2017 transporteren we geen dossiers meer onderweg naar een huisbezoek of school. We 
bewaken nauwgezet de privacy van onze gezinnen.  Komend werkjaar willen we ook aandacht 
besteden aan het korter en efficiënter maken van onze evolutieverslagen. Deze geven een 
samenvatting van de aangeleerde vaardigheden en ervaren veranderingen voor het kind, zijn gezin 
en de school na deelname aan STOP.  Verder willen we de ingevulde vragenlijsten vaker 
terugkoppelen aan ouders en leerkrachten, wat nu te weinig gebeurt door een gebrek aan tijd en 
omdat er weinig naar gevraagd wordt. In de intakefase wordt zoveel informatie gegeven en 
gedeeld, dat het bespreken van de lijsten dikwijls op het achterplan geraakt. 
 
In onze samenwerking met de gemeente Beveren onderhouden wij de overeenkomst dat wij elk 
schooljaar 2 LIFT-trainingen draaien in 2 derde kleuterklassen (daarvoor krijgen wij 10 000 euro, 
waarvoor dank!). Dit schooljaar 2017-2018 worden zelfs meer middelen vrijgemaakt om nog een 
extra derde kleuterklas te begeleiden. Onze collega Margot werkt een aantal uren extra per week. 
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Kristina Van Remoortel verliet ons team, zij gaat werken voor Steunpunt Adoptie. Margot Vanden 
Bulcke treedt in dienst op 1 april 2017, zij heeft reeds ervaring met onze manier van werken door 
haar vervangingen bij het stopteam van Gent-Lokeren. Zij is ondertussen een loyale toffe goed 
ingeburgerde collega! Bo Swinnen, studente psychologie aan de Universiteit van Gent, begint haar 
stage in september 2017. Omdat Friedl ondertussen zwanger is (we wensen haar proficiat!) neemt 
Bo de meeste taken over van Friedl, waardoor haar stage uitloopt tot juni (in plaats van maart) in 
combinatie met haar werkopdracht. Friedl blijft nog 4u werken en ook Margot neemt enkele uren 
over. 
  
Het STOP 4-7 team van Sint-Niklaas is gevestigd in het Huis van het Kind van Sint-Niklaas, waar 
ook de trainingen doorgaan (Huis van het Kind, Kazernestraat 35, 9100 Sint-Niklaas). 
 
 

 
Signalen in de marge; 
 
Het Nederlands Instituut Jeugd deed recent onderzoek naar wetenschappelijke kennis over de 
gevolgen van armoede op de ontwikkeling van kinderen. De volgende gevolgen werden geduid:  
-Mogelijk effect op psychosociale ontwikkeling.  
-Minder goede hersenontwikkeling en cognitieve vaardigheden (laaggeletterdheid).  
-In arme gezinnen blijken heel weinig kinderen veilig gehecht zijn.  
-Armoede in het gezin blijkt een belangrijke risicofactor voor kindermishandeling te zijn.   
-Schoolprestaties zijn lager, vooral als gevolg van het lagere opleidingsniveau van de ouders   
-Grotere kans op voortijdig schoolverlaten, zelfs wanneer de betreffende jongere goed mee kan 
komen op school.   
-Armoede risicofactor voor jeugdcriminaliteit.   
-Risicogroepen voor armoede hebben een slechtere gezondheid.   
-Sociaaleconomische status en gezondheid. Het verschil in levensverwachting tussen laag- en 
hoogopgeleide mannen en vrouwen is respectievelijk 6,9 en 5,7 jaar. Personen met een lage 
sociaaleconomische status roken en drinken meer, eten minder groenten en fruit en bewegen 
minder.    
-Risico op armoede op volwassen leeftijd. 
                                             
Nederlands Jeugd Instituut (2015), Opvoeden en opgroeien in armoede.  

 
 
 
 

7.3. STOP4-7 Lokeren-Gent. 
 

1. Inleiding. 
De centrale opdracht is en blijft het hulp verlenen aan maximaal 40 gezinnen per jaar. 
Daarnaast wordt ook jaarlijks een opleiding verzorgd voor de nieuwe medewerkers van 
STOP4-7 in Vlaanderen en wordt tweemaal per jaar een overleg gehouden met de 
coördinatoren van de verschillende STOP-teams.  

We blijven het belangrijk vinden om stil te staan bij de effecten van onze werking en bij de 
tevredenheid van onze cliënten. In dit verslag zullen we daar dan ook over rapporteren.  
 

2. Samenwerkingsverbanden. 

-Wat heeft het team gedaan om het aanbod bekend te maken, om zich te integreren 
in de lokale netwerken? 

We zijn het voorbije jaar in Lokeren van locatie veranderd, omdat de lokalen op de Sportlaan deels 
ingenomen worden door Kind&Gezin voor hun consultaties. We werken sinds oktober op een 
andere locatie van Patsjoepelke in de Hoogstraat. Ook in Gent dringt zich een verandering van 
locatie op (eerder omwille van materiële omstandigheden).   

-Welke zijn de doorverwijzers? 
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In Lokeren zijn de doorverwijzers net als vorig jaar vooral de school (50%). De andere 
aanmeldingen worden gedaan door de ouders (5%), het CLB (20%), revalidatiecentra (15%), het 
VK (5%) en een andere hulpverlener (5%).  In Gent werd de helft van de kinderen doorverwezen 
door de school, gevolgd door aanmeldingen door het CLB (30%) en andere hulpverleners (15%). 
Eén kind werd doorverwezen door de eigen ouders.   
 

3. Gegevens deelnemende gezinnen. 

Hoe waren de groepen samengesteld, naar aantal kinderen, hun leeftijd en geslacht, 
de gezinssamenstelling en gezinsgrootte? 

In 2017 werden 39 gezinnen (40 kinderen) door ons team geholpen: 34 jongens (85%) en 6 
meisjes (15%). Er werden vorig jaar lichtjes minder meisjes geholpen dan gemiddeld (20%). We 
bereikten eerder de jongere kinderen: 35% (14) was 5 jaar oud en nog eens 12 (30%) 4 jaar. Elf 
kinderen (28%) waren 6 jaar oud en slechts 2 kinderen (5%) waren 7 jaar oud.  
 

4. Contacten. 

Hoeveel vaak waren kinderen en ouders aanwezig?  
De kinderen waren gemiddeld 9,1 keer aanwezig op de kindtrainingen. Ouders namen gemiddeld 
8,8 keer deel aan de ouderbijeenkomsten. Dit blijven erg hoge deelnamecijfers! 
Leerkrachten volgend gemiddeld 3 van de 4 sessies. 

 
5. Resultaten.  

Na de groepstrainingsfase nemen we enkel de SDQ opnieuw af. Na de consolidatiefase worden 
opnieuw alle vragenlijsten afgenomen die men ook voor de training invulde. We vragen ouders en 
leerkrachten ook om zes mnd na afronding en nog 1x nadien, een follow-up meting in te vullen.  

Er worden enkel effectgroottes gerapporteerd: geen effect is kleiner dan .20; een klein effect is er 
tussen .20 en .50; een matig effect tussen .50 en .80; en een groot effect is groter dan .80. 
Een beperking van de verder gerapporteerde effecten betreft het kleine aantal vragenlijsten.  
Op de SDQ rapporteren ouders een grote verbetering direct na de training op vlak van 
gedragsproblemen (.86); een matig effect op de problemen met leeftijdsgenootjes (.51), voor 
prosociaal gedrag (.62) en voor de totaalscore (.60). Op het eind van de hulpverlening is het beeld: 
ouders melden een matig effect voor gedragsproblemen (.52), en prosociaal gedrag (.43). Het 
effect op de totaalscore is klein (.29) en dat voor problemen met leeftijdsgenootjes is verdwenen.   
Bij leerkrachten is er overall een beperkter effect zichtbaar op de SDQ. Direct na de training 
melden leerkrachten een matig effect voor prosociaal gedrag (.67) en voor de totaalscore (.50); en 
een klein effect voor gedragsproblemen (.33), en problemen met leeftijdsgenoten (.44). Na de 
gehele hulpverlening geven leerkrachten een klein effect weer voor gedragsproblemen (.31), 
problemen met leeftijdsgenootjes (.26) en voor prosociaal gedrag (.16). Op de totaalscore is er een 
klein negatief effect te zien (-.13) wat voor het grootste deel toe te schrijven is aan een grote 
toename aan problemen op emotioneel gebied. 
Voor de CBCL worden twee versies gebruikt (voor de 4 en 5jarigen enerzijds en de 6 en 7jarigen 
anderzijds). De effecten zijn algemeen groot voor de jongste groep: agressief gedrag (1.26), 
oppositioneel-opstandig gedrag (0.88), externaliseren (1.08) en totaalscore (.83).  Voor de oudste 
groep zijn geen bruikbare gegevens beschikbaar.  Ook voor de TRF worden twee versies gebruikt. 
Opnieuw zijn de resultaten voor de oudste groep niet bruikbaar. Er is een matig effect merkbaar 
(jongste groep) voor agressief gedrag (.57), en externaliseren (.59); en een klein effect voor 
oppositioneel opstandig gedrag (.38), en de totaalscore (.19).  
Ouders rapporteren ook een matig effect naar hun opvoedingsvaardigheden toe (deze scoorden al 
‘normaal’ bij start): meer positief ouderlijk gedrag (.42) en minder inconsequent straffen (.65). 
De opvoedingsbelasting daalt. Ouders geven een groot effect aan voor gezondheidsproblemen 
(.82), een matig effect aan voor problemen met opvoeding (.52), depressieve stemmingen (.44) en 
de totaalscore (.50). Er is een klein effect voor de ouder-kind relatie (.24) en rolbeperking (.23). 
 
 Conclusies:  

Terugblikkend op het voorbije jaar concluderen we dat de effecten volgens ouders goed tot zeer 
goed zijn, en volgens leerkrachten matig goed tot goed zijn. Dat blijven bemoedigende cijfers. 
Het effect op het welbevinden van de ouders blijft ook zichtbaar (minder opvoedingsproblemen, 
minder depressieve stemmingen). De uitdaging blijft vooral om meer ingevulde vragenlijsten te 
verzamelen. 
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6. Personeel 

Teamsamenstelling en eventuele wisseling in personeel of vervangingen 
 

In het kalenderjaar 2017 bestond het team uit: 

• Wim De Mey (coördinator; ouder- en kindtrainer en gezins- schoolbegeleider): 50%  

• Vera Messiaen (kind- en leerkrachttrainer en schoolbegeleider): 50% + 50% LIFT-

project 

• Suzy Winters (kindtrainer, oudertrainer en gezinsbegeleider): 50% 

• Sven Bussens (kindtrainer, oudertrainer en gezinsbegeleider): 50% 

• Hanne Deprez (kindtrainer, leerkrachttrainer, gezins- en schoolbegeleider): 80%  

• Lotte Wauman (kindtrainer, leerkrachttrainer en gezins- en schoolbegeleider): 50%   

 
7. Vormingen, opleidingen en publicaties 

Georganiseerde vormingen 
Net zoals de voorbije jaren werd opnieuw een vijfdaagse opleiding georganiseerd voor nieuwe 
STOP4-7 trainers in Vlaanderen. 
 

8. Toelichting: eventuele toekomstplannen/ conclusies uit evaluatie/ bijsturing/ 

aandachtspunten 

Het goede nieuws is dat ons team vanaf 2018 over recurrente middelen beschikt en dus net 
als alle andere STOP-teams een vaste erkenning heeft gekregen. De grote uitdaging voor 
2018 wordt om met een grondig vernieuwd/verjongd team dezelfde kwaliteit van hulpverlening 
te blijven aanbieden. We blijven grondig evalueren wat de effecten van onze hulpverlening zijn 
op individueel niveau, op groepsniveau en op niveau van het programma. Op basis van deze 
info sturen we het aanbod continu bij. We zorgen er ook voor bij te blijven op het vlak van 
vernieuwende inzichten (zoals schematherapie bij kinderen en emotieregulatie).  

We blijven ook zowel in Vlaanderen, als in Nederland en Letland de evoluties in het aanbod van 
STOP4-7 mee ovpolgen en bewaken. Zo is er in Vlaanderen een nieuw STOP-team dat onze zorg 
zal verdienen (Ronse), wordt er in Nederland gezocht om aan gezamenlijk onderzoek te doen en 
komt er ook in Letland een uitbreiding van het aanbod. 
De bedoeling is ook om de Engelse vertaling van het STOP4-7 programma af te ronden in 2018, 
zodat dit beschikbaar komt om te presenteren op internationale conferenties.  De sponsoring 
danken we aan de financiële ondersteuning van een lid van de RvB van Het Open Poortje vzw. 
 
Verslag; Wim De Mey   
 
 

 

 
Signalen in de marge; 
 
In ‘the NY Times, magazine’ (april 2017) stond volgende over een onderzoek in Frankrijk; 
‘In September 2016 , a landmark survey commissioned by the Montaigne Institute (France) found 
that 28% of French muslims had adopted values ‘clearly opposed to the republic’, with a mix of 
‘authoritarian’ and ‘secessionist’ views, including support for polygamy and the niqab (full-faced 
veil), and opposition to laws enforcing secularism.’   
 
Het is tijd dat we meer inzetten op preventie bij niet-westerse gezinnen, en dit ter voorkoming dat 
we deze mensen verliezen aan radicalisme of dat ze opgroeien in een aparte wereld zonder 
verbondenheid met onze samenleving (NDR). 
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8. Het Wereldpoortje, tehuis voor 12 niet-begeleide minderjarige 
vluchtelingen (NBMV). 

 
8.1. Opstartsituatie. 
 
In juli 2016, naar aanleiding van de grote vluchtelingstroom tgv het Syrische conflict, besliste de 
Vlaamse regering om een 150 residentiële plaatsen te voorzien voor de opvang van NBMV.  Het 
Open Poortje tekende in op dit project en startte in juni 201 te Schilde met een kleinschalig tehuis 
voor 12 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (instapleeftijd; jonger dan 15 jr).  Dit was voor 
ons een bijzonder project daar we tot op heden geen professionele ervaring hadden inzake het 
opvoeden van pubers.    
 
 
8.2. Wat bracht 2017. 
 
Anderhalf jaar verder, hebben we met het jonge team een sterk verhaal gelopen maar er waren 
ook knelpunten;  
-Bij aanvang waren 10 kinderen van Afghaanse oorsprong en 2 Iraanse kinderen. Het viel al snel 
op dat vele Afghaanse kinderen opgegroeid waren in een oorlogscontext; kinderen die 
getraumatiseerd zijn en bij stress soms destructief of zelfdestructief kunnen handelen.  Maar ook 
kinderen die aandacht vragen én afstoten, waardoor enkele medewerkers hun psychologisch 
evenwicht dreigden te verliezen.  Vandaar dat therapeutische ondersteuning voor het team een 
must bleek.     
-12 jongens samen brengen in een huis met 4 slaapkamers, zorgde ook voor de nood aan meer 
privacy. Hier rekening mee houdend, hebben we in 2017 een 5e slaapkamer geïnstalleerd (het 
bureel hiervoor vrij gemaakt en het bureel verplaatst naar de garage). Deze extra-ruimte betekende 
echter ook voor meerdere kinderen een nieuwe en moeilijke aanpassing binnen hun klein-veilige 
wereld.     
-Er waren ook de sporadische (maar niet regelmatige) conflicten tussen kinderen waardoor er ook 
is gereflecteerd rond time-out, grenzen stellen, herstelgedrag verwachtingen vanwege de 
betrokken kinderen,…  Sinds december 2017 wierf Het Open Poortje een interne intervisie- en 
agressiecoach aan, Lori Van Hout, die met het team pedagogische tools rond agressie helpt 
verkennen. 
-Laat het ook gezegd en geschreven zijn; er waren eveneens veel mooie, rustige en plezante 
momenten terug te vinden in het Wereldpoortje, zowel in het team als met de kinderen.  Eigenlijk 
teveel om op te noemen.  Toch maar enkele voorbeelden;  

*we keken met een ongerust hartje naar de ramadan-periode daar we vreesden dat dit 
voor veel nachtelijke onrust en stress zou zorgen. De realiteit toonde aan dat dit een zeer 
rustige periode werd.  De jongeren volgden zowat allen de ramadan, maar tot overlast 
leidde dit niet.   
*alle kinderen slaagden erin om hun schoolperiode zonder veel spijbelgedrag af te werken 
en konden naar een volgend jaar doorschuiven.  We merken wel dat sommige jongeren 
een grote schoolkloof hebben en anderen, mede door individuele talenten, stilaan klaar zijn 
om in het regulier onderwijs in te schuiven.   
*een drietal jongeren gingen in op het aanbod om jeugdbegeleider te worden tijdens de 
jeugdkampwerking in Schilde.  Dat zorgde ervoor dat zij heden interesse tonen in een 
opleiding jeugdzorg. 
*Eind augustus organiseerde de Schildense raad voor ontwikkelingssamenwerking een 
groot feest.  Naast muziek en dans, was er ook een cafetaria en meerdere internationale 
hapjes.  Onze jongeren zorgden voor een honderdtal Afghaanse hapjes. 
*Acht kinderen participeren in een lokale sportclub, zijnde de lokale voetbalploeg in Halle, 
fitness center Schilde en perfect Team MMA in Antwerpen. 

