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Als ze als kind niet altijd zo stil had hoeven zijn,  
Had ze vandaag misschien het hoogste lied gezongen 
Als ze als kind niet altijd zo alleen was geweest 
Had ze vandaag misschien al lang iemand gevonden 
 
Als ze als kind niet altijd zo bang had hoeven zijn 
Had ze vandaag misschien van iemand durven houden 
Als ze als kind niet altijd zo’n puinhoop had gezien 
Had ze vandaag misschien kastelen kunnen bouwen 
 
Als ze als kind de warmte van de zomer had gekend 
Was ze die warmte in haar winter nooit verloren 
Als ze als kind de warmte van een nest had gekend 
Had het haar hele leven niet zo gevroren 
 
Als ze als kind niet al zo oud had hoeven zijn 
Had ze vandaag nog een kinderlied gezongen 
Als ze als kind gewoon een kind had kunnen zijn 
Was ze vandaag als kind opnieuw begonnen. 
 
 
Liselore Gerritsen, Oktoberkind, 1984 
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DEEL I: 
Het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning  
Het Open Poortje 
 

1. Wat doen CKG’s? 

 
We blijven vooralsnog vasthouden aan volgende oriënterende definitie: 
Het CKG richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar, in al hun diversiteit, die een hulpvraag 
stellen omdat het opvoedingsgebeuren voor ouders en/of kind vastloopt of dreigt vast te lopen en 
waarvoor met een tijdelijk hulpaanbod, voldoende perspectief is op verandering. 
 
Als CKG staan wij onder toezicht van het Agentschap Kind en Gezin en richten we ons vooral naar 
gezinnen die in pedagogische moeilijkheden verkeren (opvoedingscrisis) en die, al of niet vrijwillig, 
met ons contact opnemen. 
We beschikken hierbij over 3 specifieke werkvormen die elk uitgewerkt zijn in een aantal modules (zie 
verder in dit jaarverslag); 
-Het centrum biedt enerzijds pedagogisch onderbouwde kinderzorg en begeleiding door ambulant 
(enkel overdag of enkel ’s nachts) en residentieel kinderen op te nemen.  Hierbij hoort telkens een 
gezinsbegeleiding die erop gericht is de ouders zo deskundig mogelijk te begeleiden bij de 
gezinsproblematiek.  De voorliggende problematieken kunnen divers zijn; financieel, 
huisvestingsproblemen, acute of chronische ziekte, pedagogische problemen, relationele conflicten, 
toxicomane afhankelijkheid, problemen tgv de werksituatie, …   
In dit complexe verhaal is ons centrale mandaat steeds het herstel van het pedagogisch welzijn in 
het gezin.  Inzake de andere contextfactoren, kunnen we een toeleidende of ondersteunende rol 
opnemen in zoverre dit haalbaar is en dit de centrale opdracht niet verhindert.    
-Vervolgens bieden we ook mobiele gezinsbegeleiding waarbij we ons specifiek richten op de 
pedagogische noden in het gezin. 
Als CKG, heeft het centrum enkele specifieke accenten: 
-Onze drie werkvormen kunnen naadloos in elkaar overgaan of onafhankelijk zijn.  In het modulair 
traject, zie verder, kan dit mogelijks moeilijker verlopen. 
-We zijn 24u op 24 bereikbaar.  Elke dag van de week en dit het ganse jaar. 
-Crisisaanvragen, die aansluiten bij de opdracht, kunnen, indien mogelijk, direct opgenomen worden.  
-We begeleiden gezinnen met kinderen van 0 tem 12 jaar (zo lang ze basisonderwijs volgen).   
-Onze begeleiding is tijdelijk.  Dat betekent dat we geen jarenlange begeleiding (en opvang) kunnen 
bieden maar binnen een tijdsbestek van een aantal tot meerdere maanden een oplossing dienen te 
zoeken voor het gezin. 
-De gezinnen die we begeleiden, kunnen zelf de vraag aan ons richten, er hoeft dus geen instantie 
tussen te komen. 
-De ambulante en residentiële opvang is niet gratis maar wordt berekend op basis van het inkomen.  
De ouderbijdrage is aangepast aan kansarme gezinnen, startend bij 1,25 tot 20 euro/dag voor de 
beter bemiddelde gezinnen.  Er kan een sociaal tarief aangevraagd worden.  Bij “geplaatste” kinderen, 
wordt 2/3 van de kinderbijslag betaald. 
-De mobiele, ambulante en residentiële werkvormen zullen vanaf 2013 in modules worden vertaald 
(zie hoofdstuk 20. Naar een nieuw CKG-besluit), waarbij de lange residentiële opvang 
(perspectiefzoekend en perspectiefbiedend) niet rechtstreeks toegankelijk zijn. 
 

Signaal in de marge; 
-Alle CKG’s in Vlaanderen bieden samen werk aan ongeveer 863,7 FEQ.  Hiervan zijn 29 FEQ 
gefinancierd via Gesco en 63.3 FEQ via Sociale Maribel.    
 
-Het Open Poortje zal in 2013 een interne vorming aanbieden aan haar medewerkers inzake 
“Borderline en ouders met jonge kdn”.  30 mensen zullen deelnemen over de 2 afdelingen Het Open 
Poortje-Schilde en Het Open Poortje-Waasland.   Deze vorming kon tot stand komen dankzij de steun 

van Cera-Foundation.  
 
-In 2013 zullen een aantal CKG’s samen een aantal vormingen organiseren oa inzake “Sherborne en 
hechting” en inzake “Stress en burnout”, telkens met een externe lesgeefster. 
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2. Het Open Poortje-Schilde 
 
2.1. Situering. 
Het Open Poortje-Schilde beschikt over 2 leefgroepen die door de pedagogische dienst worden 
ondersteund, verder is er een team van residentiële gezinsbegeleider(st)ers, een verpleegkundige en 
een mobiele dienst.  De kleuters gaan naar een lokale kleuterschool en de oudere kinderen naar een 
basisschool in de buurt.   Waar mogelijk, blijven de kinderen naar hun vroeger school gaan.  In 
principe vragen we dat de ouders hun kinderen in het weekend naar huis meenemen teneinde de 
familiale band te bewaren.  Wanneer dit niet kan, kunnen de kinderen in het CKG blijven.  De ouders 
zijn, indien geen beperkingen werden opgelegd, van harte welkom in het CKG.  In elke leefgroep zijn 
er in 2012 max. 8 kinderen en per leefgroep zijn ongeveer 6 opvoedkundigen, waaronder 1 
hoofdopvoedkundige (zie ook 2.2). 
 
De kinderen die bij ons terecht kunnen, hebben in principe geen individueel-therapeutische hulp 
nodig.  Dit houdt in dat we geen kindbegeleiding bieden waar individuele therapie noodzakelijk is.  
Kinderen met een specifieke (medische) handicap, kunnen mogelijk bij ons terecht na overleg tussen 
de verpleegkundige en de pedagogische dienst. 
 