-Wat meeweegt op het welzijn van de jongeren is de situatie van hun vluchtelingdossier.  In 2017 
kregen 5 jongeren een positieve beslissing.  3 jongeren (waaronder 1 jongere die ondertussen in 
een pleeggezin verblijft) kregen een negatieve beoordeling waarbij ze vervolgens beroep kunnen 
aantekenen.  Een negatieve beslissing zorgt voor heel wat negatieve gevoelens, mede omdat het 
voor deze jongeren niet altijd evident is om zich goed voor te bereiden op het interview omdat zij 
over minder tools kunnen beschikken om hun dossier te onderbouwen.   
-We zijn sinds oktober 2016, in partnerschap met een lokale hippotherapeute.  Dit hippotherapie-
project hebben we in een latere fase vervolgens opengetrokken naar de ruimere werking van Het 
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Open Poortje vzw. We danken de paters Trappisten van Westmalle die ons projectmiddelen 
hebben gegeven om gedurende enkele jaren kinderen/jongeren de kans te bieden van deze 
nonverbale therapie gebruik te maken.  
-In 2017 stroomden 3 kinderen uit naar pleegzorg. Twee Iraanse broers stapten in in pleegzorg 
waardoor ze bij hun oma terecht konden.  Een Afghaanse jongen stroomde eveneens naar 
pleegzorg door in een gezin waarvan de echtgenote aanvankelijk een lokale meterfiguur was. 
 
 
Naar 2018 toe; 
 
- In april 2018 zal het Wereldpoortje verhuizen naar het domein van het Open Poortje, wat voor 
meer verbinding zal zorgen tussen de diensten, maar ook een grote aanpassing zal vragen van de 
jongeren. Het team betrekt hen hier echter zodanig in dat deze verandering zo veilig en 
voorspelbaar mogelijk zal zijn voor de jongeren.  Dit traject wordt voorbereid door een werkgroep 
waar medewerkers van het Wereldpoortje en Het Open Poortje in zetelen. 
- De twee halftijdse coördinatoren van het team (Aaricia Beynen en Nathalie Eskandar) besloten, 
na enige reflectie, om de functie door te geven aan Gust Janssens, daar één voltijdse coördinator 
voor een duidelijkere rolafbakening zorgt en meer helderheid biedt naar de kinderen.  Aaricia 
Beynen neemt helaas afscheid van het Wereldpoortje en Nathalie Eskandar blijft aanwezig als 
begeleidster. 
-De nieuwe locatie is gelegen in de Puttenhoflaan 25 te 2970 Schilde.   
Deze woning biedt 5 slaapkamers, een woonkamer, eetkamer, keuken, 2 badkamers, een 
bureelruimte, een studio en een grote tuin. 
-naar eind 2018 toe willen we de denkpiste verkennen inzake een partnerschap met een 
organisatie binnen Jongerenwelzijn en dit in het kader van samenwerking en doorstroming voor 
onze jongeren (onze jongens stromen namelijk amper door naar kamertraining-formules daar we 
geen intern aanbod hebben).  Dit partnerschap zou mogelijks ook op termijn de aanzet zijn voor 
meer gemixte groepen (met Vlaamse en buitenlandse jongeren).  Deze denkpiste willen we dan 
ook samen met het agentschap Jongerenwelzijn bekijken. 
-We hopen naar de toekomst toe, dat de betreffende kinderen een vlotte overgang zullen kunnen 
maken naar onze Westerse samenleving.  In dit kader zouden we het een meerwaarde vinden 
indien we de kinderen binnen het kader van begeleid zelfstandig wonen, verder zouden mogen 
opvolgen.   
-We hopen eveneens dat we ‘Het Wereldpoortje’ kunnen bestendigen binnen een permanent 
kader. Dit kan meer personeelscontinuïteit bieden (wat een meerwaarde is voor de kinderen) en 
kan ook infrastructurele opties bieden.  Fedasil is alvast bereid om deze kleinschalige projecten te 
bestendigen.  Nu nog enkel de Vlaamse regering meekrijgen in dit verhaal... 
  
Nog een laatste bedenking; 
Ook al is dit een delicaat discussiepunt, de mate waarop kinderen zich inspannen om te integreren, 
zou, zo lijkt ons, eventueel ook deels een beoordelingsfactor mogen wezen, al was het om een 
voorlopige erkenning te genieten.  We zien dat een beperkt aantal jongeren voortdurend botsen 
met autoriteit, met wettelijke afspraken en Westerse waarden en normen. Men kan zich de vraag 
stellen of deze jongeren dan ook klaar zijn om een erkenning te krijgen. Terwijl andere jongeren 
een perfect integratieparkoers lopen, maar door een speling van het lot, een uitwijzing krijgen.  
Voer voor verdere reflectie...?  
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9. Modulair aanbod VZW Het Open Poortje, 2017 
 
 

 Naam typemodule Aantal 
Modules 
Schilde 

Aantal 
Modules 
Waasland 

Intensi. Duur Frequen- 
tie 

RT/ 
NRT 

1 
 

Kort licht mobiele pedagogische 
gezinsbegeleiding. 
Aanbod in HOP-Schilde1 en HOP-Waasland 
 

CKG 
HOPS; 
23 

CKG 
HOPW; 
25 

1-3 uur 1 wk-3mnd Gemid. 
1/wk 
 

RT 

2 
 

Lang licht mobiele pedagogische 
gezinsbegeleiding. 
Aanbod in HOP-Schilde en HOP-Waasland 
 

CKG 
HOPS 
De Tuimel 

CKG 
HOPW 

1 -3 uur 3 mnd-1 jr 
 

Gemid. 
1/wk 

RT 

3 Zeer korte, intensieve mobiele pedagogische  
Gezinsbegeleiding. 
Aanbod in HOP-Waasland 
 

CKG 
HOPW 

CKG 
HOPS 

1-5 uur 1-28 dgn Gemid. 
3-5/wk 

RT 

4 
 

Korte, intensieve mobiele pedagogische   
gezinsbegeleiding. 
Aanbod in HOP-Schilde en HOP-Waasland 
 

CKG 
HOPS 

CKG  
HOPW 

1-3 uur 1 wk-3 mnd Gemid. 
3/wk 

RT 

5 
 

Ambulante pedagogische training van  
ouders en kinderen in groepsverband.  
Aanbod in De Tuimel-afd in Berchem 
 

De Tuimel  2-6 uur 
 
 

1-6 mnd 
 

1-3/wk RT 

 6 Ambulante pedagogische training van ouders 
en van hun kinderen. 
Aanbod in de STOP 4-7 werkingen in  
AntwN-kempen en St Nikaas en Lokeren-Gent 

STOP- 
Schilde 

STOP- 
St Niklaas 
 
STOP- 
Lok-Gent 
 

1-6 uur 
 

1-6 mnd 1-3/wk  RT 

7 Ambulante pedagogische training van ouders  
in groepsverband. (triple-p) 
Aanbod in HOP-Schilde en HOP-Waasland 
 

CKG  
HOPS 

CKG 
HOPW 

1-3 uur 1wk-3 mnd 1-3/wk RT 

8 Ambulante pedagogische training van ouders  
Individueel. 
Aanbod in HOP-Schilde en HOP-Waasland 
 

CKG 
HOPS 

CKG 
HOPW 

1-3 uur 1wk-3 mnd 1-3/wk RT 

9 Zeer korte residentiële opvang voor kinderen 
Aanbod in HOP-Waasland 
 

CKG 
HOPS 

CKG 
HOPW 

24/24 u 1-6 wkn 
 

24/24u RT 

10 Lange residentiële opvang. 
                                      -perspectiefzoekend 
                                      -perspectiefbiedend 
Aanbod in HOP-Schilde 

CKG  
HOPS 
 

 24/24 u Max 1 jaar 
Tot  6 jr 

24/24u NRT 

11  Spelcounseling (innovatieve module) 
Aanbod in HOP-Schilde 

CKG  
HOPS 
 

 1-3 uur 1-4 mnd 1/wk RT 

12 
 
 

Verblijf van gemiddeld 4 tot 7 nachten/wk  
Aanbod in HOP-Schilde (Jongerenwelzijn) 

JW 
HOPS 

 24/24u 6 mnd 24/24u NRT 

13 
 
 

Contextbegeleiding met basisintensiteit, gekoppeld 
aan residentieel verblijf of zonder koppeling (DUP). 
Aanbod in HOP-Schilde (Jongerenwelzijn) 

JW  
HOPS 

 1u 6 mnd 1/wk (N)RT 

 De modules binnen het Wereldpoortje zijn hier niet in opgenomen wegens hun projectstatus. 

                                                 
1 HOP; Het Open Poortje 
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10. De werking van “Het Open Poortje” geplaatst in een groter geheel. 

 
10.1. Inleiding 
 
De 2 CKG-afdelingen, de kleine capaciteit Jongerenwelzijn, de 3 STOP-teams, De Tuimel-werking 
en Het Wereldpoortje worden beheerd door één VZW met een Raad van Beheer, gemandateerd 
door de Algemene Vergadering.  De directie, Arnold Schaek, is door de Algemene Vergadering 
aangeduid als verantwoordelijke voor de dagelijkse werking.   De CKG’s staan onder toezicht van 
Kind en Gezin.  K&G betaalt trimestrieel 90% van de kwartale enveloppe die dient voor de 
financiering van werkings- en personeelskosten.  Het volgende jaar ontvangt het CKG de 
resterende 10%.  Aanvullend ontvangt het CKG ook middelen uit de sociale maribel, 
ouderbijdrages en projectgelden.  De subsidiëring vanuit Jongerenwelzijn verloopt identiek.  De 
VZW biedt de jaarrekening en balans tegen uiterlijk 1 juli van elk jaar aan bij de agentschappen.   
 
 
10.2. De Raad van Beheer en de Algemene Vergadering van de VZW 
 
-De Algemene Vergadering 
mevr. Chris De Clerck, RvB 
mevr. Miet De Grève, RvB 
dhr. Paul Demeyere, RvB  
dhr. Eric Verhaege, RvB 
dhr. Baudouin Helleputte, RvB (dienstdoend voorzitter-ad interim) 
mevr. Anne Van Mulders, RvB 
dhr. Luc Bulckaert, AV 
dhr. Wim Vandenbroeck, AV 
mevr. Carine Verhoeven, AV. 
 
 
9.3. Drie belangrijke partners: Kind en Gezin, Jongerenwelzijn en Het Vlaams 
Welzijnsverbond. 
 
-Kind en Gezin 
Als overheidsinstelling kreeg zij, vanwege de Vlaamse regering, de specifieke bevoegdheid inzake 
zorg voor het jonge kind.  Binnen het Beter Bestuurlijk Beleid werd K&G naar een IVO-structuur 
(Intern Verzelfstandigd Agentschap) omgevormd, waarbij de Raad van Bestuur vervangen werd 
door een “Raadgevend  Comité”.   
Kind en Gezin heeft enerzijds een afdeling Kinderopvang waaronder de kinderdagverblijven en 
aanverwante diensten (IBO’s, onthaaldiensten…) en vervolgens een afdeling Preventieve 
Gezinsondersteuning (PGO, olv mevr Anne Vanden Berge) waaronder; 
-de regiohuizen en de inloopteams die moeders met jonge kinderen preventief opvolgen, 
-de CKG’s, 
-de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK’s), 
-Gezinsondersteunende Pleegzorg. 
De Administrateur-generaal van K&G is mevr Katrien Verhegge.  
Zowel voor wat betreft administratieve of inhoudelijke vragen (inzake dossiers, aanwezigheids-
lijsten,…), richten we ons tot bovenvermelde afdeling PGO. 
Sinds halfweg 2012 is het nieuw afdelingshoofd voor de afdeling Kinderopvang, dhr Filip 
Winderickx.  De CKG-sector blijft het belangrijk vinden dat er sterker wordt ingezet inzake 
samenwerking tss de sector kinderopvang en de CKG’s.  Vooral K&G kan hier een faciliterende rol 
spelen.  De meerwaarde inzake deze samenwerking, zit in de snelle doorverwijzing naar elkaar 
toe.  Jonge gezinnen met pedagogische noden, zijn eventueel gebaat met mobiele hulpverlening  
 
-Jongerenwelzijn 
Deze Vlaamse overheidsinstelling kreeg, vanwege de Vlaamse regering, de specifieke 
bevoegdheid inzake zorg voor het kind/jongere dat opgroeit in een ‘problematische 
opvoedingssituatie (POS)’ en voor de jongere die een als ‘misdrijf omschreven feit (MOF)’ heeft 
begaan.  De Administrateur-generaal is dhr Stefaan Van Mulders.  Het afdelingshoofd 
Voorzieningenbeleid is dhr David Debrouwere.   
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-Het Vlaams Welzijnsverbond 
Deze werkgeversorganisatie heeft als doel de belangen te behartigen van instellingen, centra en 
diensten binnen de welzijnssector.  Zij vormt dan ook een overlegpartner met ondermeer het 
Vlaamse Kabinet voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de sociale partners, enz....    
Naast oa het Pluralistische Platform (LUS), vormt het Vlaams Welzijnsverbond de “christelijk-
pluralistische” zuil binnen de jeugdwelzijnssector.  Dit verbond biedt ondermeer volgende diensten 
aan;  de bovenvermelde belangenbehartiging, individueel advies, financiële analyses en informatie, 
denk- en dialoogfora binnen de diverse sectoren (bvb overlegorganen tussen aangesloten CKG’s), 
alsmede intersectorale contacten en studiedagen.     
De stafmedewerkers voor de CKG’s  en Jongerenwelzijn zijn dhr Jan Bosmans en dhr Eddy Van 
den Hove.  Dhr Hendrik Delaruelle nam in de loop van 2015 de fakkel over van dhr Frank Cuyt, die 
op pensioen ging.  Arnold Schaek neemt, binnen dit verbond, deel aan;  
-het Antwerps coördinatie-overleg (COC) vr Antwerpse organisaties Jongerenwelzijn en CKG’s, 
-de intersectorale werkgroep ‘preventieve gezinsondersteuning’, 
-het directiecomité van de Vlaamse CKG’s.  Voor meer info; www.vlaamswelzijnsverbond.be. 

 

Signalen in de marge;  Tevredenheidsmetingen bij gezinsbegeleidingen die 
mobiel en residentieel werden afgerond in 2017. 
 

-In Het Open Poortje-Waasland; 
Er kwamen 16 tevredenheidsmetingen binnen in 2017 (9 in 2016, 14 in 2015).  Het betrof 14 
mobiele begeleidingen en 2 inzake residentiële begeleidingen. 
Tevredenheidsmetingen mobiel;  
alle reacties waren positief tot bijzonder positief; ‘dankzij jou sta ik nu sterker in m’n schoenen’, ‘ik 
ben heel dankbaar vr de begeleiding die ik gekregen heb, het klikte van de eerste ontmoeting’, 
‘door de roos heb ik meer inzicht gekregen’, ‘ook geen enkele vraag die we haar stelden, was haar 
teveel’, ‘een ongelooflijk sterke service, maar eentje met weinig naamsbekendheid’, ‘ik heb enorm 
veel gehad aan K en het CKG’, dankzij jouw vriendelijke en steunende woorden, kwam mijn 
zelfvertrouwen terug’, ‘de steun van jou en de juf van X en S doen me enorm deugd’, ‘ze gaf ons 
tips waar het niet goed lukte en complimenten waar we goed bezig waren’, ‘we zijn goed geholpen 
met verschillende dingen die we kunnen toepassen’, ‘jullie hebben ons altijd bijgestaan bij het 
zoeken naar oplossingen’, ‘omdat ze me heeel goede raad en daad gegeven heeft’, ‘zeer 
vriendelijk, probeert met iedereen rekening te houden’, ‘we zijn blij dat zulke mensen bestaan als 
jullie (Het Open Poortje’.   
Tevredenheidsmeting residentieel;  
Beide tevredenheidsmetingen waren over de ganse lijn positief; telkens scores van goed tot zeer 
goed. ‘Veel meegenomen, bedankt, jullie hebben letterlijk ons gezinsleven gered’, ‘heel begripsvol, 
altijd bereid om te praten, zeer zeker bijgeleerd’.  
 
-in Het Open poortje Schilde; 
Er kwamen 16 tevredenheidsmetingen binnen in 2017 (cfr 10 in 2016).   
9 tevredenheidsmetingen betreffen mobiele begeleidingen; 
Er was 1 tevredenheidmeting met een negatieve inhoud.  Bleek een 2jaar durende begeleiding met 
een scheidingsproblematiek waarbij HOP geen positie innam.  Uiteindelijk, na meerdere voorzetten 
vanuit HOP, zijn de ouders in bemiddeling gegaan en is de begeleiding afgerond.  Verdere 
specifieke toelichting is uitgeschreven bij de tevredenheidsmeting. 
Andere reacties waren positief; ‘de steun en hulp (…), en de aanpak vd kdn hebben ons enorm 
geholpen’, ‘ik als pluspapa heb hierdoor veel geleerd (…) daardoor ben ik meer naar L 
toegegroeid’,  ‘ze heeft zoveel voor ons gedaan’, ‘het was een toffe ervaring en ze hebben me wat 
geholpen met m’n zoontje’, ‘ ze weet wel waar ze mee bezig is, (…) ik persoonlijk heb me tijdens 
de begeleiding beter leren kennen’, ‘ik ben zeer tevreden over het open poortje’, ‘we hebben een 
hele weg afgelegd, dank zij jullie zijn we erboven op gekomen’, ‘super tevreden’, ‘we hebben 
goede tips meegekregen die we in de toekomst zeker blijven gebruiken’, ‘zowel Tina als Christien 
hebben Amber, onder de gegeven omstandigheden, zeer goed bijgestaan’, ‘ik ben nu op de juiste 
weg en dat was door jullie’, ‘ze heeft me heel sterk gemaakt’.     
Er was 1 residentiële tevredenheidsmeting en het betrof een crisisopname.  Dit lage aantal heeft te 
maken met de lange verblijfsduur waardoor er weinig kinderen op ontslag gaan.  De ouder 
ervaarde de opname als zeer positief (vriendelijk, duidelijk, meelevend, behulpzaam). 

   

http://www.vlaamswelzijnsverbond.be/
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11. Kwaliteitszorg, onze verdere stappen. 
 

11.1. In 2017 lagen onder meer volgende uitdagingen voor: 

➢ Aandachtspunten ivm het formuleren van doelstellingen; deze scherper integreren in het 

dossierbeleid.  

➢ De bestaande procedures bespreken op alle teams: zijn ze gekend, is er toelichting nodig, 

zijn er nog procedures die ontbreken,… ?  

➢ Het Wereldpoortje mee betrekken bij het kwaliteitsverhaal. 

➢ De zelfevaluatie van de groeilijnen binnen jongerenwelzijn. 

➢ Het digitaliseren van ons kwaliteitshandboek en het bekend maken bij alle functiegroepen.  

➢ Een tevredenheidsmeting organiseren omtrent het onthaal van de gebruiker (het centrale 

thema binnen JWZ in 2017). Het doel is om meer systematiek in het evalueren van de 

procedure te brengen en meer inspraak te integreren in dit thema. 

➢ Het herzien en aanpassen van de onthaalmap voor nieuwe personeelsleden. 

➢ Het herschrijven van alle functieprofielen. 

➢ Agressiebeleid: de uitrol van een nieuwe functie: een intervisor-supervisor-agressiecoach.  

 

 

11.2. Een overzicht van de verbeterprojecten (VP) in de vorm van een PDCA cyclus in 2017: 

1. Bouwdossier in Het Open Poortje-Waasland:  

➢ Eind 2017 is het bouwdossier klaar en kunnen de aannemers hun offertes indienen.   

We hopen op een snel vervolg zodat we een geschikte aannemer hebben voor het bouw- 

en het technisch dossier, waarna de werken kunnen starten tegen de lente 2018.  

 

2. VP herziening van de procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag (kwaliteit – 

preventie – reactie): binnen dit VP is hard en constructief gewerkt in 2017; 

➢ Men schreef een visietekst die door alle teams werd aangeboden ter nalezing en het 

formuleren van feedback.  

➢ Ook vonden 3 bijeenkomsten (rond infrastructuur en huisregels, educatie en zorg, rond 

communicatie) van deze werkgroep plaats waarin ook werknemers uit de verschillende 

teams zetelen.  

➢ Een werknemer volgde een workshop bij Sensoa.  Er zijn nog 2 bijeenkomsten gepland in 

2018 (rond procedures en rond de werkmap) en men gaat op zoek naar 2 

referentiepersonen om de opleiding bij Sensoa te volgen en aanspreekpersoon te zijn 

binnen dit thema). 

 

3. VP software beheer / sociale media: 

➢ De centrale server is een feit: alle afdelingen kunnen via een cloud hun gegevens ophalen. 

Centrale info is vlot beschikbaar voor iedereen. 

➢ Er werd ook een online hulpverleningsaanbod opgestart in april 2017, dit zal 2 jaar lopen 

en nadien geëvalueerd worden (is lopende in HOP-Waasland. 

➢ Een sociale media-beleid werd uitgewerkt en de communicatie hierrond werda een interne 

vorming aangeboden aan alle werknemers. De vorming werd gegeven door de interne 

veiligheidsambtenaar (vorming ging ondermeer rond afspraken ivm facebook en gebruik 

van sociale media in de leefgroepen) 

➢ Er werd een visietekst opgesteld rond veiligheid en privacy inzake sociale media. 

➢ We kunnen nu vergaderen op afstand dmv skype met de afdelingen in andere provincies.  

➢ Dit verhoogt de functionaliteit, verlaagt de reistijden en verhoogt als dusdanig de kwaliteit. 

➢ De gedeelde agenda is nog niet in werking: wel werd bij iedereen reeds de outlookmaibox 

geïnstalleerd. Om de agenda te kunnen gebruiken en delen zijn nog een aantal acties 

nodig. 

➢ Er is een werkgroep opgestart om de facebookpagina up to date te houden: dit loopt nu in 

HOPS/Wereldpoortje, 4 mensen houden deze pagina up to date. HOPW wil geen info op 
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facebook.                                                                                                                                                       

=> Ook deze werkgroep zal verder lopen in 2018 (digitaal agenda beleid – dit is in opbouw 

maar nog niet op punt). 

 

4. Doelstellingen in het ondersteuningsplan beter verankeren 

➢ Binnen dit VP werd ook in 2017 hard verder gewerkt. Men vond een consensus tussen 

HOPS, HOPW en de Tuimel.  Ook het wereldpoortje werd betrokken. 

➢ Vanuit een aantal bezorgdheden die door de inspectie werden aangehaald kwam de 

werkgroep nogmaals samen om ook deze te integreren in de consensus. 

➢ Op 13 oktober werd nog een opleiding rond het formuleren van doelstellingen gevolgd. 

Dit VP is bijna afgerond, de nieuwe dossiers vanaf 1/10/2017 starten met dit eenduidig, 

aangepaste dossier, rekening houden met de bemerkingen van de inspectie. 

➢ In 2018 heeft men gepland de visie over doelstellingen verder uit te werken. 

➢  

5. Kwaliteitshandboek, digitaal toegankelijk en gebruiksvriendelijk maken 

➢ De opmaak is herzien, zowel qua lay-out als qua toegankelijkheid. Ook interne 

documenten kregen een plaats in het digitale kwaliteitshandboek.  

➢ Dit handboek is door alle werknemers te raadplegen via de centrale server. 

➢ De opbouw volgt in grote lijnen het EFQM-model.  

➢ We bouwden een systematiek in qua periodische herzieningen van alle teksten door 

vervaldata te vermelden en dit te integreren in de inhoudstafel.  

➢ Een aantal teksten kreeg in 2017 een grondige herziening waarbij we de betrokken 

functiegroepen lieten participeren. Zo werden de volgende teksten herschreven: de 

opdrachtsverklaring, de communicatiekanalen, info-map nieuwkomers, teksten ivm 

loopbaanbegeleiding, het arbeidsreglement, een aantal procedures (plannen, informeren 

en bijsturen van de individuele hulpverlening, informeren gebruikers ivm gebeurlijke 

tekortkoming, dossier van de gebruiker, begeleiden kind in gevaar tgv kindermishandeling, 

ernstige gebeurtenis, sanctiebeleid, de klachtenprocedure).                                                                

=> Dit verbeterproject loopt verder in 2018 (verder herzien van een aantal teksten oa 

binnen de map loopbaanbegeleiding (herschrijven functie profielen, evaluatieleidraden ed). 

 

5. Loopbaanbegeleiding  

Dit VP werd uit het vorige kwaliteitshandboek gelicht om extra op in te zetten. We merken  

             dat er nog veel opportuniteiten zitten in het interactief maken van het kwaliteitshandboek.          

             Onze opzet is dus enerzijds (binnen het onderdeel personeelsbeleid–loopbaanbegeleiding)       

             alle info digitaal beschikbaar te stellen die in elke stap van de loopbaan zinvol kan zijn.  

             Anderzijds trachten we in dezelfde beweging ook alles een update te geven.   

➢ Er werd een start gemaakt om volgende thema’s onder de loep te nemen: 

functieomschrijvingen, sollicitaties, opstart en onthaal, functioneringsgesprekken, 

evaluatiegesprekken, viering, vertrek en zwangerschap).                                                               

=> Dit VP loopt eveneens verder in 2018. 

 

6. Spelcounseling 

➢ Deze innovatieve module die opgestart werd in 2016, liep in 2017 verder. Het verankeren 

gebeurt in verschillende stappen. Het doel is hiervan een blijvende module te maken in ons 

aanbod. We zouden dan investeren in een 2e medewerker. 

➢ We deden een interne en een externe evaluatie van deze module met andere CKG’s: 

conclusie: de module blijft behouden en wordt herschreven en besproken met ‘Kind en 

Gezin’.  De herziene module zou van kracht worden in 2019. Het blijft een innovatieve 

module dus voorlopig geen regulier aanbod. 

 

7. Tevredenheidsmetingen 

➢ Deze metingen lopen periodisch verder: diensten doen we om de 5 jaar (volgende in 

2021), personeel om de 5 jaar (volgende in 2020), gebruikers aan het einde van de 

begeleiding.  Bij kinderen die langdurig begeleid worden en bij hun ouders, wilden we in 

2017 graag een tussentijdse meting inbouwen (niet enkel bij vertrek).  Voor de ouders 
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mobiel (HOPS) is in elke afdeling een eigen ontwerp gestart. Dit wordt afgewerkt in 2018.                                         

=> Het VP tevredenheidsmetingen-ouders loopt verder in 2018: elke afdeling maakt een 

eigen ontwerp voor tussentijdse metingen bij ouders en kinderen zowel mobiel, residentieel 

als in de Tuimel. Voor de kinderen in een langdurige verblijfsmodule wordt bekeken of de 

bevraging binnen het kader van Back to Basics voldoende is. We gaan hier een jaar mee 

verder experimenteren.  

➢ In de periode september – december namen meerdere afdelingen een meting 

‘tevredenheid rond onthaal’ af bij de gebruikers. 

 

8. Sherborne;                                                                                                                                                

Sherborne is een bewegingspedagogiek die we kunnen inzetten om een kwetsbare relatie 

ouder-kind, via non-verbale communicatie, hechter te maken. We bieden dit binnen de 

leefgroep alsmede binnen de gezinsbeleiding aan waar zinvol.  In 2018 volgden meerdere 

medewerkers een basisopleiding en in 2018 zullen een drietal mensen een dieptevorming 

volgen (Sherborne Samenspel, 4-daagse vorming). 

 

9. Back to Basics                                                                                                                                                     

Dit project werd goed onthaald, men is zeer tevreden hierin ingestapt te zijn. Dit zal o.a. 

ook ingezet worden als tussentijdse bevraging (inspraak in de leefgroepwerking) naar de 

kinderen toe.  Dit project wordt afgerond april 2018, dan volgt een uitgebreide evaluatie 

(zie ook verder in dit jaarverslag).                                                                                                                                                               

 

10. Herwerken matchingmodel pleegzorg                                                                                                                

In 2017 werd dit model herzien teneinde een goede basis te leggen voor een 

pleegzorgoriëntatie. Er werd beslist om voor HOPS en HOPW 2 aparte sporen te volgen. 

In HOPS is het nieuwe model al in voege, HOPW bevindt zich in de laatste fase. 

 

11. Zelfzorg en preventie agressiebeleid                    

Met middelen van de sociale maribel werd beslist om in 2017 een ISAC-medewerker 

(intervisie-supervisie-agressiecoach) aan te werven. Zij heeft volgende taken: 

• -Intervisie: teamvragen in professioneel groepsverband & meedenken rond en 

organiseren van teamdagen.                                                             

-Supervisie: leren door reflectie op eigen werkvragen onder begeleiding                                

-Agressiecoach: ontwikkelt en verankert op een duurzame wijze visie en 

procedures om met agressie om te gaan, kan ingezet worden om medewerkers op 

te leiden, te ondersteunen en te coachen in het omgaan met agressief gedrag en 

helpt het agressiebeleid evalueren en bijsturen. 

• Wat betreft zelfzorg volgden 2 medewerkers hier een opleiding rond. Er werd 

beslist dat dit een apart spoor wordt dat in 2018 verder zal worden uitgewerkt.  

 

 

11.3. Naar 2018 toe 

We nemen meerdere van bovenstaande verbeterprojecten mee naar 2018.                                     

Andere uitdagingen die voor ons liggen in 2018 zijn onder meer: 

➢ Herziening ouderparticipatie – ouderraad nieuw leven inblazen? Dit komt moeilijk op gang, 

de opkomst blijft beperkt. Toch vinden we dit erg waardevol en willen we graag nogmaals 

bekijken hoe we dit anders zouden kunnen aanpakken. 

➢ Het organiseren van een infomoment voor nieuwe werknemers 2 keer per jaar om 

ondermeer ook het thema inzake kwaliteitsbeleid toe te lichten. 

➢ Een kwaliteitsdag organiseren om alle functiegroepen nog meer te betrekken bij het thema 

kwaliteit en het toelichten van de opbouw van het digitale kwaliteitshandboek. 

➢ Oplijsten van de dingen die we doen rond nazorg om dit eventueel in een systematiek te 

gieten? Dit vertrekt vanuit een groeilijn van JWZ. 
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➢ De keuze voor het opstarten van een nieuwe PDCA nog meer laten vertrekken vanuit de 

groeilijnen en onze scores hierbinnen. 

➢ Effectmetingen: verder uitwerken hoe we dit voor nog meer afdelingen kunnen meten? 

➢ Het uitwerken van de evaluatie van coördinatoren, pedagogen en directies (we bevragen 

hiervoor andere CKG’s). 

➢ Het afwerken van alle herschreven functieprofielen en deze door het syndicaal overleg 

laten goedkeuren. 

➢ Herziening pedagogische visietekst (werkgroep tijden de zomer) 

➢ Het verder uitwerken van het thema zelfzorg 

➢ Het digitaal agendabeleid verkennen naar zijn haalbaarheid. We bekijken dit samen met 

PC-Yellow. 

➢ PDCA Hechting: deze is uitgesteld. Ons doel is om hierrond een beleidsvisie te 

ontwikkelen (opleiding). 

➢ Diversiteitsbeleid uitbouwen. 

➢ De procedure ivm grensoverschrijdend gedrag tss kinderen afwerken. 

 

 
 
 

Signalen in de marge; 
 
Wat zijn werkzame factoren in de jeugdhulp en in welke mate wegen ze door; 
-Buiten therapeutische factoren (bvb nieuwe partner); 40%                                                                    
-Algemeen werkzame factoren (zie hieronder); 30%                                                                                                                    
-Placebo (zoals hoop en positieve verwachting); 15%                                                      
-Methodiek; 15% 
 
Algemeen werkzame factoren;                                 

-Versterk zelfregulering gezin                                                                                         

-Goede match tussen hulpverlener en gezin                                               

-Multi-systemisch werken                                                                               

-Versterk sociaal netwerk                                      

-Werk planmatig en doelgericht                                                

-Zorg voor continuïteit 
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12. Pedagogische werkinstrumenten. 

 
Onze VZW heeft, olv Lieve Mortelmans2, drie waardevolle instrumenten ontwikkeld die het 
ervaringsgericht werken vertalen naar de residentiële én mobiele jeugdhulp.  De kid-ok-kit en de 
Roos van de Ouder zijn ook inspirerend geweest voor andere jeugdhulporganisaties die met 
kinderen (0-12 jaar) werken. 
 