Hoe bereikt u Het Open Poortje-Schilde: 
Indien u vanuit Antwerpen, Leuven of Hasselt komt en op de ring bent, dient u afrit  
Wommelgem-Wijnegem te nemen.  Dan gaat u onder de viaduct het rondpunt links mee- 
draaien richting Wijnegem alsmede richting Shoppingcenter of Makro.  Eenmaal u aan de  
lichten komt bij de Makro en Shoppingcenter, blijft u rechtdoor rijden richting Schilde.  
Na een aantal kilometer, komt u in het centrum van Schilde (u bevindt zich op de weg van  
Antwerpen naar Zoersel-Turnhout). In het centrum van Schilde, slaat u aan de lichten naar rechts,  
richting Oelegem. Dit is de Schoolstraat die naar de kerk loopt.  Aan de kerk begint de Putten- 
hoflaan. Het Open Poortje is gesitueerd aan nr. 25. 
 
Met de bus: 

-Bus 41.  Deze vertrekt vanuit het Fr. Rooseveldplein. U stapt af aan de Halte “Kerkelei” te Schilde.  
Dit is op de Turnhoutsebaan.  Dan dient u nog een 10 min. te stappen.  De busrit duurt 25 min. 
-Bus 61.Deze vertrekt eveneens vanuit het Fr. Rooseveldplein te Antwerpen en stopt vlak bij het  
centrum in Schilde.  De busrit is minder regelmatig en duurt 55 min. 
 
Hoe en wie contacteren: 
CKG Het Open Poortje-Schilde, Puttenhoflaan 25, 2970 Schilde.  
Tel:03/383.26.51, fax: 03/385.19.96, e-mail: ckghops@telenet.be 
Gezinsbegeleidsters: Maddy, Veronique/Hilde (vpl), Davinia, Kristien, Marleen, Ann, Jill, Els,  
Veerle (coördinator). 
Directie; Arnold Schaek.    
Pedagogische directie; Lieve Mortelmans 
en een team van gedreven (hoofd)opvoedkundigen, logistieke en administratieve medewerkers . 
 
 
2.2. De CKG-reorganisatie; effecten voor Het Open Poortje-Schilde. 
Vanaf oktober 2012 is het CKG stilaan beginnen te werken binnen de contouren van een nieuw besluit  
waarbij vooral vertrokken is vanuit een modulair gedachtengoed.  
Hierbij vertrekken we vanuit 13 typemodules die elk een specifieke kostprijs hebben.  Elk CKG dient  
minstens 4 mobiele en ambulante modules in te kopen.    
Voor CKG Het Open Poortje te Schilde worden vooral volgende modules ingekocht;  
-Kort-lichte mobiele begeleiding (tot 3 mnd). 
-Lang-lichte mobiele begeleiding (tot 1 jaar).  
(bovenstaande 2 modules zijn de reguliere thuisbegeleidingen die we heden aanbieden) 
-Kort-intensieve mobiele begeleiding (tot 3 mnd); hieronder kunnen ondermeer de intensieve amber- 
begeleidingen gerekend worden, alsmede andere intensievere thuisbegeleidingen. 
-Ambulante training van ouders in groep of individueel; onder deze typemodules kunnen de triple-P  
Methodieken, level 4, vallen. 
-Lange residentiële opvang.  In de aanloop naar 2013 werden de residentiële leefgroepen in het najaar  
van 2012 stilaan voorbereid om  naar 2 leefgroepen van 6 kinderen evolueren.  Dit betekent dat er 4  
residentiële bedden zouden sneuvelen in Schilde.  We beseffen dat de jeugdhulp in Vlaanderen voorals- 
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nog eigenlijk eerder nood heeft aan méér residentiële bedden ipv minder, maar de kostprijs die men hangt  
aan de residentiële bedden, dwong ons tot lichte afbouw.  Deze afbouw wordt echter gecompenseerd  
door een uitbreiding, vanaf april 2013, met 4 residentiële plaatsen Jongerenwelzijn (2 plaatsen per  
leefgroep). ).  Een waardevol precedent want 2 agentschappen ontmoeten elkaar onder één dak. 
Vanaf 2013 worden de 2 leefgroepen opgedeeld in enerzijds een lang-perspectiefzoekende  
groep (hier ligt een perspectief naar huis nog voor handen en zal er sterker ingezet worden op ouder- 
participatie)en anderzijds een perspectiefbiedende leefgroep (hier is geen perspectief naar huis op  
halflange termijn en wordt er gestreefd naar een gezinsgerichte leefgroep). 
Zowel perspectiefbiedende als –zoekende dossiers situeren zich na de toegangspoort (niet-rechtstreeks  
toegankelijk  
-Het CKG Het Open Poortje-Schilde zal geen korte-residentiële leefgroep aanbieden, noch een  
ambulante leefgroep (noch een combinatie van beiden).   Reden hiervoor is het feit dat deze modules,  
aldus Kind en Gezin, het beste in een aparte leefgroep ondergebracht worden en niet  
meer samen kunnen met lang-residentiële opnames.  Wij betreuren dit want het ondermijnt de naadloze  
overgang tussen modules! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signalen in de marge.   
 
In de provincie Antwerpen stelde de politie in 2011 9192 feiten van intra-familiaal geweld vast. 
Voor 2012 is voorlopig enkel de eerste helft van het jaar geïnventariseerd met 4152 vaststellingen. 
In 2000 waren er nog  “maar” 4603 feiten.  Vijf jaar later (2005) waren dit 7014 feiten. 
Nog eens vijf jaar later (2010) waren dit 9328 feiten. 
Sinds 2009 zit dit cijfer rond de 9000 feiten. 
Opmerkelijk is de aard van vaststellingen (cijfers over de jaren heen): 
Fysisch geweld tov partner, kdn en andere familie neemt tss 42 tot 52% in  
(sinds 2006 tss 50 en 52%). 
Seksueel geweld tov partner, kdn en andere familieleden neemt 1 tot 2% in (stabiel over de jaren). 
Psychisch geweld tov partner, kdn en andere familieleden neemt tss 36 en 43% in (vooral rond 38%). 
Economisch geweld tov partner, kdn en andere familieleden neemt tss 6 en 16% in (vooral rond 8%). 
 
Bovenstaande info is afkomstig uit jaarrapport 2012 van de federale politie,  
http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_statistieken/stat_2012_trim2_nl.php 
 

 

http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_statistieken/stat_2012_trim2_nl.php
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3. Het Open Poortje-Waasland en afdeling Driewielerke 
 
3.1. Situering. 
-Het Open Poortje-Waasland beschikt heden over 1 leefgroep waar kinderen ambulant en resi- 
dentieel worden begeleid en aanvullend zijn er nog mobiele plaatsen.  
Capaciteit; 29.   Deze afdeling in het Waasland is elke dag open, ook in het WE.   
Sinds juni 2009 is deze afdeling ook ingestapt in het crisisnetwerk Oost Vlaanderen zonder artikel 17.   
De kinderen gaan naar een lokale kleuter- en basisschool in de buurt.  Waar mogelijk, blijven de  
kinderen naar hun vroegere school gaan. 
4 tot 5 plaatsen van de 29 plaatsen dienen te worden aangewend voor mobiele begeleidingen  
in de regio Dendermonde (metname de gemeentes Waasmunster, Hamme en Zele).  In deze regio  
is een mobiel steunpunt opgestart ism CKG’s Den Boomgaard en CKG Zonneheuvel die elk 4 mobiele  
plaatsen inbrengen.  Het steunpunt is gevestigd in Het Sociaal Huis van Dendermonde;  
Gentsesteenweg 1, tel; 052/37.85.79.   
 
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  
Hulst (afrit 14).  Bij het einde van de afrit gaat u naar rechts, 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 2

e
  

afrit, richting St Niklaas.  U volgt deze weg die een bocht naar links maakt.  Vervolgens passeert  
u een spoorweg met een rotonde.  U rijdt rechtdoor (2

e
 afslag aan de rotonde).  Vervolgens  

neemt u de eerste straat rechts; dit is de 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, waardoor een ruim bus-netwerk voorhanden 
is.  Hou echter rekening met overstappen indien u van Temse, Beveren, Lokeren,… komt. 
 
Hoe en wie contacteren in Sint Niklaas: 
CKG Het Open Poortje-Waasland, Watermolenstraat 22, 9111 Sint Niklaas-Belsele. 
Tel: 03/777.50.93.  Fax: 03/777.85.52.  E-mail: ckghopw@telenet.be. 
Coördinator; David Vansteenbergen 
Gezinsbegeleidsters; Rosette, David, Karolien, Lieselot (vpl), Karlien/Hanne, Katrien (pedagoge). 
Algemene directie; Arnold Schaek 
Pedagogische directie; Lieve Mortelmans 
en een team van gedreven (hoofd)opvoedkundigen, logistieke en administratieve medewerkers . 
 
 
3.2. De CKG-reorganisatie; effecten voor Het Open Poortje-Waasland. 
Voor CKG Het Open Poortje-Waasland zullen bijna net dezelfde modules ingekocht worden;  
-Kort-lichte mobiele begeleiding (tot 3 mnd). 
-Lang-lichte mobiele begeleiding (tot 1 jaar). 
-Kort-intensieve mobiele begeleiding (tot 3 mnd), waarbij ondermeer de intensieve amber- 
begeleidingen alsmede andere intensievere thuisbegeleidingen. 
-Ambulante training van ouders in groep of individueel; onder deze typemodules kunnen de  
triple-P methodieken, level 4, vallen. 
Enkel inzake het residentiële aanbod zullen er verschillen zijn; 
-korte residentiële opvang;  de keuze om kort-residentieel te werken is volgende; 
Vanaf september 2012 werd de leefgroep licht afgebouwd van 10 naar 8 kinderen.  Dit betekent dat er  
2 residentiële bedden sneuvelen in Sint Niklaas en dit tgv het dure prijskaartje dat aan de residentiële  
bedden werd gehangen.  De leefgroep bestaat zodoende uit 6 kort-residentiële plaatsen en  
2 ambulante plaatsen.  
Reden voor de keuze inzake kort-residentieel (gelinkt met ambulant) tov lang-residentieel; 
Daar HOP-Waasland maar over 1 leefgroep beschikt, dienden we te kiezen tussen een kort-residentiële  
leefgroep en een lang-residentiële leefgroep.  In de regio St Niklaas neemt niemand de kort-residentiële  
zorg op zich.  Vandaar dat ons CKG deze opvang heeft opgenomen.  Dit betekent echter dat er geen 
lang-residentieel aanbod meer is binnen het CKG (wel binnen Jongerenwelzijn voor 3-18 jr). 
Kort-residentiële opvang onderscheidt zich van lange resi-opvang door het feit dat zij zich richt naar  



 8 

opvang die qua tijdstraject korter is en qua problematiek minder complex. Zij situeert zich ook vóór de  
toegangspoort en is dus rechtstreeks toegankelijk.   
We vrezen echter dat de meerderheid der residentiële opnames een zekere complexiteit in zich heeft,  
anders kiest men niet voor een dergelijke ingrijpende mogelijkheid.  
Het team in Het Open Poortje-Waasland ervaart het wegvallen van lang-residentiële begeleidingen,  
alvast als een verlieservaring omdat men, vanuit een intensief preventieve opstelling, perspectiefzoekende 
casussen nog kon keren naar een terugkeer naar huis.  Kort-residentiële casussen zijn ofwel 
“banaler” qua problematiek (tijdelijke depannage) ofwel heeft men er amper de tijd om een verbonden  
verhaal op te starten.  We nemen ons voor om eind 2013 dit kort-residentieel aanbod te evalueren. 
Het CKG in St Niklaas zal in 2013 deel blijven uitmaken van het crisisnetwerk waardoor er nog steeds  
crisisopvang kan verzekerd worden; deze kunnen in de kort-residentiële en ambulante leefgroep terecht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signalen in de marge; 
 
Het aantal kinderen en jongeren binnen de BJZ is de laatste 5 jaar toegenomen met 39%, van 19.088 
in 2006 naar 26.486 in 2011.  In 2011 verbleef 15% van deze kinderen in pleegzorg.  Het aantal 
kinderen in pleegzorg vergeleken met het totaal aantal kinderen die uit huis geplaatst zijn, steeg van 
38.2% naar 41.6% (zie Tijdschrift voor Welzijnswerk, nr 329, feb 2013).  
 
Een poging tot deelverklaringen voor de hoge instroom in de jeugdzorg (1);  
-De recente stijging van het geboortecijfer 
-de complexere samenleving die steeds grotere eisen stelt aan de burger (waarbij veel nieuwe, 
ontheemde burgers) die op zijn beurt echter ook mondiger wordt 
-een culturele evolutie die ervoor zorgt dat het sekseverschil kleiner wordt   
-snellere diagnose van probleemgedrag (meer nadruk op risicobeheersing)  
-de toenemende aandacht voor de positie van de slachtoffers (met stijging van de misdrijfregistratie) 
-de toenemende armoede en de link met stigmatisering, de link met MOF en POS 
-Het verschralen van natuurlijke steunsystemen. 
 
 
(1) F Vander Laenen, S Merlevede, S Van Audenhoven en L Cappon (Kansen voor kinderen, blz 21) 
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4. De Tuimel-werking in Berchem. 
 
4.1. 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 
breedsporige ouderparticipatie van gezinnen met jonge kinderen (vooral aandacht naar 0-3 jarigen). 
Na meer dan een decennium 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 
ouders… en wat zijn hun prioriteiten, angsten, gevoeligheden?  Maar evengoed 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 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 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; verantwoordelijkheid blijft bij het gezin. 
  
Door hun zeer goed uitgebouwde ambulante en ouderparticipatieve werking kreeg De Tuimel in 2001 
de prinses Mathilde-prijs, een onderscheiding die een kwaliteitslabel heeft. 
 
Hun babywerking en kleuterklasje kadert binnen een ontwikkelingsstimulerend aanbod voor de 
kinderen, met sterke betrokkenheid der ouders teneinde ouder en kind beter op elkaar af te stemmen. 
De ouderwerking met oa de wekelijkse moedergroep, de oudervergaderingen, de triple P groep, de 
vormingsmomenten en gezinsuitstappen bieden aan ouders talrijke fora om rond opvoeding in dialoog 
te gaan. 
De participerende kinderopvang biedt aan ouders en begeleiding een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om de zorg voor een kindergroep op te nemen. 
De individuele gezinsbegeleiding in de thuiscontext of in de werking zelf, zorgen voor tussentijdse 
aftoets- en evaluatiemomenten met aandacht voor wat lukt en waar men nog wil in groeien.  De 
kindbegeleiding (al of niet met ouder) staat stil bij het verwerken van negatieve gevoelens en het 
opbouwen van een gezond zelfwaardegevoel. 
 