12.1. Kid-ok-kit. 
 
Als eerste instrument vermelden we de interactieve werkmap “kid-ok-kit”, zijnde een dynamisch en 
kindgericht dossier waarbinnen het decreet “rechtspositie der minderjarige binnen IJH” volledig 
verankerd is.  
De kid-ok-kit is vooral inzetbaar binnen het residentiële traject (ook in pleegzorg) maar ook 
toepasbaar binnen de mobiele begeleiding. De “kid-ok-kit” werd intern ontworpen, olv Lieve 
Mortelmans, in afstemming met CEGO-Leuven (prof Ferre Laevers), en biedt een handleiding om 
organisaties binnen de jeugdhulpsector te helpen bij het uitbouwen van een interactief kinddossier 
dat de rechtspositie van de (jonge) minderjarige respecteert.  
Binnen dit interactief kinddossier wordt stil gestaan bij de verschillende fasen tussen opname en 
ontslag, zijnde het onthaal, het eerste contact met de leefgroep, de andere betrokkenen in het 
CKG, de link met thuis, de CKG-afspraken, de link met school, het medisch verhaal, de oriëntering 
na het verblijf,… Elk thema binnen dit dossier wordt enerzijds gekaderd vanuit het welbevinden van 
het kind en anderzijds gelinkt aan de specifieke kinderrechten (inspraakmogelijkheden, 
informatieuitwisseling, kindgerichte dossierbespreking, visie rond straffen en belonen, 
klachtenbehandeling, contacten met thuis, enz…) en is doordrongen van de belevingsgerichte 
visie.  
In 2017 heeft de kid ok werkgroep alle blaadjes van de kid ok verder inhoudelijk herbekeken, want 
ons doel is te komen tot een gebruiksvriendelijke/overzichtelijke kid ok, waarin de blaadjes logisch 
op elkaar volgen. We hebben een bevraging van de opvoedkundigen, gezinsbegeleidsters en de 
kinderen in HOPW gedaan, over hoe hun ideale ‘kid ok’ er uit zou zien. Kinderen vertelden ons dat 
ze een dikke kid ok kaft niet zo fijn vinden en liever een apart fotoboekje en aparte kaft met 
blaadjes willen. Ze zouden ook graag meer spelletjes en meer kleur in hun boekje hebben. 
Opvoedkundigen geven nog aan dat ze het fijn zouden vinden om meer digitaal te kunnen 
verwerken. De gezinsbegeleidsters geven aan dat ze de kid ok voor mobiele begeleidingen nog 
niet zo optimaal vinden; vooral de rechtenblaadjes dienen eenvoudiger uitgewerkt te worden. Deze 
bevindingen nemen we verder mee in 2018.  
In 2017 werd het brussenboekje – een boekje voor de broer(s) en zus(sen) van kinderen in 
opname – gefinaliseerd en werd een ‘crisis-kid ok’ uitgewerkt. Doel van de crisis kid ok is dat 
kinderen die meer dan een weekje in crisisopname komen ook een kid ok boekje mee naar huis 
krijgen. Dit is een beperkte versie van de originele kid ok, waarin toch ook geprobeerd wordt de 
beleving van het kind in opname weer te geven.  
Eveneens in 2017 werd er in HOPW samen gezeten met de gezinsbegeleidsters rond het luik van 
ouders (rond de rechten van het kind in de jeugdhulp) in de kid ok van de kinderen. Er werden een 
aantal mogelijke verbeterpunten op papier gezet, die in 2018 worden meegenomen. Nog in HOPW 
werd het onthaalboekje van ouders herwerkt, zowel het mobiele als het residentiële luik. In HOPS 
was dit al in 2016 gebeurd.  
De ambitie in 2018 is groot; ten eerste geven we aan een studente van de Karel De Grote 
Hogeschool om van de herwerking van de kid ok rechtenblaadjes haar project te maken, we hopen 
hieruit een mooi resultaat te destilleren. Ten tweede willen we een aantal hogescholen (en meer 
bepaald de studenten uit de richting grafische vormgeving) bevragen of zij de lay out van de kid ok 
kit willen herbekijken. Ten derde willen we met de kid ok werkgroep een aantal dagen intensief 
samenwerken om alle blaadjes te herwerken. Ten vierde willen we iets doen met de opmerkingen 
van de kinderen.  We experimenteren met het maken van een apart fotoboekje en belevingsboek 
als kinderen lang in de leefgroep verblijven en we willen ook hun opmerkingen rond kleur, 
spelletjes en vormgeving. 
 

                                                 
2 Lieve Mortelmans was meerdere jaren pedagoge in onze werking en de laatste 10 jaar pedagogische 
directie. Zij was de drijvende kracht achter de realisatie van de kid-ok-kit, het procesgericht kindvolgsysteem 
en De Roos van de Ouder.  Lieve ging in 2015 op pensioen.  We zijn haar heel veel schatplichtig. 
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 De kid-ok-kit is te bestellen via ckghops@telenet.be. Kostprijs is 65 euro 
(verzendingskosten incl).  Deze bevat ook de recente aanvulling inzake nieuwe 
situatieplaatjes (=specifieke life-events). 

 
12.2. Het procesgericht kindvolgsysteem.  
 
Het tweede instrument is het Procesgericht Kindvolgsysteem (PKVS), dat een concrete vertaling 
is van de ervaringsgerichte visie.   Dit pakket biedt een wetenschappelijk onderbouwd instrument 
aan om het welbevinden en de betrokkenheid van elk individueel kind te scoren, waardoor we 
zodoende hun individueel (on)welbevinden kunnen meten en aantoonbaar maken, zowel voor 
jonge als oudere kinderen.  Het PKVS bouwt verder op nog andere instrumenten van het CEGO, 
zoals de ervaringsroos die een analyse van de breedte naar de diepte mogelijk maakt.  Het PKVS 
is zodoende een uniek instrument om het welzijn van residentiële kinderen te monitoren!  
Het Procesgericht Kindvolgsysteem wordt heden niet in een vormingspakket aangeboden.   
Wie echter interesse heeft in dit bijzondere instrument dat mogelijk maakt om op een deskundige 
en georganiseerde wijze het (on)welbevinden van elk individueel kind te monitoren, kan ons 
contacteren; ckghops@telenet.be of ckghopw@telenet.be.  
 
12.3. De Roos van de ouder 
 
De Roos van de Ouder is het analyse- en begeleidingsinstrument waarmee we de zorgbehoefte 
van het gezin in kaart brengen samen met de betrokkenen. Hiermee zetten we in op een 
belevingsgerichte begeleiding op maat van elk specifiek gezin. Vanuit de voortdurende dialoog met 
ouders en de participatieve analyse van de situatie die hieruit voortvloeit, wordt het aan de hand 
van de Roos duidelijk welke methodieken we best hanteren. 
 
In 2017 zijn er 2 denkdagen doorgegaan rond de roos van de ouder 14 februari en 24 oktober, 
telkens met de hele teams gezinsbegeleiders van HOPW en HOPS. Na oktober werd er ook een 
vernieuwde versie van de roos in gebruik genomen met enkele toevoegingen en schrappingen.  
We hebben eveneens een eerste aanzet gedaan tot vertaling van de Roos naar het Frans/Engels. 
Dit wordt verder opgenomen wanneer we zelf de Roos kunnen bewerken vanuit Het Open Poortje.   
 
Op Karel De Grote hogeschool is in het schooljaar 2017-2018 voor de laatste keer het keuzevak 
“roos van de ouder” doorgegaan in zijn huidige vorm. Dit voor een 100-tal studenten en ook voor 
de eerste keer een 8-tal externen vanuit het werkveld. Dit werd opnieuw gegeven door An Van Den 
Bempt (medewerker Het Open Poortje) en Véronique Hendrickx (docente KdG).  
Volgend academiejaar 2018-2019 wordt het vak een verplicht vak binnen de opleiding in het 3de 
jaar orthopedagogie en krijgt het ook een nieuwe vorm en docenten. An Van Den Bempt blijft 
betrokken bij het opleidingsonderdeel. Het vak verandert van inhoud en zal een overzicht geven 
van verschillende methodieken om belevingsgericht aan de slag te gaan met gezinnen met jonge 
kinderen.  2 andere gezinsbegeleiders vanuit Het Open Poortje zullen eveneens betrokken worden 
om vanuit de praktijk richting de opleiding te werken.   
Enkele externen die vanuit het sociaal huis Mechelen de vorming binnen KdG hebben gevolgd, 
vragen voor hun dienst in 2018 een vorming op maat om de Roos te implementeren binnen hun 
team.  
In September 2017 werd het duidelijk dat het engagement van Véronique Hendrickx stopt in de 
loop van 2018 binnen Het Open Poortje. Hierbij werd er een kerngroep opgericht met daarin 
directie, pedagogen van HOPW en HOPS, verantwoordelijke sociale dienst om verder af te 
stemmen. Belangrijke taken werden verdeeld om verder de Roos levend te houden binnen onze 
organisatie.  
Gezinsbegeleidster An zal vanaf nu volgende taken op zich nemen:  
-1 keer per jaar een denkdag voorbereiden, samen met collegae, 
-op regelmatige tijdstippen teams in HOPW en HOPS volgen vanuit de insteek van de Roos.  Zij 
zal tijdens deze teams nieuwe methodieken en tendenzen noteren en nadien met pedagogisch 
verantwoordelijken bekijken hoe deze kunnen aangevuld worden in de hulpwijzer. Indien nodig 
wordt ook de Roos aangepast in samenwerking met een administratieve collega. 
-bekijken hoe de Roos een plaats kan krijgen op de huidige website, 
-interne coaching blijven doen aan de nieuwe mensen en eventuele studiedagen aan externen 
geven in samenwerking met collega Marleen VO. 
 

mailto:ckghops@telenet.be
mailto:ckghops@telenet.be
mailto:ckghopw@telenet.be
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In september 2017 werd eveneens google drive in gebruik genomen. Hier op staan de nieuwste 
versies van de Roos en de hulpwijzer, waardoor dit gemakkelijker gedeeld kan worden met 
collega’s in HOPW en HOPS én externen die het pakket aankochten waardoor ze steeds de 
nieuwste versies kunnen inkijken.  
Vorming vanuit informant in het najaar werd afgelast wegens te weinig inschrijvingen. Dit was op 
dat moment een tendens bij alle vormingen volgens Informant. In 2018 wordt dan ook aangeraden 
om opnieuw een vorming te plannen. Dit keer denken we aan de regio Oost-Vlaanderen en zullen 
we de vorming laten doorgaan in het Waasland.   
 
In 2018 sturen we een online bevraging naar alle organisaties die een vorming hebben gevolgd. 
Doel is om informatie te verzamelen inzake het gebruik en bedenkingen mbt de Roos van de 
Ouder.   Een andere uitdaging in 2018 is om de Roos -an sich- in eigen beheer te bewerken. 
Hiervoor moet nog bekeken worden met welk pc-programma dit moet gebeuren en wat hierbij 
financieel haalbaar is.  
 
Verslag; An Van Den Bempt 
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13.  Signaleringsopdracht vanuit onze VZW. 

 
Met deze signalen uit het werkveld willen we tekorten, behoeften, knelpunten en evoluties in de 
hulpverlening aan de bevoegde instanties melden.  Een greep uit de verzamelde signalen, 2017: 
 
Vanuit STOP4-7 St Niklaas; 
-Bovenop de signalen van vorig jaar, die nog steeds van toepassing zijn, signaleren we volgende; 
-Door de besparingen van het agentschap voor integratie en inburgering, worden tolken steeds 
schaarser en kostelijker. Wij maken ons zorgen over de verdere integratie van anderstaligen, 
specifiek de mogelijkheid tot deelname aan STOP4-7 zolang het beleid geen prioriteiten stelt.  
-We kampen nog steeds met een lange wachtlijst. Mensen die nu aanmelden moeten wij vertellen 
dat ze pas over een jaar kunnen deelnemen. We merken wel dat sommige mensen na verloop van 
tijd afvallen omdat ze bijvoorbeeld ondertussen andere hulp gevonden hebben. 
-Onze casussen zijn complexer geworden! In sommige gezinnen blijkt het STOP4-7 programma 
niet voldoende te zijn door een waaier aan problemen: financiële problemen, psychische 
kwetsbaarheid van ouders, relatieproblemen, kansarmoede en andere stressfactoren. Sommige 
mensen hebben zoveel stress, dat ze nog niet aan ‘opvoeding’ toekomen. Maar kinderen 
signaleren de spanning wel acuut via gedragsproblemen.  
-We blijven ‘streng’ screenen naar motivatie, bereidheid en mogelijkheid van gezinnen om 

gedurende een korte tijd zeer intensief deel te nemen aan ons programma (lukt het om 10x 

aanwezig te zijn op kind- en ouderbijeenkomsten?). Soms moeten we daarna nog doorverwijzen 

naar andere hulpverlening. We hebben de middelen niet om gezinnen/scholen langdurig te blijven 

opvolgen. 

-We hebben meer expertise nodig (omgaan met scheiding, psychische problemen, werken met 

anderstaligen, omgaan met kansarmoede) om gezinnen tegemoet te komen. 

-Omdat de dossiers complexer worden, moeten we ons eigen welbevinden als hulpverlener goed 

opvolgen. Voldoende teamoverleg, steun en rust zijn noodzakelijk. 

-Belang van blijvend en meer overleg/netwerken met andere diensten zoals caw, cgg, 

psychiatrie, clb. We merken bovendien dat het clb overbevraagd is en de betreffende 

kinderen/gezinnen te weinig kent. Er is dit schooljaar 2017-2018 veel onduidelijkheid over welke 

clb-medewerkers verantwoordelijk zijn op welke scholen (verandering naar onthaal- en 

trajectteams). Idem wat betreft de ondersteuningsnetwerken! 

-Psychiatrie zit vol, weinig nazorg wordt geboden. De maatschappij is individualistisch, complex, 

prestatiegericht, scholen stellen hoge verwachtingen. Sommige gezinnen hebben weinig netwerk.  

Vanuit de directie; 
We blijven verwijzen naar het thema van de kindercarrousels.  Op beleidsvlak lijkt er nog steeds 
weinig reflectie hierrond te gebeuren…  Wel worden er provinciaal soms werkgroepen hierrond 
opgestart maar deze problematiek overstijgt het provinciaal karakter.  Informant nodigde echter op 
17.11.2017 prof Harriet Ward uit op de studiedag ‘kleine mensen in de grote wereld’.  Prof Harriet 
Ward schreef meerdere artikels rond zorgdiscontinuïteit; 
-Patterns of instability; moves within the care system (…). 
-Continuities and discontinuities, issues cc the esthablishment of a persistent sense of self 
amongst care leavers.   
We blijven verwijzen naar de noodzakelijke aandacht voor diversiteit in de jeugdhulpverlening (zie 
ook verder in dit jaarverslag en de bijlage). 
 
Vanuit Het Open Poortje-Schilde; 
-Vele ouders, nu in begeleiding, spreken de Nederlandse taal niet of bijna niet; wat uitermate 
moeilijk is om te begeleiden. 
-Grote armoede binnen residentiële dossiers.  Geen geld voor woning en eten waardoor kinderen 
niet naar huis kunnen. Weegt de kost van een resi-opname op tegen geld voor woning en eten?  
 
Vanuit De Tuimelwerking; 

-We willen blijven signaleren dat een begeleidingstermijn van maximum 6 maanden te kort is voor 

vele kansarme gezinnen. 

-Meer algemeen zijn wij van mening dat voor kansengroepen (ruimer dan enkel kansarme 

gezinnen) de maatschappelijke tendens waarin begeleidingen korter en sneller moeten gebeuren 
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geen goede zaak is. Bij samenwerkingen met andere diensten ondervinden we dat begeleidingen 

sneller afgerond moeten worden. Wanneer we samenwerken met een gemandateerde voorziening 

zien we ook daar dat dossiers sneller gesloten dienen te worden. Ook merken we dat de 

gemandateerde voorzieningen soms minder snel maatschappelijke noodzaak zien om dossiers te 

openen of open te houden dan vroeger het geval was. Het is zeker niet het opzet van De Tuimel 

om gezinnen langer dan nodig te begeleiden, maar te snel begeleidingen afronden hypothekeert 

ook de kansen van kinderen. Bovendien bestaat het gevaar dat, omdat nieuwe vaardigheden nog 

niet verinnerlijkt zijn, gezinnen snel opnieuw een hulpvraag stellen bij een dienst omdat men terug 

hervalt in de oude patronen.  

-We blijven het belangrijk vinden dat toegang tot basisrechten voor jonge kinderen en hun ouders, 

ook voor gezinnen levend in kansarmoede, haalbaar moet blijven (met name betaalbare 

kinderopvang, betaalbare huisvesting, financiële middelen voor voeding en verzorging). We zien 

vandaag de dag nog steeds (en misschien wel meer en meer) dat in een aantal gezinnen de 

basisvoorzieningen niet gegarandeerd zijn. 

-Soms botsen we op de grenzen van het systeem van de integrale jeugdhulp. Zo hebben we een 

gezin in begeleiding waarvan het kindje (onofficieel) bij een familielid verblijft. Er komt zowel vanuit 

de ouders als vanuit het familielid als vanuit de consulente van het OCJ de vraag om dit te 

officialiseren als een pleegplaatsing, met de verbonden ondersteuning vanuit een 

pleeggezinnendienst. Hiertoe dienen wij een A-document in. Dit is ondertussen 6 weken geleden, 

zonder reactie. Wanneer deze er wel komt, zal het gezin op de wachtlijst van de 

pleeggezinnendienst terecht komen. Opnieuw wachten. En dat terwijl alle partijen het met elkaar 

eens zijn, en erg duidelijk een hulpvraag stellen… 

-We merken in De Tuimel, in een aantal dossiers/aanmeldingen, dat men soms sneller dan 

voorheen de stap zet naar uithuisplaatsing van een kind (soms al van in de materniteit). Zonder 

voorbij te willen gaan aan onrecht dat kinderen soms aangedaan wordt en waar tegen opgetreden 

moet worden, zijn wij er niet van overtuigd dat dit steeds in het belang is van gezinnen in 

kansarmoede. Een aantal waarden en normen en omgangsvormen wijken in onze gezinnen af van 

wat meer doorsnee is, maar wij vinden het geen positieve tendens dat op zo’n manier gereageerd 

wordt op wat afwijkt van ‘de norm’. We denken ook dat dit de kinderen niet steeds ten goede komt.  

Signalen in de marge; 
 

Ruim één op de vijf Belgische gezinnen leeft in energiearmoede, zo blijkt uit de jaarlijkse 

Barometer Energiearmoede, op vraag van de KBS uitgevoerd door teams van de Universiteit 

Antwerpen (OASeS) en de ULB (CEESE). 