 
4.2. Vaststellingen uit het jaarverslag 2012: 
 
In 2012 begeleidden we 23 gezinnen met 27 kinderen.  20 van deze gezinnen leven in kansarmoe-
de  (87 %), hiervan zijn 12 gezinnen generatie-arm (52% van de begeleide gezinnen).  Bij de 3 niet 
kansarme gezinnen was er een psychische problematiek bij de moeder met de vraag om te werken 
aan de afstemming moeder-kind.  In totaal was er in 4/23 gezinnen een zware psychische 
problematiek bij moeder (17%), dit is in vergelijking met een aantal andere jaren een redelijk hoog 
percentage en niet altijd evident in een groepswerking.  Op deze 23 gezinnen waren er 11 éénouder-
gezinnen (48%) 
 
Culturele achtergrond:  

- 11 gezinnen zijn autochtoon (48%), deze gezinnen zijn allemaal generatie-arm (zwaarste 

risico voor verstoorde hechting tussen ouder en kind met grote bedreiging voor de 

ontwikkelingskansen van het kind – Dr. Greet Geenen) 

- 12 allochtone gezinnen (52%) : 9 kansarm, hiervan 2 generatie-arme gezinnen/3 

maatschappelijk kwetsbare gezinnen met psychiatrische problematiek bij moeder 

-3 gezinnen met één Vlaamse partner en 1 partner van een andere cultuur : 1 Egyptische 
vader, 1 Marokkaanse vader en 1 Armeense moeder 
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-3 Turkse gezinnen 
-2 Marokkaanse gezinnen 
-1 Congolees gezin 
-1 Senegalees gezin 
-1 Pools gezin 
-1 Roma gezin 

 
Aanmeldingsproblematiek:  
In alle gezinnen is er vraag naar een combinatie van verbale ondersteuning en van ‘samen doen voor 
ouder-kind-begeleider’, en naar een combinatie van groepsmethodieken en individuele 
gezinsondersteuning. 
3 gezinnen (13%) hadden reeds vroeger een traject doorlopen op de Tuimel en stelden terug een 
ondersteuningsvraag, met hen werd een kort, afgebakend traject doorlopen. 
Voor 6 gezinnen werd een begeleidingsvraag gesteld om het ‘nieuwe kind’ de kans te geven wèl thuis 
op te groeien in gezinnen waar één of meerdere oudere kinderen niet bij deze ouder wonen (andere 
ouder – pleeggezin – gezinsvervangend tehuis - ..) (26%) 
In 2 gezinnen was het kind voordien residentieel opgenomen en ondersteunden wij de opbouw en 
terugkeer naar huis en verdere ondersteuning van de afstemming van ouder en kind op elkaar. 
 
Verwijzers: 
2 Gezinnen meldden zich zelf aan. 
Vanuit de sector Kind & Gezin : 1 gezin via het Consultatiebureau, 2 gezinnen via CKG’s, 1 vanuit  het 
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. 
Vanuit Bijzondere Jeugdzorg : 3 gezinnen via Comité Bijzondere Jeugdzorg en 3 gezinnen via 
Jeugdrechtbank, 2 gezinnen via Begeleid Zelfstandig Wonen voor de ouder, 1 gezin vanuit een dienst 
alternatieve sanctie voor de ouder. 
Vanuit psychiatrische zorg : 2 gezinnen vanuit kinderpsychiatrie, 1 gezin vanuit Moeder-Kind unit en 1 
gezin vanuit Psychiatrische thuiszorg. 
Anderen : 1 gezin vanuit een organisatie waar armen het woord nemen, 1 gezin vanuit CLB van de 
school voor de minderjarige moeder, 1 gezin vanuit de Opvoedingswinkel, en 1 gezin vanuit het 
OCMW 
 
Regio:  
7 gezinnen wonen in Antwerpen, 5 in Deurne, 2 in Borgerhout, 2 in Berchem, 2 in Merksem, 2 in 
Kontich, 1 in Mortsel, 1 in Hoboken en 1 in Gent 
 
Aantal kinderen in begeleiding:  
18 gezinnen waren met 1 kind in begeleiding (eventueel wel nog andere kinderen in het gezin, maar 
niet in de begeleiding opgenomen wegens ouder dan 6 jaar of elders verblijvend) en 5 gezinnen met 2 
kinderen in begeleiding. 
 
Afronding begeleiding:  
Voor 8 gezinnen werd de begeleiding afgerond, na respectievelijk 3 maand, 4 maand, 7 maand, 
1j3maand, 3 keer 1j6m en 2 gezinnen hadden ruim 2 jaar nodig om de begeleiding te integreren.  Het 
blijft belangrijk dat mensen die opgroeiden in generatie-armoede de nodige tijd en ruimte krijgen om 
‘zich te hechten’ aan de Tuimel om vertrouwen te kunnen schenken en ruimte te creëren voor 
fundamentele doorleefde verandering (mentaliseren – afstemming ouder en kind op elkaar ..)   In 5 
gezinnen kon het gezin na de begeleiding min of meer zelfstandig verder, 1 gezin werd verder mobiel 
begeleid, in 1 gezin gingen de ouders uit elkaar en woont het kind ondertussen bij de andere ouder 
(maar is er een stabiel weekendbezoek) en in 1 gezin verblijft het kind residentieel met intense 
opbouw naar huis toe.  
We kunnen besluiten dat 88% van de  - toch ‘zware begeleidingen’ positief konden worden 
afgesloten, dit wil zeggen dat de werkvorm een gepast aanbod blijft voor deze gezinnen. 
 
Coaching en vorming: 
We blijven het gevangenisproject aanbieden : maandelijks wordt een kindbezoek aan een aantal 
gezinnen met een ouder in de gevangenis kwalitatief ondersteund om de interactie tussen ouder en 
kind te optimaliseren. 
Een aantal diensten maakten kennis met de werking van De Tuimel, als methodiek voor gezinnen 
levend in kansarmoede : CKG.’s uit Tienen en Genk, De Bricke dienst begeleid wonen, Cel 
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kinderarmoede en intrafamiliaal geweld van het OCMW Antwerpen, TNA en Pestalozzi, opleidingen 
voor volwassenen die vaak tewerkstellen in de sector kinderzorg en kinderopvang.  Verder boden wij 
een vorming Tuimelmodule aan voor de CKG’s die gevolgd werd door medewerkers van CKG’s uit 
Ronse, Hasselt, Genk en Borgerhout.  We coachten 1 CKG ter plaatse in Brugge. 
Intern, voor het CKG Het Open Poortje, ondersteunden wij de werkgroep ‘Ouderparticipatie’. 
We stelden de methodiek voor op de studiedag van Kinder- en Jeugdpsychiatrie ‘De kracht en 
betrokkenheid van ouders bij het diagnostisch en therapeutisch proces’. 
 
 
Voor meer info inzake de werking van De Tuimel, verwijzen we graag naar www.detuimel.be. 
De Tuimel maakt elk jaar een eigen jaarverslag op.  U kan dit bekomen op volgende adres;   
Auwersstraat 11 in 2600 te Berchem, tel 03.230.42.05.  
Coördinator; Marleen Schuurmans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Signalen in de marge; 
Eén van de weinige preventieve interventies inzake KM, waarvan de effectiviteit in Ndl in 
gerandomiseerde experimenten empirisch is vastgesteld, is de Video-interaction to promote positive 
parenting and sensitive discipline (VIPP-SD Juffer, Bakermans-Kranenburg, Van IJzendoorn).  VIP-SD 
is in Ndl de enige methode die door de erkenningscommissie van het NJI (Nederlands Jeugdinstituut) 
als effectief bewezen is beoordeeld.  Deze interventie is interactiegericht, relatief kortdurend (6 
sessies van ongeveer 1 uur), gericht op verhoging van de ouderlijke sensitiviteit en verbetering van 
het stellen van grenzen.  Deze methodiek is inmiddels ook succesvol gebleken bij gezinnen waarbij 
kindermishandeling zich voordeed. 
 
Zie rapport; Kindermishandeling in Nederland anno 2010, pag 29.  De 2

e
 nationale prevalentiestudie 

van kinderen en jeugdigen (NPM 2010).  Leiden Attachement Research Program, Leiden Universiteit.   
 
 

 

 

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

 
5.1. Situering. 
Het STOP-programma, onder leiding van 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. 
 
 Het Globaal Plan Jeugdzorg zorgde voor een Vlaamse verankering van dit project.   
Zeven teams werden uitgebouwd over Vlaanderen, waarbij per team 4 FEQ-medewerkers, waaronder 
een coördinator, een kleuterleid(st)er en trainingsmedewerkers.   
In 2007 werd STOP4-7 gelinkt aan de CKG’s en over de provincies verspreid; 
Provincie Antwerpen; 2 teams   Provincie Limburg; 1 team 
Provincie West Vlaanderen; 1 team  Provincie Oost Vlaanderen; 1,5 teams 
Provincie Vlaams Brabant; 1 team  Regio Brussel; 0,5 team 
 
Onze VZW startte vanaf juni 2007 met een STOP-HOPS team voor de regio’s Antwerpen Noord en 
Turnhout.  In 2008 namen we het STOP4-7team over van de stad St Niklaas.  
De resultaten der training blijken jaar na jaar opvallend positief en bevestigen het evidence-based 
gehalte der training. Naast de kindertraining wordt de oudertraining door de ouders zeer zinvol 
ervaren, mede vanwege de erkenning en de sociale steun.  De werkdruk is echter zeer hoog daar het 
werkpakket groter is dan het personeelskader, waardoor bepaalde kwaliteitseisen onder druk kwamen 
zoals huisbezoeken, nazorg, personeelsbeleid, PR, teamcoaching, inter- en supervisie…   
 
Ook de STOP4-7werkingen zijn onderhevig aan de reorganisatie.  Voor de afdeling Antwerpen Noord-
Kempen verandert er niets, ze blijven op 5 trainingen/jaar.  De afdeling St Niklaas zal vanaf 2012 3 
trainingen/jaar doen.  Hiervoor zullen we een beperkte omkadering vanuit Het Open Poortje-Waasland 
verplaatsen naar het STOP-team. 
 
 
5.2. Enkele vaststellingen uit het jaarverslag 2012 van STOP4-7 Antwerpen Noord-Kempen; 
Voor de regio Antwerpen Noord bereikte het STOP-team in 2012 27 gezinnen op een max van 30 en 
dit over 3 sessies. Voor de regio Kempen bereikte men gedurende de 2 sessies 16 gezinnen op een 
max van 20. Dit is een bezettingsgemiddelde van 86%. 
Het zijn vooral jongens die aangemeld werden, meestal afkomstig uit een oorspronkelijk gezin met 
nog 1 brusje. De kindaanwezigheden waren heel hoog (boven 9/10). De moeders waren in meer dan 
7 op 10 trainingen aanwezig. De vaders toonden duidelijk interesse maar slaagden er, door 
werkomstandigheden, niet in om zeer regelmatig aanwezig te zijn. 
 
De scholen en CLB's doen meer en meer een appel op het team.  De werkdruk op de begeleiders was 
dit jaar erg hoog, mede omdat in de loop van het werkjaar, een schoolbegeleider en een 
gezinsbegeleider beslisten om een andere job te zoeken. Beiden stapten over naar een functie in het 
onderwijs (vaste uren, regelmatig vakantie, goede verloning, weinig verplaatsingen,…).  Tevens is het 
vooral psychologisch erg moeilijk werken daar we vaak geconfronteerd worden met kinderleed.  
 
Zowat alle kinderen vertoonden een positieve gedragsevolutie. Vaak werden ouders doorverwezen 
naar andere diensten voor verdere diagnose (revalidatie-centra of kinderpsychiatrie) of  
gespecialiseerde hulp (therapie).  De follow-up werd opgenomen door stagiaires.  
Het team geeft aan dat het STOP 4-7programma veel erkenning krijgt, zowel bij ouders, leerkrachten 
als CLB’s. Ouders en scholen melden zich nu spontaan aan en wensen uitdrukkelijk beroep te doen 
op STOP4-7.  
We merken eveneens nog steeds een toename van doorverwijzingen door tweedelijnshulpverlening 
o.a. UCKIJA, COS en privé psychiaters en psychologen.   
Tevens werd er ook samengewerkt met het VC-kindermishandeling en dit in het kader van een 
toeleiding van een gezin.  
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De trainingen gaan door in Merksem (jeugdhuis Boeckenborgh, Bredabaan 561b in 2170 Merksem) 
en in Turnhout (BKO Gabbers en Co, Kapelweg 56, 2300 Turnhout). 
 
 
5.3. Enkele vaststellingen uit het jaarverslag 2012 STOP4-7 Sint-Niklaas; 
In 2012 werden drie groepen (januari, maart en september) georganiseerd, waarbij er telkens een 
bezetting was van 100% (10 kinderen/gezinnen per groep). Vanaf heden organiseren we ‘structureel’ 
drie trainingen per jaar. 
Het merendeel van de doorverwijzingen gebeurt door het CLB (in overleg met de school). Af en toe 
meldt een ouder zelf aan of gebeurt de doorverwijzing door een andere hulpverlenende dienst. 
De deelnemende gezinnen zijn heel divers wat betreft opleiding (van BUSO tot hoger onderwijs), 
gezinssamenstelling (ongeveer 50% oorspronkelijk, 50% nieuw samengesteld) en gezinsgrootte. Het 
overgrote merendeel van de deelnemende kinderen zijn jongens. De kinderen zijn divers in leeftijd. 
 
Ouders ervaren na de training meer prosociaal gedrag bij hun kinderen (klinische score op de CBCL 
daalt tot een ‘normale’ score) en geven aan dat de door hen omschreven werkpunten gemiddeld 
verbeterd zijn van een 2,1/10 naar een 7,8/10. Bij follow-up meting (een jaar na het begin van de 
training) blijft deze positieve trend bestaan. Leerkrachten ervaren gemiddeld minder vooruitgang dan 
ouders. Wat betreft deelname aan de oudertraining, zijn moeders veel vaker aanwezig dan vaders. 
 