 

In 2016 had 14,5 % van de gezinnen te maken met gemeten energiearmoede, wat betekent dat 

hun energiefactuur een dubbel zo grote hap neemt uit hun beschikbaar inkomen dan bij een 

doorsnee gezin. Daarnaast is er in 3,8 % van de gezinnen verborgen energiearmoede: zij 

beknibbelen zodanig op hun verbruik (o.a. minder verwarmen) dat ze minder dan de helft 

verbruiken dan wat gewone gezinnen in vergelijkbare woningen verbruiken. Tot slot is er de 

subjectieve energiearmoede: 4,9 % van de gezinnen verklaart onvoldoende financiële middelen 

te hebben om de woning te verwarmen. 

 

Rekening houdend met kleine overlappingen, werd in 2016 in totaal 21,2 % van de gezinnen 

potentieel getroffen door minstens één van de drie vormen van energiearmoede. De 

energiearmoede evolueert sinds 2009 nauwelijks, hoewel de mediane energiefactuur sedert 2009 

met ongeveer 12 % gedaald is. Dit is echter tenietgedaan door stijgende woonkosten.  Het is niet 

eenvoudig te achterhalen of een slechte gezondheid aanleiding geeft tot energie-armoede, of 

omgekeerd. Wel is duidelijk dat de groepen die met energiearmoede kampen, veel meer met 

gezondheidsproblemen sukkelen. 8,8 % der Belgen is in slechte of zeer slechte gezondheid, bij 

mensen in gemeten energiearmoede is dit liefst 19,4%. 
 

‘Het rapport barometer energiearmoede, analyse en interpretatie van de resultaten 2009-2016’, is 
beschikbaar via de www.KBS-FRB.be. 
 

http://www.kbs-frb.be/
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14. Lopende projecten en projecten in de steigers voor 2017-2018. 
 

14.1. Van LIFT (linking the interests of families and teachers) naar Raket; 
 
Met steun van de steden/gemeentes Lokeren, Temse en St Niklaas en gedurende 2 jaar ook in 
partnerschap met de provincie Oost Vlaanderen en met bijzondere dank aan Elke Schoofs (Huis vh 
Kind St Nikaas), die de drijvende kracht was inzake dit project, startten we in het schooljaar 2014-
2015 met een LIFT-project in de 3 vermelde steden/gemeentes.   
Ondertussen zijn we ook in Beveren gestart met LIFT, eveneens met gemeentelijke middelen die 
buiten de K&G-subsidie vallen.  
Inhoudelijke toelichting; het LIFT-project wordt ingezet in de derde kleuterklas om kinderen voor te 
bereiden op een vlotte overgang naar het eerste leerjaar en dit door het inzetten op sociale 
vaardigheden en het voorkomen van agressie op school.  Het LIFT-programma is ontwikkeld om 
de verschillende omgevingen in een kinderleven te betrekken, meer bepaald het gezin en school.   
 
Het LIFT-programma omvat twee onderdelen.  
-Ten eerste, is er een oudertraining die drie tot vijf bijeenkomsten omvat en doorgaat in de school.  
Alle ouders van de klassen die deelnemen aan het programma worden uitgenodigd.  Centraal in 
het ouderprogramma staat het werken rond die ouderlijke vaardigheden die belangrijk zijn in het 
versterken van het zelfvertrouwen en het leren luisteren van en naar kinderen. 
-Ten tweede (en het meeste tijd innemend) is er het sociale vaardigheidsprogramma dat in de 
betrokken klassen en op speelplaatsen wordt ingezet.  Het vangt aan met verschillende lesjes, 
gespreid over meerdere weken en wordt uitgevoerd in de klas. Het is noodzakelijk het programma 
ook door te trekken naar de speelplaats.  Dit vergroot aanzienlijk de kans op generalisatie van de 
geleerde vaardigheden.  Het doel van dit sociale vaardigheidsprogramma is positieve interactie 
tussen leeftijds- en klasgenootjes aan te moedigen.  Om dit te bereiken krijgen de kinderen een 
aantal activiteiten aangeboden met als doel het samenspelen met hun vriendjes leuker te laten 
verlopen.  Hierbij wordt aandacht besteed aan het leren om problemen op te lossen ipv deze tot 
conflicten te laten leiden.  Deze vaardigheden kunnen vervolgens geoefend worden als er zich een 
probleem voordoet in de klas of tussen enkele kinderen. 
 
Conclusies na 3 jaar proefdraaien;               

We kunnen, net als vorig jaar, vaststellen dat op de verschillende scholen een positieve wind waait; 
De leerkrachten zijn enthousiast en de kinderen pikken de vaardigheden op. “STOP, ik heb een 
probleem” is niet meer weg te denken uit de klas. De kinderen omarmen de positieve 
bekrachtigingen en je ziet ze letterlijk groeien!  

In Lokeren werd naast de derde kleuterklas LIFT ook opgestart in het tweede leerjaar daar er vaak 
probleemgedrag op de speelplaats  en haantjesgedrag voorkwam.  
De kinderen pikten snel de vaardigheden en konden zelfstandig aan de slag gaan mits 
ondersteuning van de juf. De juf maakt de transfer en zet het speelplaatsgoedgedragspel verder. 
In Temse werden 2 derde kleuterklassen opgestart. Ook daar is het enthousiasme groot. De juffen 
vragen nazorg om het LIFTprogramma levendig te houden, om de transfer naar het eigen 
klasgebeuren te maken. 
Er was op beiden scholen een grote opkomst op de ouderavond en kijkmomenten.  
 

-We hebben geprobeerd om financiële steun te krijgen via het fonds BNPParibasFortis en dit om 
LIFT in meerdere provincies in te zetten maar ze verkozen voor andere projecten.   Iets dat nog 
zinvoller is dan inzetten op agressiepreventie bij jonge kinderen!?                                                                  
De alarmerende vaststelling vanuit het katholiek onderwijs dat ze zowat elke week een ongeruste 
basisschool aan de lijn hebben omdat ze zoekende zijn naar tools inzake agressie bij kleuters, 
bevestigt de nood aan inzetten op preventie in het onderwijs.  Maar wie wil nu inzetten op 
preventie…?                                                                                                                                             
-Last but not least; naar de toekomst zullen we niet meer spreken van LIFT (want een Amerikaans 
programma) maar van het Vlaamse ‘RAKET’.  Er komt trouwens ook een nieuwe website waarin 
we ‘RAKET’ zichtbaar maken in Vlaanderen.                                                                                       
Voor meer inhoudelijke info; vera.stop@stop4-7.be. 

mailto:vera.stop@stop4-7.be
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14.2. Project Mantelzorg-het Net Werkt. 
 
De (ongeveer een decennium oude) werkgroep ‘Het Net werkt’ ging in 2017 aan de slag met het 
uitschrijven van de aanvraag voor de innovatieve module rond netwerkgericht werken. Inspiratie 
voor het uitwerken van deze module werd gevonden in het boek van Bart Libbrecht & Anouk 
Pieters; Gedeelde zorg veerkrachtige netwerken, overbodige hulpverlening (2014)3. Bart Libbrecht 
van Vialogos werd gevraagd om een vorming op te stellen op maat van CKG’s. In het najaar van 
2017 namen vier van de vijf betrokken CKG’s deel aan deze vierdaagse vorming vol inspiratie en 
motivatie om in gezinsbegeleidingen aan de slag te gaan met het netwerk van deze gezinnen. Het 
belang van wederzijdse beïnvloeding, conflictbemiddeling en het nastreven van levenskwaliteit zijn 
ankerpunten voor het opbouwen, uitbreiden en onderhouden van een sociale context.  Het 
uitbreiden van bestaande relaties, het exploreren en vinden van nieuwe connecties en het aanleren 
van belangrijke sociale vaardigheden voor het onderhouden van het netwerk, maken deel uit van 
de mogelijke transformatie die gezinnen terug veerkrachtiger kunnen maken. 
 
In het voorjaar van 2018 werd op de stuurgroep voorgelegd hoe vorm gegeven zou worden aan de 
vertaalslag van deze methodiek naar een praktijkwerkelijkheid binnen de betrokken CKG’s. Er 
werd  een schrijverswerkgroepje vanuit de verschillende CKG’s opgericht om een draaiboek te 
schrijven die de leidraad wordt bij het uitvoeren van deze NETmodule. Van februari tot mei 2018 
werd op regelmatige tijdstippen samengekomen en werd een eerste werkversie van de NET-
module uitgeschreven. Er wordt vertrokken vanuit een visie op de doelgroep en onze 
hulpverlening, de basishouding van hulpverleners werd beschreven, maar de focus lag 
voornamelijk op het praktijkgedeelte van het draaiboek. Deze werd gebaseerd op de 10 stappen 
rond netwerkgericht werken die je ook in het boek van Bart Libbrecht en Anouk Pieters (gedeelde 
zorg, 2014)1 vindt, maar werden gevoed met eigen ervaringen, voorbeelden en methodieken.  Eind 
mei 2018 kan men dan ook starten met het testen van deze module in de praktijk. De eerste 
gezinnen worden gecontacteerd en bevraagd naar het mandaat om met hen intensief (2x per week 
voor 3 tot 6 uur) aan de slag te gaan rond hun netwerk en veerkracht. Intervisiemomenten moeten 
ervoor zorgen dat de aanbieders van deze module elkaar kunnen ondersteunen en het draaiboek 
kunnen aanpassen aan de praktijkervaringen die men nu zal opdoen. Vanuit deze werkgroep zijn 
we alvast enthousiast om gezinnen en hun netwerk hun emergentie terug te geven. Zo kunnen 
gezinnen met veerkracht hun problemen aan en wordt onze hulpverlening uiteindelijk overbodig! 
 

 
14.3. Vertaling vierdelige handboek STOP4-7. 
 
De methodiek STOP4-7 is ondertussen opgenomen in de databank “effectieve 
jeugdhulpinterventies” van het Nederlandse jeugdinstituut (www.NJI.nl).  De methodiek wordt 
zowel in Vlaanderen als in Nederland ingezet in de jeugdhulp maar krijgt ook ruimere aandacht.  
Zo is er ook concrete belangstelling vanuit Letland waar een ginds verblijvende Nederlandse 
medewerker, het lijvige handboek (750 pagina’s) in het Lets vertaalt.  Aansluitend op enige 
internationale aandacht, wilden we de mogelijkheid verkennen om het handboek een Engelstalige 
vertaling te bieden.  Uiteindelijk kregen we een zeer haalbare offerte (5.000 euro) vanwege een 
Belgische vertaalster, dr Karen Ferreira-Meyers, die werkzaam is aan de universiteit van 
Swaziland. Deze offerte zal integraal betaald worden door een lid van de RVB.  We kunnen onze 
waardering hiervoor, niet genoeg benoemen.  De vertaling van het vierdelige handboek loopt in 
2018 naar zijn einde.  We hopen de Engelstalige primeur in 2018 kenbaar te maken! 
 

 
Signalen in de marge; 
 
investing in young children makes good business-sense…  

https://www.theguardian.com/sustainable-business/2014/aug/01/investing-young-children-
makes-good-business-sense. 
 

 

                                                 
3 Libbrecht, B en Pieters A. (2014), Gedeelde Zorg: veerkrachtige netwerken overbodige 
hulpverlening, Tielt, Lannoo. 

 

http://www.nji.nl/
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2014/aug/01/investing-young-children-makes-good-business-sense
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2014/aug/01/investing-young-children-makes-good-business-sense
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14.4. De Genpi-module of het inzetten op een versneld traject naar huis bij resi-kinderen;  
 
GENPI is een innovatieve of weesmodule die we aan het uitwerken zijn binnen een partnerschap 
met vzw Elegast en met de bedoeling, na goedkeuring door de agentschappen K&G en JW, om 
deze in te zetten in 2018.   
GENPI staat voor; Gezinsgericht, Emancipatorisch, Netwerkgericht, Praktisch en Intensief 
begeleiden van gezinnen in een thuissituatie.  
Bedoeling is om, door het inzetten van een intensieve, ondersteunende thuisbegeleiding in een 
gezin waar er een goede band heerst tussen ouders en kinderen maar waar allerlei andere 
contextfactoren een opname van de kinderen id gebeurd, de kinderen terug naar huis te leiden via 
intensieve begeleiding in partnerschap met een netwerkopbouw.   De GENPI module kan, voor een 
periode van 1 tot 3 maanden, ingezet worden (waarna een eventuele verlenging kan overwogen 
worden) en waarna een mobiele contextbegeleiding zinvol lijkt.   
De begeleiding betrekt het hele gezinssyteem waarbij het bij elkaar houden van het gezin, door 
het realiseren van een terugkeer naar huis voorop staat. 
De begeleiding werkt emancipatorisch. Er wordt ingezet op de krachten van het gezin en vanuit 
het oplossingsgericht werken, wordt appel gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van het gezin. 
De begeleiding mobiliseert actief het netwerk van het gezin. Het netwerk wordt reeds in de 
voorbereidingsfase van de module aangesproken en wordt gedurende de ganse begeleiding 
betrokken. Bij afronden van de begeleiding is het de bedoeling dat het netwerk een 
ondersteunende rol kan blijven opnemen. Hiervoor steunen we op de expertise van LUS die ons 
hierin begeleidt. 
De gezinsbegeleiding zal in de aanvangsfase zeer praktisch ondersteunend werken (mee de kdn 
naar school brengen, slaapmomenten ondersteunen,…).  
Tot slot is de module intensief. De begeleider is gemiddeld 3 tot 5 keer per week in het gezin, 
waarbij 1 contact tot 3u in beslag kan nemen. Deze intensiteit is nodig om enerzijds een goed zicht 
te krijgen op de veiligheid van het thuismilieu alsook om effectief met de ouders nieuwe 
vaardigheden te kunnen trainen en te kunnen ondersteunen bij praktische taken. 
Stavaza; 
-Toen we de module voorstelden bij het OCJ-Antwerpen, reageerden die alvast enthousiast.  Ook 
Jongerenwelzijn wil hiervoor ruimte creëren.  We merken enkel meer theoretische bezwaren bij 
K&G.  Hierop zijn we in dialoog gegaan met dr Frank Van Holen die een screeningsinstrument rond 
risicotaxatie aanraadde.  
-Het vormingstraject vanwege LUS is afgerond maar ze beloven ons nog inhoudelijk bij te staan, 
ondermeer via een helpdesk. 
-In het voorjaar 2018 gaan we terug met de 2 agentschappen in dialoog waarna we vanaf april-mei 
hopen te starten met deze module.   
-in een opstartfase willen we ons vooral richten op interne Genpi-dossiers, maar op termijn willen 
we ook beschikbaar zijn voor extern toegeleide Genpi-casussen.   
 
14.5. Back to Basics;  
 
Binnen het onderzoeksproject Back to Basics lag de focus in2017 op het formuleren van 

beleidsadviezen, het opstarten van intervisiegroepen in samenwerking met Informant, de 

organisatie van de studiedag in 2018 en het doctoraatsonderzoek van Delphine Levrouw. Door de 

kleinschaligheid van onze organisatie en de jonge leeftijd van onze kinderen hadden we eerder 

een ondersteunende dan een actieve rol in dit project.   

Binnen de residentiële afdeling in Schilde werd er in 2017 verder gewerkt met het project. Door de 

veelvuldige wissels in één leefgroep en de jonge leeftijd van de kinderen in dezelfde leefgroep 

werd de bevraging in deze groep niet uitgevoerd. In de andere leefgroep zijn de kinderen eenmaal 

bevraagd. Deze bevraging werd meegenomen in actiepunten voor het team in 2018. De gekozen 

thema’s van de leefgroepbegeleiders werden verder opgenomen en afgewerkt. Bij een evaluatie in 

het IPO werd er gekozen om in 2018 bewust meer tijd te creëren voor dit project. Om te 

voorkomen dat de bevragingen en de actieplannen verdwijnen in de dagelijkse werking sluit de 

pedagoog om de 2 maanden bij de teamvergadering aan om dit op de agendapunt te bewaken. In 

een APO werd beslist dat ook de residentiële afdeling in het Waasland de bevraging introduceert. 
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In 2018 willen we evalueren of de bevraging binnen het kader van Back to Basics voldoende is of 

moet aangevuld worden met tussentijdse tevredenheidsmetingen.  

 

 

15. Naar 2018, met hoop en bezorgdheden: 
 
 
Naar 2018 toe liggen er opnieuw best wat uitdagingen op tafel.  Er is de uitrol van werf 2 met een 
inzet van 15 miljoen euro voor 15 regio’s.  Er is werf 1 met een residentieel uitbreidingsbeleid maar 
waarrond nog onduidelijkheid heerst.  Er zijn bouwplannen, de uitrol van de RAKET-module in 
partnerschap met andere CKG’s, er is de opstart van een Domo-werking in Zoersel-Schilde-
Zandhoven, de opstart van een intersectoraal hechtingsoverleg,…  Meer daarover in voglend 
jaarverslag!   
 
2018 wordt opnieuw geen saai jaar… 
 
Arnold Schaek, directie Het Open Poortje VZW 
 
 
 
 
 
 

 

Signalen in de marge; 

Al 2 jaar op rij kunnen we over een bescheiden budget beschikken vanwege Lions Antwerpen 
Haven waarmee we kansarme gezinnen iets extra kunnen bezorgen.  Enkele voorbeelden; het 
betreft de aankoop van een kinderfiets voor een meisje van 10 jr, aankoop van bustickets waardoor 
een ouder haar kinderen kan bezoeken, aankoop van een treinticket waardoor een kind, samen 
met haar moeder, op bezoek kan naar een ernstig zieke oma in Duitsland,…    

Kiwanis-Dendermonde en -Temse is onze trouwe steun in het Waasland.  Zij hebben al meerdere 
jaren ons gesteund bij de inrichting van de leefgroep.  
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Deel II: 2017, het jaar in cijfers gevat. 
 