Vanaf september 2012 kregen we extra middelen voor ons STOP4-7 team zodat de extra 
ondersteuning van de CLB-teams niet meer structureel noodzakelijk was. We danken hen voor de 
jarenlange ondersteuning en hopen ook in de toekomst op een verdere positieve en enthousiaste 
samenwerking. We verwelkomden een enthousiaste medewerker van het CKG (Het Open Poortje in 
Belsele). Hij ondersteunt sinds september 2012 de kindtraining in de namiddag, in de plaats van het 
CLB. Daarnaast kregen twee medewerkers elk 4 extra werkuren. Eén medewerker ging aan de slag in 
het CKG van Schilde en werd aldus vervangen door een nieuwe vaste medewerker. 
 
Het STOP 4-7 team van Sint-Niklaas vestigt zich in de opvoedingswinkel van Sint-Niklaas, waar ook 
de training doorgaat (Kazernestraat 35, St Niklaas).  
 
 
Voor aanvullende info, oa inzake het jaarverslag van de STOP 4-7afdelingen, zie; 
-STOP 4-7 Antwerpen N-Kempen, Puttenhoflaan 25, 2970 Schilde. Tel 03.322.83.10.  
Teamcoördinator; Fenia Cypers. 
-STOP 4-7 St Niklaas, Kazernestraat 35, 9100 St Niklaas.  Tel 03.760.47.91. 
Teamcoördinator; An Verdonck. 
U kan ook informatie vinden op de website www.stop4-7.be. 
 
 
 

Signalen in de marge; 
 
-In de regio Waasland (de as Lokeren-St Niklaas-Beveren) is er, qua CKG-aanbod, enkel de afdeling 
CKG Het Open Poortje-Waasland.  Deze regio telt echter 284.717 inwoners (bijna 4,8% van de 
Vlaamse bevolking).  4,8% der huidige CKG-capaciteit (1505 plaatsen)  zou recht geven op 72 
plaatsen (ipv de huidige 29 plaatsen)... 
 
 
-Bevolking in België op 01.01 2012. 
België; 11.035.948 
Brussels gewest; 1.138.854 
Vlaams gewest; 6.350.765  Antwerpen; 1.781.904 
     Oost Vlaanderen; 1.454.716 
     West Vlaanderen; 1.169.990 
     Vlaams Brabant; 1.094.751 
     Limburg; 849.404 
Waals gewest; 3.546.329 
 

 

http://www.stop4-7.be/
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6. Naar een nieuw besluit voor de CKG’s. 
 
 
6.1.  Een tussentijdse evaluatie van het nieuwe besluit.   
 
1. Een kleine voorgeschiedenis. 
Vlaanderen telt zo'n 23 CKG’s, met daarnaast ook meerdere bijhuizen, die heden een totale capaciteit 
van 1566 "bedden" tellen.   
In de loop van 2010 registreerde de sector 4970 begeleidingen, verspreid over de diverse 
werkvormen.  Hiervan is ongeveer 38% der begeleidingen een mobiele of (thuis)begeleiding, een 
ruime 24% der gezinnen doet een beroep op de ambulante werkvorm en 38% doet een beroep op de 
residentiële capaciteit, zijnde een 500 à 600 "bedden".    
Onder de ambulante werkvorm verstaat men zowel semi-residentiële opvang als diverse vormen van 
trainingsmodules zoals Triple P oudertraining, de Tuimeltraining enz… 
Ooit was bovenvermelde verhouding tussen residentieel, mobiel en ambulant wel anders 
geweest; eind vorige eeuw was zo goed als de totale capaciteit (toen 1250 "bedden") enkel 
residentieel beschikbaar.  Een decennium later wist de sector een 700 residentiële bedden om te 
zetten in mobiele en ambulante werkvormen en werden ook nieuwe uitbreidingen in capaciteit vooral 
omgezet in mobiele en ambulante werkvormen.  Hiermee realiseerde de sector een breed palet van 
werkvormen die trouwens naadloos op elkaar konden aansluiten, wat eigenlijk uniek was in 
Vlaanderen (en pas recent als wezenlijke troef is overgenomen in de multi-functionele centra).  En die 
ze vervolgens differentieerde met nieuwe methodieken zoals een Amber-module, (intensieve 
thuisbegeleiding bij (jonge kwetsbare) moeders met baby's), de STOP 4-7module ( intensieve kind-, 
ouders- en leekrachttraining bij gezinnen met jonge kinderen die gedragsproblemen vertonen), de 
Tuimel-module (ambulante kinderzorg gekoppeld aan een ambulante gezinsgerichte, pedagogische 
training) en als laatste het triple P-aanbod (level 4 en 5). 
Vandaar dat diezelfde gezinnen die destijds ondersteund werden met een residentieel aanbod, nu 
kunnen terugvallen op een subsidiair aanbod (zorg op maat) dat de zorg afstemt op hun 
problematiek.  Dus niet meer een drastische residentiële opvang indien “laagdrempelige” mobiele of 
ambulante hulp kan voorzien worden.   
 
Door die fijnere zorgafstemming, bleek het residentiële aanbod voor bovenvermelde groep geen 
antwoord meer en diende zich snel een nieuw doelpubliek aan voor de residentiële capaciteit, met 
name gezinnen die geconfronteerd werden met complexere problematieken (middelenmisbruik, 
psych(iatr)ische problematiek, IFG, vermoeden van kindermishandeling, generatie-armoede, enz).  Zij 
vonden de weg naar het residentiële aanbod via vrijwillige en opgelegde hulp zijnde psychiatrie, 
CLB, comité bijzondere jeugdzorg, jeugdrechtbanken, crisismeldpunten, parket, enz.  Binnen deze 
pragmatische evolutie dienden de CKG's echter ook een inhoudelijke opwaardering te doen, want 
deze nieuwe problematieken vroegen om verhoogde competentie-profielen.  Vandaar dat zowel het 
opvoedkundig korps uitbreidde in aantal en in opleidingniveau, maar evenzo werd er sterker ingezet 
op medewerkers voor de gezinsbegeleiding.  De CKG’s gingen ook op zoek naar een heldere 
identiteit voor dit residentieel aanbod en dat vond ze enerzijds binnen de onontwijkbare 
maatschappelijke realiteit en anderzijds binnen haar preventieve positionering; residentieel werken 
met een perspectiefzoekend mandaat, waarbij het perspectief naar huis  een centraal thema werd.   
Maar het schoentje begon te wringen op mesoniveau... 
Hoorden die complexe casussen wel binnen het mandaat van K&G?  En was dit residentieel werken 
geen bedreiging voor de hechtingsontwikkeling van jonge kinderen?  En wat met het archaïsche 
besluit dat aan herziening toe was?  In dit artikel staan we stil bij de kernthema’s van het nieuwe 
besluit, de mogelijkheden die dit besluit biedt, maar evenzo de bezorgdheden. 

 
2. Wat is zo opmerkelijk aan dit nieuwe besluit? 
In een lange aanloop over 2010, 2011 en 2012 werd, met het oog op een nieuwe besluit, 
een dialoog tussen de administratie van K&G en de sector opgestart. 
Een aantal thema’s werden bij aanvang door K&G vast geklikt; het zou een besluit zijn  
die de taal van integrale jeugdhulp zal hanteren, dus vanuit een gemoduleerd verhaal  
en met een modulaire financiering.  Dit moest halfweg 2012 uitmonden in drie  regelgevende  
teksten

1
;  

                                                 
1
 De drie regelgevende teksten waarvan sprake, zijn voorjaar 2013 ondertekend. 
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- een besluit van de Vlaamse Regering inzake erkenning en subsidiëring van de CKG’s, 
- een ministrieel besluit betreffende het aanbod van de CKG’s beschreven in typemodules, 
- een ministrieel besluit betreffende de kwaliteitszorg in het CKG. 
 

Een belangrijke wijziging in vergelijking met het oude besluit was het uitgangspunt om te vertrekken  
vanuit een  nieuwe vorm van denken inzake CKG-financiering.  Vanaf 2013 zal men met de  
CKG-enveloppe, modules moeten inkopen en eenmaal aan de kassa geraakt (met een overvol  
module-winkelwagentje), dient de organisatie de ganse enveloppe te hebben opgebruikt.   
Er wordt evenwel een aparte basismodule voorzien voor omkaderend personeel zoals directie,  
kwaliteitscoördinator enz.Elke module die men “aankoopt” dient ook volledig ingezet te worden.   
Blijkt dit door omstandigheden niet te lukken (bvb er is onvoldoende vraag naar module X), dan kan  
je dit compenseren door meer te presteren (dan aangekocht) binnen een andere module.   
Op het einde van het jaar maakt de organisatie de balans op van gepresteerde en niet gepresteerde  
modules.  Dit overzicht moet helpen bij het eventueel herzien van het “modulaire aankoopbeleid”  
voor het volgende jaar.  Zo creëert men in zekere mate een vraaggestuurde hulpverlening.   
Althans op basis van het pallet waarover men als organisatie beschikken kan.   
Kind en Gezin gaat ervan uit dat de aan te kopen modules op zo’n manier “geprijsd” zijn dat het volle  
modulaire “winkelwagentje” vlot kan gerealiseerd worden, met name dat geen enkel CKG méér zal  
moeten doen dan haalbaar is.   
Het concept zorgde echter alvast voor de nodige deining doordat de duur geprijsde residentiële  
modules ervoor zorgden dat men niet al te veel hiervan kon inkopen, temeer daar één der spelregels  
is dat elk CKG minstens 4 mobiele en ambulante modules in huis moet hebben.   
Wie voldoende ruimte wil vrijhouden voor deze laagdrempelige modules, was vaak genoodzaakt  
om minder residentieel in te zetten dan voorheen het geval was.  Sectoraal sneuvelden zodoende  
een 50 residentiële bedden en dat ondanks de hoge residentiële nood…   
Deze residentiële afbouw zorgde ook voor personeelsafbouw, wat syndicale onrust veroorzaakte,  
temeer daar deze personeelsafbouw maar gedeeltelijk werd gecompenseerd in personeelsgroei bij  
de mobiele en ambulante modules. 
Een andere belangrijke wijziging in het nieuwe besluit is dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de  
kernopdracht van het CKG en de facultatieve opdracht. Waar in het vorige besluit een CKG maar kon  
erkend worden als ze drie werkvormen aanbood (residentiële opvang, mobiel en ambulante begelei 
-ding en/of training), is dit in het nieuwe besluit nu anders.  
      
 Zoals gezegd, wou K&G vertrekken vanuit een voor haar belangrijk preventief startpunt, met name  
de minimale eis dat elk CKG minstens 4 modules aankoopt uit de mobiele en ambulante modulekorf,  
maar aanvullend ook dat elk CKG op residentieel niveau een kortdurend en crisisaanbod voorziet of  
hiervoor op een nabije partner kan terugvallen.Het lang-residentieel verhaal kreeg een facultatieve  
status, geen verplichte status.  
CKG’s konden dus voor lang-residentiële opvang kiezen maar konden evengoed aan deze module  
verzaken.  Wie ervoor koos, moet minstens 18 residentiële plaatsen kunnen aanbieden.  Dit zorgde  
ervoor dat de kleine CKG’s als enigen noodgedwongen verzaakten aan het lang-residentieel aanbod.   
Hoewel het lang-residentieel aanbod een facultatief statuut heeft binnen dit nieuw besluit, is de  
sector niettemin blij dat deze werkvorm eindelijk een zekere erkenning heeft gekregen binnen het  
CKG-besluit.  
Wat betekent lang-residentieel echter en hoe verhoudt dit zich tov het kort-residentiële aanbod.?   
Er loopt alvast een duidelijke breuklijn tussen een kort-residentiële leefgroep en een lang-residentiële  
leefgroep.   Een kort-residentiële leefgroep richt zich naar gezinsproblemen die een zeer tijdelijk  
karakter hebben en waarbij de aanmelding vóór de toegangspoort ligt. In een dergelijke leefgroep  
kunnen ook crisisbedden en ambulante opvang een plaats krijgen.   
De betreffende module heet in wezen “zeer korte residentiële opvang” en duurt 6 weken.  Men kan zich  
alvast de vraag stellen of er heden een grote nood is aan tijdelijke (lees basale) residentiële opvang die  
zich vóór de toegangspoort plaatst?   
Men kan best verwachten dat heel wat ijsberg-verhalen (waarvan een belangrijk deel van de problematiek  
pas na een opname zichtbaar wordt) zich hier zullen aanmelden. 
En dit zijn niet de dossiers die men snel buiten kan borstelen, noch qua problematiek, noch qua deonto- 
logie want het korte-residentiële aanbod mag geen vluchtheuvel worden 
waar men ernstige dossiers/crisissen eventjes kan parkeren of die men snel terug doorschuift.   
Carrouselverhalen mogen hier dus geen voedingsbodem vinden… 
U leest in de betreffende modulaire titel het woord “opvang”. De module opvang is in principe  
enkel bed, bad, brood. Indien de CKG-werking, naast opvang, ook een begeleiding daaraan wil  
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koppelen, kan hij daarvoor beroep doen op de mobiele modules die men aankocht.   
Hieronder volgt een overzicht van de mobiele typemodules; 

- de licht mobiele pedagogische begeleiding voor kinderen en hun gezin met 
o een korte module (1 week tot 3 maanden, gemid. 1 huisbezoek per week) 
o een lange module (3 maanden tot 1 jaar, gemid. 1 huisbezoek per week) 

- de intensieve mobiele pedagogische begeleiding voor kinderen en hun gezin met 
o een zeer korte module (max. 28 dgn ifv crisisnetwerk, gemid. 3 huisbezoeken  

 per week,  
o een korte module (1 week tot 3 maanden, gemid. 3 huisbezoek per week) 
o een middellange module(3 mndn tot 6 mdn, gemid. 3 huisbezoek per week) 

 
Deze typemodules onderscheiden zich enkel in tijdsduur of/en in frequentie der huisbezoeken.   
Soms zal het CKG enkel opvang bieden en geen begeleiding want mogelijks zorgt een andere  
organisatie (bvb degene die het dossier voordien mobiel opvolgt) voor het mobiel begeleidings- 
verhaal.  Hier zit zodoende een kleine meerwaarde voor organisaties die zorgcontinuïteit willen  
behouden rond een bepaald dossier. 
 
Naast deze mobiele mogelijkheden, kan de organisatie haar residentiële opvang ook linken aan  
een ambulant trainingsaanbod.  Hier volgt een overzicht van ambulante typemodules die zich  
richten naar training; 

- ambulante, pedagogische training van ouders samen met kinderen in groepsverband  
(bvb de Tuimel-methodiek, zie hoger),  

- ambulante, pedagogische training in groepsverband van ouders en van kinderen 
(bvb de STOP 4-7module, zie hoger), 

- ambulante, pedagogische training van ouders in groepsverband  
(bvb triple P-level 4 groep), 

- ambulante, pedagogische training of begeleiding van ouders individueel   
(bvb triple P-level 4 of 5, individueel). 
 