Deel II.I. DATA BETREFFENDE DE CKG-WERKING 

1. Aangekochte vs Gebruikte modules HOPSchilde en HOPWaasland. 

Uit onderstaande tabellen, en rekening houdend met de kostprijs van de modules, stellen we vast 
dat zowel HOP-Schilde als HOP-Waasland een overschot realiseerden qua modules (residentieel 
niet meegeteld).  Het overschot voor HOPS is 1.729,6 euro (in 2016 was dit 17146 euro).           
Voor HOPW is er een ruim overschot van 36.441,9 euro ( in 2016 was dit 7505 euro).          
Terzijde; W1 staat voor de weesmodule spelcounseling.                                                                       
De meerprestatie van De Tuimel was 27.509,43 euro (in 2016; 71.724 euro).  Dit brengt het totaal 
aan meerprestatie op 65.680.9 euro zonder rekening te houden met het residentieel luik (in 2016 
was dit een stukje hoger; 96.375 euro).  Er is dus algemeen opnieuw duidelijk meer gepresteerd op 
niveau van gezins- en kindbegeleiding dan we aan modules ‘inkochten’. 
 
HOPS; 
 

Overzicht Modules KIM KLM LLM ATG O tp4 ATI O W1

Aangekocht 4 12 34 2 3 6

Gebruikt 0 8 38 1 1 10  
 

 
 

 
HOPW; 
 

Overzicht Modules ZKIM KIM KLM LLM ATG O tp4 ATI O

Aangekocht 5 2 31 24 3 6

Gebruikt 4 1 32 29 3 6  
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2. Lang Licht Mobiele begeleiding. 
 
2.1. De duurtijd van deze module (we richten ons enkel op de afgesloten modules) per uniek kind 
en gemiddeld, bedroeg 15 mnd in HOPS (omdat sommige modules verlengd werden, bvb bij 
residentieel gelinkte modules), bijna een half jaar in De Tuimel en 9 maand in HOPW.   

DUUR LLM 

Gemiddelde duur dagen maanden weken

HOPS 461 15,2 65,7

HOPW 286 9,4 40,8

HOPT 159 5,2 22,7

Per uniek kind 

 

 
2.2. De frequentie van huisbezoeken zit bij alle afdelingen ruim boven de minimumgrens 
(=ongeveer 1 dag/wk).  In de Tuimel is dit bijna 2 x/wk.   De 3 afdelingen blijven in  de buurt van de 
frequentie van vorig jaar.   

FREQUENTIE LLM Dagen/week

HOPS 1,10

HOPW 1,20

HOPT 1,90

NORM 1,00  

 
2.3. De intensiteit (of de duur van een huisbezoek moet minstens 1u bedragen wat bij alle 
afdelingen gehaald wordt.   Een huisbezoek door het Tuimel-team duurt zelfs ruim anderhalf uur 
(vorig jaar 2 uur).  

LLM Uren min

HOPT 1,68 101

HOPS 1,05 63

HOPW 1,17 70  
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3. Kort Licht Mobiele begeleiding. 

3.1. De duur van deze module (enkel afgeronde dossiers) is voor HOPS 4.5 maand (sommige 
modules werden namelijk herhaald). In HOPW is dit iets meer dan 2 maand.  

KLM HOPS VS HOPW

Gemiddelde duur dagen maanden weken

HOPS 137 4,5 19,5

HOPW 71 2,3 10,1

Per module (inclusief herhalingen)

 
 
3.2. De frequentie van deze module (aantal huisbezoeken/wk) is ongeveer gelijkaardig over beide 
afdelingen.  Telkens mooi boven het minimale van 1 dg/wk. 

FREQUENTIE KLM Dagen/week

HOPS 1,30

HOPW 1,10

NORM 1,00  

3.3. De intensiteit van deze module moet minstens 1 uur/wk bedragen.                                                 
Beide afdelingen halen dit. 

KLM DUUR MIN UREN

HOPS 62 1,03

HOPW 77 1,28

NORM 60 1  
 
 
4. Kort Intensief (KIM) en zeer-kort intensief mobiele begeleiding (ZKIM). 
 
4.1. De duur van de kort-intensieve module is gestegen met vorige jaren naar 91 dgn (79 dgn in 
2015  64 en dgn in 2016) en dit door de sporadische herhaling van deze module.  Deze KIM-
module werd door HOPS en HOPW aangekocht maar enkel HOPW realiseerde deze module.         
Ter info; als een module niet wordt gerealiseerd (zoals hier gebeurde met de KIM in HOPS) maar 
wel is aangekocht, moet de organisatie een andere module aanbieden ter compensatie.                                                                                           
Ter info; vanaf 2016 zet HOPW voor crisisbegeleidingen de ZKIModule (=zeer-kort intensief) in en 
niet de KIM.   

 De gemiddelde duur voor de ZKIM was bijna 3 weken (in 2016 4 wkn). 

KIM versus ZKIM

Gemiddelde duur dagen maanden weken

HOPW KIM 91 3,0 13,0

HOPW ZKIM 19 0,6 2,7

Per uniek kind 

 
 
4.2 De frequentie van deze modules;  bij de intensieve module dienen we minimaal 3 keer per wk 
aan huis te gaan (op 46 wkn per jaar).  Bij de ZKIM dienen we 3 tot 5 keer aan huis te gaan. Uit 
onderstaande cijfers blijken we dit te halen.    

FREQUENTIE ZKIM Dagen/week

ZKIM 4,10

KIM 3,00

NORM 3,00  
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4.3. Intensiteit van deze module biedt ons zicht op het feit of we minstens 1u/wk aanwezig zijn in 
het gezin.  Beide afdelingen halen dit.  Bij de KIM is men zelfs anderhalf uur aanwezig. 

Duur HB Uren minuten

KIM 1,63 98

ZKIM 1,07 64

NORM 1,00 60

INTENSITEIT (Z)KIM 

 

 

5. Ambulante, pedagogische training, individueel van ouders (ATI O)  

5.1. De realisatie van deze module is in HOPW én in HOPS gelukt, maar in HOPS was dit nipt; 1 
training.  In 2016 haalde men 3 trainingen.  Daarvoor lukte dit telkens niet in HOPS maar de 
aanhouder wint .  Dat deze module ook in HOP-Schilde toch sporadisch lukt, is een goede zaak; 
het betekent dat het met sommige ouders lukt om ouderparticipatief te werken in een afdeling die 
vooral inzet op een lang-residentieel verblijf.  

ATI O HOPS HOPW

Aangekocht 3 6

Gebruikt 1 6

Aangekocht versus Gebruikt

 
 
5.2. De duurtijd van deze module per kind is bijna 2 maand in HOPW en bijna 4 maand in HOPS 
(één enkele casus).  Dat de duur in HOPS opvallend langer is, heeft te maken met een herhaling 
van deze module bij een kind.                                                                                                                                                  
Ter info; het engagement, de bereikbaarheid en laagdrempeligheid zijn factoren die vaak gelinkt 
zijn aan het slagen van deze module.   

DUUR ATI O uniek kind per module

HOPW 52 52

HOPS 111 74  
 
5.3. De frequentie van deze module berekent of deze module elke week wordt aangeboden (46 
wkn op 52 wkn).  Uit onderstaande cijfers blijkt dat men deze individuele module effectief wekelijks 
aanbood.  

FREQUENTIE ATI O dagen/week

HOPW 1,20

HOPS 1,00

Norm 1  

 
5.4. De intensiteit van de module toont aan dat de training ongeveer 1u duurde in HOPW en bijna 
anderhalf uur in HOPS, wat voldoet aan de norm. 

INTENSITEIT ATI O minuten 

HOPW 60

HOPS 80

Norm 60  
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6.  STOP 4-7 (ambulante begeleiding van ouders en van kind) 

6.1. Aantal begeleide kinderen.  Het huidige Ministeriële Besluit bepaalt dat een training 10 
kinderen moet inhouden.  In overleg met K&G is bepaald dat we minstens een gemiddelde van 8 
kinderen per training dienen te halen.   
Er gingen 13 trainingen door in 2017 en deze bereikten 124 kinderen (in 2016 waren er 12 
trainingen met 114 kinderen).  We bereiken zodoende ‘9,5’ kinderen per training. 
 

Trainingen

STOPGL 40 4

STOPS 46 5

STOPW 38 4

Begeleide kinderen 2017

 
Voor meer info inzake de 3 STOP4-7 werkingen, verwijzen we naar hoofdstuk 7 van het 
theoretische deel van dit jaarverslag.  Daar licht elke afdeling zijn werking toe. 
 
 

7. Lang Residentiële Opvang; enkel in HOP-Schilde 

7.1. Aanwezigheidsdagen.                                                                                                                 
De gemiddelde aanwezigheid is (3495/10*365=95,7% wat hoog is maar er dient rekening 
gehouden te worden dat we vaak ook gebruik maken van onze 2 zeer-kort-residentiële bedjes tvv 
langdurige opvang. Waardoor die 95.7% ietwat kan gerelativeerd worden.                                                                                                                          

Gem/Kind

Perspectief zoekend (9 kinderen) 106% 3493 388,11

Perspectief biedend (1 kinderen) 1% 2 2,00

Totaal HOPS 96% 3495 349,50

Norm 60% 2190 /

Capaciteit 100% 3650 /

Behaalde  aanwezigheidsdagen O RO L

 
 
7.2. Begeleidingsdagen.                                                                                                                              
Het gemiddelde van begeleidingsdagen is (3922)/10*365=107.5%.  Dit heeft opnieuw te maken 
met het feit dat er enkele Lang-resi kinderen bedjes innamen van de kort-resi capaciteit. 

Gem/Kind

Perspectief zoekend (9 kinderen) 119% 3919 435,44

Perspectief biedend (1 kinderen) 1% 3 3,00

Totaal HOPS 107% 3922 392,20

Norm 85% 3102 /

Capaciteit 100% 3650 /

Behaalde  begeleidingsdagen O RO L

 
 
Wanneer we de aanwezigheidsdagen delen door de begeleidingsdagen, hebben we een idee van 
hoeveel een gemiddeld kind (in een lang-resi bed) in HOPS effectief verblijft;                                                                     
-Voor kinderen in een perspectiefzoekende opvang is dit 3493/3919 = 89% (in 2016; 95.4%).                                 
Deze kinderen zijn dus 89% residentieel aanwezig in het CKG, wat bijzonder veel is.  
-Voor kinderen in perspectiefbiedende opvang is dit irrelevant want het betreft maar 1 kind dat pas 
op het einde van 2017 werd opgenomen.  
 
7.3. Gemiddelde duur van afgeronde dossiers binnen lang-residentiële opvang.                                
Deze gemiddelde duur is gebaseerd op modules die afgerond werden in 2017. Het gaat om 15 
‘perspectiefzoekende’ kinderen die gemiddeld anderhalf jaar in Het Open Poortje verbleven. Er 
waren 0 ‘perspectiefbiedende’ kinderen wiens dossier afgerond werden.   
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Gem Duur O RO L dagen maanden

P-zoekend (15 modules) 546,0 18,0

P-biedend (o afgeronde modules) 0,0 0,0

Gemiddelde duur modules afgerond in 2017

 
 
 
8. Zeer Korte Residentiële Opvang HOPS en HOPW 

8.1. Aanwezigheidsdagen.                                                                                                                    
Deze zijn opvallend laag voor HOPS, 38%, maar toch opmerkelijk hoger met vorig jaar; 4%.  Dit 
lage % heeft te maken met het feit dat deze bedjes soms zijn ingevuld door lang-residentiële 
noden. Over beide afdelingen heen, halen we met 74% vlot de norm van 60%. 

AWD O RO ZK HOP Gem/Kind

HOPS (7 kinderen) 60% 438 38% 276 39,43

HOPW (27 kinderen) 60% 1752 83% 2415 89,44

Totaal HOP 60% 2190 74% 2691 79,15

Norm Behaald

 
 
8.2. Begeleidingsdagen.                                                                                                                          
Deze zijn eveneens opvallend laag voor HOPS (51%) omdat een tijdlang deze bedjes zijn ingevuld 
door lang-residentiële noden. Over beide werkingen heen, zitten we met net 88% mooi boven de 
minimumnorm van 80%.   

 
BEGD O RO ZK HOP Gem/Kind

HOPS (7 kinderen) 80% 584 51% 371 53,0

HOPW (27 kinderen) 80% 2336 97% 2843 88,8

Totaal HOP 80% 2920 88% 3214 94,5

NORM 80% 2920 80% 2920 /

Norm Behaald

 
 
Nemen we alle residentiële begeleidingsdagen mee voor zowel zeer-kort resi én lang-resi, dan 
komen we aan 84.7% aanwezigheidsdagen (=(3495+2691)/7300) en 97.8% begeleidingsdagen 
(=(3922+3214)/7300) en halen we eveneens vlot de norm. 
In 2016 haalden we nog lage bezettingscijfers in HOPW (82.7%), nu 97%! 
Wanneer we de aanwezigheidsdagen delen door de begeleidingsdagen, hebben we een idee 
inzake hoeveel dagen een (gemiddeld) kind in een Zeer-Kort resibedje effectief verblijft;                                                                     
Voor de 7 HOPS-kinderen is dit 276/371 = 74%.  Het ‘gemiddelde’ kind was dus 74% residentieel 
aanwezig.  Voor de 27 HOPW-kinderen is dit 2415/2843 = 85% effectieve aanwezigheid.           
Als we dit vergelijken met de aanwezigheid bij lang-resi-opnames (zie vorige pagina; 89% in het 
CKG), is een kind in een kort-resi-plaatsje iets meer thuis.  
 
8.3.  De gemiddelde duur van afgeronde dossiers in 2017;  
De ‘modulaire’ duur van een Zeer Korte Resi-module is begrensd op 42 dagen (6 wkn).  
Een module mag echter, mits motivatie, herhaald worden.   
Sinds 2017 wordt er een onderscheid gemaakt tussen kinderen met een zuivere zeer korte module 
(zie eerste onderstaande tabel) en de kinderen die in de “wachtzone” zitten. Dit zijn de kinderen die 
worden opgevangen in de zeer korte module maar waarvan duidelijk wordt dat de noden langdurig 
zijn; kinderen die wachten op een doorstroom via de toegangspoort; de ‘ticketmodule’ (zie tabel 2 
hieronder). 
Uit beide tabellen is het duidelijk dat ticket-kinderen langer worden opgevangen dan de ‘zuivere’ 
kort-resi-kinderen.   
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Gem Duur O RO ZK dagen weken afgesloten modules

HOPW 64,00 9,1 44

HOPS 26,00 3,7 8  
 

Gem Duur O RO ZK Ticket dagen weken afgesloten modules

HOPW 222,00 31,7 4

HOPS 212,00 30,3 1  
 

 

9. Triple-P HOPS en HOPW  

Er werden 5 trainingssessies gepland maar 1 training werd afgelast wegens te weinig instroom; 
resultaat 2 trainingen in HOPSchilde en 2 in HOPWaasland.  Die bereikten samen 22 ouders (op 
naam van hun kind geregistreerd) of 5.5 ouders per sessie.  Dit is ongeveer in orde met de 
minimumnorm (de minimumnorm is 6 ouders/sessie).  De triple-p training is een module gericht 
naar het opvoeden van jonge kinderen (niet de tienermodule).   We stellen al enkele jaren vast dat 
de Triple-p trainingen niet zo vlot vol lopen (in tegenstelling tot STOP4-7 waar meestal wachtlijsten 
zijn), niettemin zijn de reacties van de deelnemers vaak zeer positief..!                                                                                                

TRIPLE P HOPS Sessies Kinderen

Aangekocht 2 12

Gerealiseerd 2 7  
 

TRIPLE P HOPW Sessies Kinderen

Aangekocht 3 18

Gerealiseerd 2 15  
 

 

10. De Tuimel;  

De Tuimel biedt de modules:                                                 
-ambulante, pedagogische training van ouders samen met kinderen in groepsverband,                               
-lang licht mobiele begeleiding voor ouders en kinderen.                                                                     
Voor meer inhoudelijke info verwijzen we naar het hoofdstuk in het theoretische deel.   

 
10.1. Aangekochte cfr gepresteerde modules;                                                                          
onze Tuimel-afdeling zorgt zowat elk jaar voor een mooi overschot aan geleverde modules, maar 
dit jaar werden er niet meer Tuimel-modules gerealiseerd maar wel mobiele begeleidingen (LLM). 

Overzicht Modules Tuimel LLM

Aangekocht 17 3

Gebruikt 17 6  

Kostprijs Modules Tuimel LLM TOTAAL Verschil

Aangekocht 229844,76 27 509,46€   257 354,22€           

Gebruikt 229844,76 55 018,92€   284 863,68€           
27 509,46

 

10.2. Gemiddelde duur van afgeronde dossiers;                                                                              
in 2017 werden 19 Tuimel- en 7 lang-licht-mobiele dossiers afgerond. De Tuimel-module werd 7 
keer herhaald; ij 4 kinderen 1 herhaling, bij 3 kinderen 2 herhalingen.  Dus in bijna de helft der 
casussen werd de module herhaald.  Dit sluit aan bij de opmerkingen van het Tuimel-team; zij 
wijzen op de (te) korte duur van deze module.  
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De gemiddelde duur van een afgeronde Tuimelmodule in 2017, duurde iets meer dan 6 mnd.                                                                                                                      
De Lang-licht-mobiele begeleiding duurde 5 maand, wat duidelijk minder lang dan die in HOPS en 
HOPW (zie tabel 2.1.), mede omdat die laatste vaak gelinkt zijn aan residentiële opvang. 

Gem.duur dagen maanden

Tuimel 193 6,3

LLM 159 5,2  
 
 
 
 

Deel II.I. DATA betreffende  BEGELEIDINGEN  binnen JONGERENWELZIJN 

1. Residentiele opvang en contextbegeleiding  
                                                              
Het Open Poortje heeft 4 residentiële plaatsen binnen Jongerenwelzijn.                                                                  
In 2017 verbleven er 4 kinderen (uit 2 gezinnen) in Het Open Poortje via het Agentschap 
Jongerenwelzijn.   
 
1.1. Aanwezigheids- en begeleidingsdagen. 
De norm inzake aanwezigheidsdagen is 4-7 dgn/wk.  Dit houdt minimaal ongeveer 208 dgn per 
bed in of voor 4 kinderen 832 dgn op jaarbasis.  We halen als aanwezigheidscijfer een percentage 
van 89% (=1302/1460) en voor begeleidingsdagen 100% (=1460/1460).                                          

Als we de aanwezigheidsdagen delen door de begeleidingsdagen, hebben we een idee hoeveel 
tijd het gemiddelde kind in huis was.  Dit bedroeg 89,2% (=1302/1460) van de tijd dat het kind in 
opname was in Het Open Poortje.  

Norm 832

Capaciteit 1460

Behaald 1302

AWD JW

 
 

Capaciteit 1460

Behaald 1460

BEGD JW

 
 
1.2. Beëindigde dossiers binnen de residentiële opvang en begeleiding.                                                                                                                           
Er werden geen dossiers afgesloten in 2017.  2 kinderen verblijven reeds meer dan 4,5 jaar in Het 
Open Poortje. De 2 andere kinderen bijna 1,5 jaar. 

 
 

2. Contextbegeleiding zonder resi-opname 

Het betreft contextbegeleidingen die kaderen binnen het modulaire uitbreidingsbeleid waarbij 

ingezet wordt op het voorkomen van een dreigende uithuisplaatsing in een gezin met jonge 

kinderen (contextbegeleiding, lage intensiteit of DUP-module).                                                                                                    

Er werden in 2017 13 mobiele contextbegeleidingen opgestart (er werden er 8 overgedragen van 

2016).  (in 2016 werden er 10 modules opgestart).  

2.1  Afgesloten dossiers.                                                                                                                            

Er werden 11 dossiers afgesloten in 2017 (in 2016 waren dit 6 dossiers).  Hun duur was gemiddeld 

bijna 6 mnd. 
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Aantal dossiers dagen maanden weken jaren

11 172 5,7 24,5 0,47

Gemiddelde duur afgesloten modules in 2017

 

 

3. Duur en intensiteit van de contextbegeleiding 
 
We zien dat de contextbegeleiding gemiddeld de norm haalt van 60 min (61 min). 
Bij de mobiele contextbegeleiding was dit zelfs anderhalf uur (78 min in 2016), bij de 
contextbegeleiding met resi-opname, zaten we dit jaar ook boven de norm met 73 min (in 2016 
zaten we onder de norm; 53 min). 
 
Bij zowel de contextbegeleiding met resi-opname als zonder-resi-opname samen, halen we vlot de 
norm van minstens 1 contact per week.  

 
Contextbegeleiding contacten/week minuten

Behaald Mobiel 1,3 94

Behaald Resi 1,3 73

Norm 1 60

TOTAAL JW HOPS 1,3 85  
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          Bijlage 1 

 

Beleidsaanbevelingen; Diversiteit in de jeugdhulp 
 
Overleggroep diversiteit & jeugdhulp 

 

Onze aanbevelingen op een rij 

In de loop van 2017 kwamen we met een groep van vertegenwoordigers van jeugdhulporganisaties 

samen rond tafel rond het thema ‘diversiteit in de jeugdhulp’, met een focus op het belang van en 

de nood aan een duidelijk diversiteitsbeleid, dit op verschillende niveaus en domeinen binnen de 

jeugdhulp.  

 

Vandaag zijn er al heel wat initiatieven om diversiteit en een diversiteitsbeleid meer op de agenda 

te zetten, dit zowel op het niveau van de overheid, het onderwijs als jeugdhulporganisaties. Deze 

initiatieven blijven echter te vaak beperkt tot het niveau van onderzoek of analyse en leiden, 

wegens het relatief vrijblijvend karakter, te weinig tot concrete actieplannen en acties. Met deze 

tekst met aanbevelingen willen we bijdragen tot meer concrete acties naar een gedragen en 

kwaliteitsvol diversiteitsbeleid. 

 

Onderstaand onze aanbevelingen op een rij, waarbij we ons richten tot 1) de overheid, 2) 

jeugdhulporganisaties en 3) het onderwijs. Hierna volgt nog een ruimere nota, waarin we deze 

aanbevelingen en het tot stand komen ervan verder toelichten  

 

1. De overheid 

- Het concretiseren naar een duidelijk en concreet actieplan van de aanbevelingen uit de 

kwalitatieve beleidsanalyse ‘Etnische diversiteit in zorg en welzijn’ binnen het Departement 

Welzijn Volksgezondheid en Gezin (Demeyer & Vandezande, 2016);  

- Diversiteit als aandachtspunt/criterium binnen het uitbreidingsbeleid; 

- Diversiteit als verplicht thema binnen het kwaliteitsbeleid van de overheid en bijgevolg van 

jeugdhulporganisaties;  

- Het ondersteunen van organisaties en hulpverleners uit de brede jeugdhulp rond dit thema. We 

zien hierin het aanbod van de OTA’s (consult en bemiddeling) als een good practice die mogelijks 

verbreed en uitgebreid kan worden; 

- Mogelijkheden voorzien om een sterkere koppeling te maken tussen laagdrempelig en preventief 

aanbod (waaronder de Huizen van het Kind) en intensievere hulpverlening (CKG’s, 

Jongerenwelzijn, …).  

 

2. Organisaties 

-Binnen het kwaliteitsbeleid van organisaties moet diversiteit een verplicht thema zijn: 

        Een thema dat overheen de kwaliteitsdomeinen zijn plaats heeft; 

Specifiek hierin is een divers medewerkersbeleid een belangrijke randvoorwaarde; 

Er moet hierbij ook ingezet worden op een non-discriminatie beleid. 
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 -Hierin vraagt de uitbouw van een divers medewerkersbeleid aandacht voor: 

Diversiteit overheen de verschillende functies binnen organisaties (zowel binnen de raad van 

bestuur, directie, staf, begeleiders, logistiek, …); 

Een vernieuwend competentie- en aanwervingsbeleid; 

Met expliciete inzet op en ondersteuning van begeleiders in het verwerven van interculturele 

competenties en het kritisch kijken naar zichzelf;  

Het actief linken leggen en samenwerken met het hoger onderwijs. 

 

3. Het onderwijs 

- De aanwerving van een diversiteitsmedewerker of beter nog, meerdere diversiteitsmedewerkers, 

met een duidelijke opdracht en mandaat binnen de school;   

- Het nagaan (via onderzoek) van de in-, door- en uitstroom van studenten van niet-westerse origine 

en de mogelijke drempels hierin en het vervolgens investeren in concrete acties om de drempels 

weg te werken; 

- Het thema diversiteit expliciet een plaats geven binnen sociale opleidingen en lespakketten. Dit 

niet ad hoc, of beperkt in tijd (bv. een themaweek ‘diversiteit’), maar binnen alle vakken en 

cursussen, dit zowel naar kennis over diversiteit als naar interculturele vaardigheden en attitudes 

toe.  

 

 
Inleiding 

In het jaarverslag 2015 van K&G lezen we dat 70.000 Kinderen in Vlaanderen geboren werden. 

Ongeveer 10 à 11 % van deze kinderen leven in kansarmoede (ongeveer 8000 kinderen) (K&G, 

2016). Een kind uit een niet-westers gezin heeft 30% kans om in kansarmoede geboren te worden, 

tegenover 5% voor kinderen uit een Vlaams gezin (K&G, 2016). Hierdoor vormen kinderen met 

een niet-westerse achtergrond, de grootste groep binnen de 8000 kinderen die jaarlijks in 

kansarmoede worden geboren. Het onderzoek van Smeyers (2016) bevestigt daarnaast de link 

tussen kansarmoede en jeugdhulp. Kinderen uit kansarme gezinnen hebben vier keer (2,4%) 

meer kans op contact met jeugdhulp dan andere kinderen (0,6%) (Smeyers & Cuyvers, 2018). 

 

Desondanks deze bevindingen, bereiken we niet-westerse gezinnen niet altijd even makkelijk en 

tijdig binnen de jeugdhulp, dit vnl. binnen de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ). 

Organisaties met een RTJ-aanbod (waaronder CKG’s) geven aan dat men niet-westerse gezinnen 

weinig of niet tijdig binnen hun rechtstreeks toegankelijk en dus minder intensief hulpaanbod 

bereikt. Onderzoek toont ook aan dat allochtone jongeren nog steeds moeilijker toegang krijgen tot 

hulpverlening binnen Jongerenwelzijn, in vergelijking met autochtone jongeren, terwijl ze in de 

meer repressieve, penitentiaire vormen van opvang vaak oververtegenwoordigd zijn (Lodewyck, 

Janssens & Ysabie, 2005). Door het niet-tijdig bereiken, binnen een nog preventief aanbod, 

escaleren problemen vaak binnen gezinnen (Bellaart, 2014), met als gevolg dat deze doelgroep 

steeds vaker in de niet-rechtstreeks toegankelijke en dus ook intensievere jeugdhulp terecht komt.   

 

Dit signaal grondig onderbouwen aan de hand van cijfers is niet evident. Zowel K&G als 

Jongerenwelzijn registreert niet structureel gegevens rond origine van kinderen, jongeren en ouders 
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in de jeugdhulp. De algemene cijfers rond kansarmoede van K&G zijn echter duidelijk, alsook de 

link met de jeugdhulp. Kansarmoede is een reëel gegeven en niet-westerse gezinnen zijn hier ruim 

in vertegenwoordigd. Niet-westerse gezinnen zijn dan ook een belangrijke doelgroep die we binnen 

de jeugdhulp tijdig en vanuit een preventief oogpunt in ons vizier moeten hebben. De problematiek 

van geradicaliseerde jongeren en jongeren die geen verbondenheid voelen met onze samenleving,  

die zich de afgelopen jaren niet alleen in Vlaanderen maar overheen Europa sterker manifesteert, 

zorgt voor een nog sterker pleidooi voor het inzetten op preventie bij niet-westerse gezinnen. Ook 

Minister Vandeurzen erkent dit; “Ook binnen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) nemen de 

uitdagingen toe om deze verscheidenheid aan groepen goed te bereiken, zowel inzake preventie als 

met onze hulp- en dienstverlening. Een superdiverse samenleving vraagt om een beleid met 

maatregelen, afgestemd op heel diverse noden en contexten” (Vandeurzen in Demeyer & 

Vandezande, 2016).   

 

Vanuit deze gedeelde bezorgdheid, zaten we met een groep van vertegenwoordigers van 

jeugdhulporganisaties in de loop van 2017 samen rond tafel. Onderstaande personen namen deel 

aan het overleg: 

 

Leen Van Overschée Het Open Poortje, Afdeling De Tuimel 

Tanja De Ruyck CKG ’t Kinderkasteeltje vzw 

Arnold Schaek Het Open Poortje vzw 

Annelies Mincke Vzw Jongerenbegeleiding-Informant 

Zoulikha Harrouch OCMW Sint-Niklaas 

Mieke Garcet Kind & Gezin 

Jeroen Berens Kind & Gezin 

Greet Lenaerts OTA Oost- en West-Vlaanderen vzw 

Hanne Vervaeck CKG Glorieux Ronse 

Ruth Kusé  OTA Antwerpen vzw  

Erna Houtman Consulente diversiteit K&G Oost-Vlaanderen 

Meike Vroom Anker Diversiteit Thomas More Antwerpen 

 

De insteek van de samenkomsten was eerst en vooral een uitwisseling rond ervaringen in het al dan 

niet bereiken van de doelgroep niet-Westerse gezinnen en over de hefbomen en mogelijke 

drempels hiertoe. Van hieruit kwamen we echter snel uit op de nood om dit thema ruimer te 

kaderen, nl. vanuit diversiteit (vanuit een cultureel/etnisch perspectief) in de jeugdhulp, met 

een focus op het belang van en de nood aan een duidelijk diversiteitsbeleid, dit op verschillende 

niveaus en domeinen binnen de jeugdhulp.  

 

In wat volgt, gaan we in op de drie niveaus binnen de jeugdhulp, waarin een diversiteitsbeleid 

duidelijk aanwezig moet zijn, nl. de overheid, jeugdhulporganisaties en het onderwijs. Deze drie 

niveaus zijn niet losstaand van elkaar, maar hebben gedeelde doelen in het komen tot een 

kwalitatief aanbod van jeugdhulp, waarin diversiteit zijn duidelijke plaats heeft. We gaan in op hoe 

we kijken naar diversiteit en een diversiteitsbeleid op deze niveaus, welke goede praktijken er reeds 
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aanwezig zijn en welke hiaten we nog zien, om tot slot dieper in te gaan op de aanbevelingen en 

actiepunten die eerder in deze tekst reeds bondig werden toegelicht.  

 

Doel van deze tekst is om met deze drie niveaus verder in gesprek te gaan. Onze geformuleerde 

aanbevelingen en actiepunten zijn belangrijke leidraden om in gesprek verder te verkennen wat er 

op korte-, middellange- en lange termijn gerealiseerd moet worden.  

1. Overheid 

Eerst en vooral is de overheid een belangrijke partner, en heeft deze een cruciale voorbeeldfunctie, 

als het gaat om de uitbouw van een diversiteitsbeleid. Gezien dit initiatief vanuit 

jeugdhulporganisaties komt, richten we ons in eerste instantie tot minister van Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin (WVG) Vandeurzen, zijn kabinet, het Departement WVG, en de 

agentschappen Jongerenwelzijn, Kind & Gezin, VAPH en Zorg & Gezondheid. Daarnaast is ook 

minister van Onderwijs Crevits, haar kabinet en het Departement Onderwijs en Vorming hierin een 

belangrijke stakeholder, gezien de belangrijke linken tussen Onderwijs en Welzijn (o.a. via het 

decreet Integrale Jeugdhulp & de Naadloos Flexibele Trajecten (NAFT)).  

 

We verwachten van een overheid dat ze in eerste instantie zelf duidelijk de kaart trekt van 

diversiteit en dat dit thema dan ook terugkomt in alle beleidsdomeinen en –acties die ondernomen 

worden. Dit vraagt een uitgewerkt diversiteitsbeleid. We zien hier al enkele initiatieven/eerste 

stappen, waaronder: 

• De Beleidsnota van minister Vandeurzen (2017-2018) waarin diversiteit zijn plaats krijgt 

onder de noemer “cultuursensitief werken”. Om organisaties en hulpverleners rond dit thema 

te ondersteunen, worden middelen voorzien voor de OTA’s (het uitwerken van 

vormingspakketten voor de brede jeugdhulp) en vzw De Touter (ondersteuning van 

organisaties in de uitbouw van een diversiteitsbeleid); 

• Het “Project Diversiteit” van het Departement WVG van waaruit in het najaar van 2018 een 

diversiteitsdag georganiseerd wordt rond het belang van een diversiteitsbeleid binnen 

welzijn- en zorgorganisaties;  

• De kwalitatieve beleidsanalyse binnen het Departement WVG rond “Etnische diversiteit in 

zorg en welzijn” (Demeyer & Vandezande 2016), formuleert heel wat interessante 

aanbevelingen voor het beleid, waaronder: 

o Het ontwikkelen van een beleidsdomein brede visie op etnische diversiteit in zorg en 

welzijn (met de inzet van aandachtsambtenaren); 

o Inzetten op structurele participatie van zelforganisaties en hun belangenbehartigers op het 

domein van WVG; 

o Het bieden van experimenteerruimte en handvaten voor de ontwikkeling en versterking van 

goede praktijken in het omgaan met etnische diversiteit in preventie en in hulp- en 

dienstverlening (met aandacht om te evolueren naar duurzaam inbedden van kennis en 

expertise); 

o Meer actief inzetten op de realisatie van een ‘gekleurd’ personeelsbeleid en een actief 

ondersteunend kwaliteitsbeleid (met de uitwerking van een diversiteitstoets); 
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o … 

 

Aanbevelingen die, zoals Minister Vandeurzen in de inleiding van het onderzoeksrapport aangeeft, 

moeten leiden tot een beleidsdomeinbreed actieplan, dat in nauwe samenwerking met de sociale 

partners en de organisaties met expertise uitgewerkt zal worden. 

 

• Ook binnen enkele agentschappen zien we een aantal good practices: 

o De gezinsondersteuners binnen K&G, waarvan een aanzienlijk deel van de medewerkers 

van niet-westerse afkomst is. De gezinsondersteuners voldoen aan bepaalde 

diplomavereisten (jeugd- en gehandicaptenzorg, intercultureel medewerker, opgeleide 

ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting) én werken met hun eigen 

ervaringsdeskundigheid en hun eigen levenservaring in armoede en/of sociale uitsluiting. 

Het doel van deze functie is verbinding te maken. Dit wordt ervaren als een zeer 

laagdrempelig aanbod voor de diverse gezinnen waarmee K&G in aanraking komt.  

o De vier OTA’s bieden bemiddeling en consult binnen de jeugdhulp, op vandaag vooral 

binnen Jongerenwelzijn. Een ondersteuningsaanbod dat als een grote meerwaarde ervaren 

wordt. Daardoor stijgen ook de vragen naar consult en bemiddeling vanuit de andere 

jeugdhulpsectoren (CLB, VAPH, CGG, K&G, …). De OTA’s hebben een bevraging 

gedaan naar de ondersteuning die er vandaag in deze sectoren aanwezig is, waar men 

terecht kan met vragen en ondersteuning rond diversiteit en interculturele bemiddeling. Uit 

deze bevraging blijkt dat binnen de andere sectoren er geen specifiek 

ondersteuningsaanbod rond deze thema’s aanwezig is. Binnen een aantal CLB’s zijn 

interculturele bemiddelaars tewerkgesteld, maar in de praktijk blijken deze functies niet 

dezelfde invulling te hebben als de OTA-bemiddelaars en blijft de nood bestaan aan 

meervoudig partijdige bemiddeling tussen betekenissystemen, generaties, etc. In de andere 

jeugdhulpsectoren gaan hulpverleners met vragen en interesse voor het thema naar 

vormingen, om zo te werken aan hun interculturele competenties. Het in de praktijk 

omzetten van deze competenties en deze ruimer inbedden binnen de organisatie, blijkt 

echter niet altijd evident. Uit de bevraging kwam de nood aan coaching op casusniveau, 

intervisie op teamniveau alsook bemiddeling sterk naar voor.  

 

Ondanks deze acties, ontbreekt het op overheidsniveau aan een duidelijk, omvattend en gedurfd 

diversiteitsbeleid. Het is hoog tijd dat van het beleidsdomeinbreed actieplan, waarnaar in de 

kwalitatieve beleidsanalyse “Etnische diversiteit in zorg en welzijn” verwezen wordt, werk wordt 

gemaakt. De focus op diversiteit is vandaag te ad hoc aanwezig binnen het beleid van het kabinet, 

het departement en de agentschappen. Dit maakt dat we kostbare tijd verliezen om stappen te zetten 

om de uitdagingen van een diverse samenleving preventief en constructief aan te pakken.  

 

We doen enkele aanbevelingen om hierin eerste stappen te zetten: 

• Eerst en vooral lijkt het ons noodzakelijk dat de aanbevelingen uit de 

kwalitatieve beleidsanalyse binnen het Departement WVG (Demeyer & Vandezande, 2016) 

geconcretiseerd worden naar een duidelijk en concreet actieplan. Het organiseren van een 

diversiteitsdag kan hierin een actie zijn (i.f.v. sensibilisering), maar dit moet verder gaan. 
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• Diversiteit als aandachtspunt/criterium binnen het uitbreidingsbeleid: de 

afgelopen jaren zien we in rondzendbrieven in kader van uitbreiding van specifiek aanbod, 

bepaalde thema’s en doelgroepen terug komen waaronder (ouders met) jonge kinderen, 

jongeren met autisme, ouders met een psychische problematiek, … Deze doelgroepen krijgen 

vaak hun plaats in uitbreidingsbeleid, gekoppeld aan actieplannen of problematieken die op 

dat moment actueel zijn. We vragen om het thema diversiteit en de doelgroep van niet-

westerse gezinnen structureel als criterium te vermelden als te bereiken doelgroep in het 

uitbreidingsaanbod/het uitbreidingsdossier. Dit is tot op heden nog niet gebeurd, waardoor 

organisaties ook niet alert zijn of meer alert worden voor dit thema en deze doelgroep. 

• Naast het uitbreidingsbeleid, moet diversiteit zijn plaats hebben binnen 

het kwaliteitsbeleid van de overheid en bijgevolg van de jeugdhulporganisaties. Dit zien we 

ook terug in de beleidsaanbevelingen van Demeyer & Vandezande (2016). Diversiteit als 

thema opnemen in het kwaliteitsbeleid zorgt er voor dat dit thema op de agenda staat van 

organisaties, dat men hier naargelang de eigen context en noden een kwaliteitsbeleid rond kan 

uitwerken én men via benchmarking en – learning good practices uitwisselt die leiden tot groei 

binnen de eigen organisatie. 

• Inzetten op diversiteit binnen het kwaliteitsbeleid van organisaties 

noodzaakt het ondersteunen van organisaties en hulpverleners uit de brede jeugdhulp rond de 

thema’s diversiteit en interculturele bemiddeling. Het aanbod van consult en bemiddeling, 

zoals de OTA’s dit op vandaag voor organisaties Jongerenwelzijn maar ook reeds ruimer 

inzetten, kan hierin een belangrijke ondersteuning zijn.  

• Er is nood aan een sterkere koppeling tussen laagdrempelig en preventief 

aanbod en intensievere hulpverlening. Ook de praktijk vraagt hier naar. Zo willen de CKG’s 

sterker inzetten op preventie met een aanbod van preventieve modules ter ondersteuning van 

de Huizen van het Kind. Hiermee wil men een actieve brugfunctie opnemen tussen het 

voorveld en hulpverlening (Werkgroep CKG van het Vlaams Welzijnsverbond, 2017).  ‘Werf 

1’ van Minister Vandeurzen waarin intersectorale RTJ-netwerken binnen 15 Vlaamse regio’s 

worden opgezet, biedt hier intersectorale kansen, maar benoemt nergens het thema diversiteit. 

We vinden dit een gemiste kans. 

2. Organisaties 

Naast de overheid, hebben organisaties binnen de jeugdhulp zelf heel wat mogelijkheden om rond 

diversiteit aan de slag te gaan en de doelgroep van niet-westerse gezinnen en jongeren te bereiken.  

We zien hierbij twee grote ingangen, waaronder het kwaliteitsbeleid enerzijds en het 

medewerkersbeleid anderzijds.  Ook  Demeyer & Vandezande (2016) formuleren dit in de 

beleidsaanvelingen: “Naast visieontwikkeling, coördinatie en ruimte voor vernieuwende 

experimenten zijn twee belangrijke instrumenten die door de experten werden ingebracht enerzijds 

het personeelsbeleid en anderzijds het kwaliteitsbeleid” (p. 75).   

 

2.1 Kwaliteitsbeleid 

Binnen het kwaliteitsbeleid van organisaties moet diversiteit een thema zijn. Onze aanbevelingen 

hierover: 
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• Dit kan een thema zijn dat overheen de kwaliteitsdomeinen zijn plaats 

heeft. Zowel binnen de algemene visie op kwaliteitszorg, in de kernprocessen (o.a. onthaal van 

de gebruiker), de medewerkersresultaten (een divers medewerkersbestand), de gebruikers- en 

de samenlevingsresultaten.  

• Diversiteit binnen het kwaliteitsbeleid zorgt er voor dat organisaties 

hierover in overleg gaan, good practices uitwisselen en leren van elkaar. Het zorgt ook voor 

reflectie binnen de teams, over de aanwezige referentiekaders en de durf om deze in vraag te 

stellen (cf. ondersteuning door de OTA’s van teams).  

• Specifiek hierin is een divers medewerkersbeleid een belangrijke 

randvoorwaarde.  

• We wijzen hier ook op het belang van een non-discriminatie beleid. 

• De aanduiding van een diversiteitsmedewerker kan hierbij een intern 

baken zijn.  

 

2.2 Medewerkersbeleid 

Dit komt ook terug in de beleidsaanbevelingen van Demeyer 

& Vandezande (2016): “Een nog meer actief inzetten op de 

realisatie van een ‘gekleurd’ personeelsbeleid – in lijn met 

het Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en 

welzijnssector - is noodzakelijk om de nog steeds overwegend 

witte sector van het welzijns- en gezondheidsveld meer divers 

te maken” (p. 75).  

Het medewerkersbestand van jeugdhulporganisaties weerspiegelt vaak weinig diversiteit. Ook 

dit is op vandaag moeilijk te staven met cijfers, gezien hier weinig registratiegegevens rond 

verzameld worden. Het Vlaams Welzijnsverbond doet echter jaarlijks een bevraging bij hun leden, 

die deze aanname bevestigt; in 2015 hadden 2,38% van de medewerkers een allochtone herkomst. 

In 2016 zien we een lichte terugval, met name 2,31 % (Vlaams Welzijnsverbond, 2017). 

 

Onze belangrijkste aanbeveling hierbij is dan ook dat organisaties werk maken van een divers 

medewerkersbeleid. Ook jongeren geven het belang hiervan aan: “Als een team diverser is 

samengesteld, dan is de kans groter dat een jongere zich met iemand uit het team kan verbinden.” 

(B., 21 jaar) (In Kusé & Jashanica, 2016).  

 

We zien in heel wat organisaties vandaag de nood om aan de slag te gaan rond een divers 

medewerkersbeleid: 

• Binnen de leefgroepen voor NBMV die in 2016 hun deuren openden (co-financiering 

Jongerenwelzijn en Fedasil) zien we hier een duidelijke keuze voor. Bij de opstart kregen de 

13 initiatiefnemers vanuit Jongerenwelzijn de raad mee om voor deze leefgroep(en) een 

begeleidersteam samen te stellen bestaande uit medewerkers met een diverse culturele 

achtergrond en specifiek begeleiders die zelf (ooit) vluchteling zijn geweest. Dit omwille van 

verschillende redenen zoals de verminderde afhankelijkheid van tolken, om meer voeling te 

krijgen met culturele aspecten of om de jongeren voorbeeldfiguren aan te reiken. Uit een 

bevraging bij de initiatiefnemers door Jongerenwelzijn eind 2016, bleek het merendeel van de 

https://sociaal.net/auteur/ruth-kuse/
https://sociaal.net/auteur/rajmonda-jashanica/
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begeleidersteams in deze leefgroepen ook daadwerkelijk een diverse samenstelling te hebben 

(een stijging van 4 à 5 %). De balans was positief. Werkgevers waren tevreden over de 

aanwerving van ‘doelgroepmedewerkers’ en in sommige organisaties was dit al aanleiding 

geweest om ook voor andere afdelingen op zoek te gaan naar medewerkers met een andere 

culturele achtergrond.  

• Binnen de Touter is men reeds jaren bezig met diversiteit in het 

medewerkersbeleid. Zij begeleiden gezinnen met een diverse sociale en culturele achtergrond, 

waaronder in het dagcentrum Taimoem dat zich specifiek richt tot gezinnen met een 

migratiegeschiedenis en/of die een islamitische achtergrond hebben. Dat kunnen Marokkaanse 

gezinnen zijn, maar ook Afghaanse, Pakistaanse of Turkse gezinnen. Het gaat hier om een 

zeer divers en categoriaal aanbod, dat zich ook vertaalt in de medewerkers die hier aan de slag 

zijn.  

 

Het uitwerken van een divers medewerkersbeleid vraagt aandacht voor: 

• Diversiteit, niet alleen binnen de logistieke medewerkers, maar overheen 

de verschillende functies binnen organisaties (zowel binnen de raad van bestuur, directie, staf, 

begeleiders, logistiek, …) 

• De ervaring van de leefgroepen NBMV en de Touter leert dat een divers 

medewerkersbestand, ook een ander competentie- en aanwervingsbeleid vraagt. Jan Bots 

omschrijft dit als volgt: “Als je verwacht dat al je medewerkers in alles uitblinken, is het zeer 

moeilijk om diversiteit in je organisatie binnen te krijgen. Onze focus ligt op het samenstellen 

van teams, waar de nodige competenties in aanwezig zijn. Moet iedereen daarom alles 

kunnen? Neen. Zullen medewerkers soms taken van elkaar moeten overnemen? Ja.” (Bots, 

2017). 

• Het bereiken van de doelgroep van niet-westerse gezinnen, vraagt een 

zekere deskundigheid. Het beschikken over interculturele vaardigheden, het kunnen 

functioneren in verschillende contexten en nieuwe situaties, het kennen van verschillende 

culturen, het spreken van de taal, … zijn een meerwaarde om verbinding te leggen met deze 

gezinnen. We willen hierbij voor begeleiders vooral de focus leggen op het belang van 

interculturele competenties, het leren van andermans visies, ervaringen en competenties, het 

kritisch kijken naar zichzelf en het vormen en coachen van begeleiders hierin.  

• Komen tot een divers medewerkersbestand vraagt ook actief linken 

leggen en samenwerken met hoger onderwijs i.f.v. aanwerving van afstuderende studenten. 

Deze aanbeveling brengt ons bij het derde niveau, nl. het onderwijs.  

3. Onderwijs 

Binnen het niveau van het onderwijs, richten we ons vooral op instellingen uit het hoger-, beroeps-, 

professioneel-, of academisch onderwijs waarvan studenten binnen stages of latere tewerkstelling 

aan de slag gaan binnen de welzijnssector.  Ook zij hebben een duidelijke rol in het komen tot meer 

diversiteit in de jeugdhulp.  
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We zien dat er in verschillende Hogescholen werk wordt gemaakt van diversiteit. Thomas More 

Antwerpen bijvoorbeeld, heeft sinds 2009 een interculturele coach, organiseert infoavonden voor 

een diverse instroompopulatie en heeft recent ook een ‘anker diversiteit’.  Deze laatste heeft als 

opdrachten om;  

1) het curriculum aan te passen aan de maatschappelijke evolutie naar 

superdiversiteit,  

2) docenten te ondersteunen om hen competenter te maken in 

diversiteitsthema’s en hen kritisch te leren kijken naar hun eigen 

referentiekaders,  

3) te komen tot een diverser medewerkersbestand en 4) oog te hebben voor 

een diverse in-, door- en uitstroom van studenten. Op dit moment is de 

aanstelling van een ‘anker diversiteit’ of m.a.w. ‘een diversiteitsmedewerker’ 

nog geen verplichting vanuit de overheid. Maar hogescholen en universiteiten voelen steeds meer 

de nood en ervaren de meerwaarde, zowel als organisatie als binnen de opleidingen.  

 

Ook het vergroten van de uitstroom van deze studenten is een aandachtspunt. Wat zijn de redenen 

waarom deze studenten weinig of beperkt uitstromen? Uit onderzoek (Wolff, 2013) blijkt dat er 

meerdere oorzaken zijn voor uitval van studenten met migratie-achtergrond in het hoger onderwijs. 

Enkele indicatoren die hierin een rol kunnen spelen zijn de sterke focus op schriftelijke 

communicatie binnen de opleiding, het moeilijk vinden van stageplaatsen (cf. hoofddoekendebat), 

het gebrek aan rolmodellen of aanspreekpunten binnen de opleiding, … In Vlaanderen zijn er 

niettemin weinig tot geen recente details voorhanden en zou verder onderzoek moeten gebeuren. 

 

Vanuit bovenstaande, formuleren we enkele eerste aanbevelingen naar hoger onderwijs toe, m.n.: 

• De aanwerving van een diversiteitsmedewerker of beter nog, meerdere 

diversiteitsmedewerkers, met een duidelijke opdracht en mandaat binnen de school; 

• Het nagaan (via onderzoek) van de in-, door- en uitstroom van studenten van niet-westerse 

origine en de mogelijke drempels hierin en het vervolgens investeren in concrete acties om de 

drempels weg te werken; 

• Het thema diversiteit expliciet een plaats geven binnen sociale opleidingen en lespakketten. 

Dit niet ad hoc, of beperkt in tijd (bv. een themaweek ‘diversiteit), maar binnen alle vakken en 

cursussen, dit zowel naar kennis over diversiteit als naar interculturele vaardigheden en 

attitudes toe.  

 

4. Verder traject 

Betrokkenen aan wie we deze nota bezorgen en met wie we verder in gesprek willen gaan: 

• Minister Vandeurzen en zijn kabinet; 

• Minister Crevits en haar kabinet; 

• Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 

• Het Departement Onderwijs en Vorming; 

• Stefaan Van Mulders en David Debrouwere van Jongerenwelzijn; 

• Katrien Verhegge en Anne Vanden Berge van Kind & Gezin; 

• James Van Casteren van het VAPH; 
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• Dirk Dewolf van het Agentschap Zorg en Gezondheid; 

• Het Vlaams Welzijnsverbond en SOM. Jongerenbegeleiding-Informant is reeds 

vertegenwoordigd als lid van de overleggroep ‘diversiteit in de jeugdhulp’; 

• De Associatie KULeuven, de Associatie Universiteit Gent, de Associatie Universiteit & 

Hogescholen Antwerpen, de Associatie Universiteit - Hogescholen Limburg en de 

Universitaire Associatie Brussel. 
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