Wat de lang-residentiële opvang betreft, komen we in een verhaal dat zich situeert na de toegangspoort,  
dus niet-rechtstreeks toegankelijk en waarbij sprake is van perspectiefzoekende en perspectiefbiedende  
opvang.  Enige duiding; 
perspectiefzoekende opvang betekent dat er op middellange termijn (max 1 jaar) nog een perspectief  
naar huis is of kan overwogen worden.  Bij een perspectiefbiedende opname is er weinig tot geen sprake  
van een oriëntatie  naar huis.   Ook hier is het zo dat de organisatie deze opvang kan (maar niet moet)  
linken met een mobiele begeleiding of ambulante training.   
Nog een belangrijke aanvulling bij het perspectiefbiedend of –zoekend verhaal;  
perspectiefbiedend (of dus gezinsvervangend) werken kan enkel bij jonge kinderen en kan duren tot deze  
6 jaar worden.  Dit vindt ondermeer zijn motivatie in de vaststelling dat, met uitzondering van pleegzorg  
en een zeldzame uitzondering in de begeleidingstehuizen, er weinig residentieel alternatief is voor de  
0-3jarigen.  Aansluitend wil men die jonge kinderen aan hun 3 jaar ook niet verplaatsen als men op  
termijn toch een perspectief naar huis kan aanbieden.  
Voor de oudere kinderen (vanaf 6 jaar) wil men enkel een perspectiefzoekend scenario aanbieden  
binnen de CKG’s, met een maximum duurtijd van 1 jaar, mede omdat het mandaat der CKG’s zich  
begrenst tot 0 en 12jarigen.  
 
Maar wat als je een gezin begeleidt en de modulaire duur dreigt overschreden te worden? Het besluit  
biedt hier een zekere opening; het na elkaar inzetten of combineren van modules is mogelijk als er  
een weloverwogen, geëxpliciteerde en duidelijke indicatie voor de herhaling (of combinatie!) is.    
CKG’s kunnen ook modules aanbieden die niet in het typemodule-aanbod zitten, hierbij spreekt men  
van weesmodules.  Deze kunnen echter niet zomaar ingezet worden, een gemotiveerd schrijven dient  
naar K&G gestuurd te worden die op haar beurt zal oordelen of de weesmodule toegestaan wordt. 

 
3. De krachten en de bezorgdheden binnen dit nieuwe besluit; 
De Krachten binnen dit nieuwe besluit. 
-Het oude besluit was hoe dan ook aan vervanging toe want meerdere thema’s waren archaïsche  
begrippen geworden (denken we maar aan de maximale180 begeleidingsdagen).   
Een nieuw besluit drong zich gewoonweg op. 
-Het belangrijkste voordeel in dit nieuwe besluit is het feit dat CKG’s verplicht zijn hun volledige  
K&G-enveloppe aan te wenden om modules in te kopen.  In het oude besluit kon een CKG een  
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zeer hoge bezetting halen en toch meerdere duizenden euro’s opzij leggen door minder sterk in  
te spelen op de duurdere modules of men kon zich “verstoppen” achter de 80% minimale  
bezettingsnorm.  Dit zal heden niet meer kunnen, want de enveloppe (met daarbij de onderling  
afgewogen modules) moet heden opgesoupeerd worden. 
-Naar de toekomst toe kan dit besluit een interessante inspiratiebron zijn voor andere sectoren  
die, op hun beurt, de modules financieel willen wegen (zo is recent Jongerenwelzijn begonnen met  
een modulair-financieel traject).  De uitdaging hierbij zal zijn om naar een intersectoraal correcte  
afweging te komen waarbij de weging over sectoren heen, met dezelfde bouwstenen zal gebeuren.   
Jammer genoeg zijn de CKG- en Jongerenwelzijn-modules niet in een intersectorale dialoog op  
elkaar afgestemd.  Een gemiste kans… 
  
En dan ook de bezorgdheden... 
-Dit besluit bevat weinig pedagogische uitdagingen.  Wel is de residentiële module behoorlijk prijzig  
gemaakt waardoor men, indien men daarvoor kiest, voldoende omkadering kan/moet inkopen.   
Maar rekening houdend met het recente verleden waarbij ook de CKG-sector geen indexering op  
de werkingsmiddelen heeft gehad, zitten de meeste CKG’s met een krappe resultaatrekening. 
-De eenduidigheid naar doorverwijzers zal waarschijnlijk dalen, vooral inzake het residentiële aanbod.   
Want CKG-A zal “korte resi-bedden” aanbieden, CKG-B “lange resi-bedden” en CKG-C “kort en lang”…    
We hopen dit enigszins te verhelpen door, waar haalbaar en zinvol, provinciaal gezamenlijke folders  
aan te bieden waardoor de mogelijkse doorverwijzer op een overzichtelijke manier het provinciale  
aanbod kan inkijken.  
-Doordat ambulante opnames niet meer in een lang-residentiële leefgroep kunnen verblijven (wel  
nog binnen een leefgroep kort-resi) kunnen CKG’s, die geen aparte module “ambulante opvang”  
opstarten en geen kort-residentiële leefgroep hebben, niet vlot inspelen op ambulante dossiers waar  
een dringende residentiële opvang nodig is. 
 Daar moeten ze dan doorverwijzen naar andere CKG’s.  Naadloos kunnen schakelen komt hierdoor in  
het gedrang. 
-Zoals hoger vermeld; de hoge kostprijs die men aan de resi-opvang hangt, zorgt ervoor dat de Vlaamse  
CKG’s een 50 bedden zullen afbouwen. Dit is zorgwekkend, vooral in een tijd waar consulenten- 
Jongerenwelzijn en jeugdrechters geen blijf weten met de residentiële noden.   
Hierdoor zal Jongerenwelzijn 40 bedden in haar uitbreidingsbeleid (moeten) voorzien om deze  
CKG-afbouw op te vangen.  Plaatsen die Jongerenwelzijn graag anders had willen  
Inzetten.  Het blijft trouwens de vraag wanneer deze residentiële uitbreiding zal uitgevoerd worden  
binnen het huidige economische klimaat. 
-Men verwacht dat men minimaal realiseert wat men inkoopt.  Hierbij suggereert men dat we eigenlijk  
meer dienen te presteren dan wat we inkopen (bvb je engageert je om 50 kort-mobiele begeleidingen  
aan te kopen en uit te voeren, maar K&G verwacht dat je dit minimaal haalt).   
Via bench-marking zal men trouwens CKG’s onderling vergelijken.  
-K&G is ervan overtuigd dat met dit nieuw modulaire traject er meer gezinnen zullen worden begeleid.   
Dit zou mogelijks kunnen via de afbouw van de residentiële bedden en de omzetting hiervan in mobiele  
begeleidingen.  Het is echter nog maar de vraag of er meer begeleidingen zullen gebeuren want de  
meeste CKG’s bouwen residentieel af zonder bijkomende modules in te kopen.   
Dit betekent niet dat er minder zal gewerkt worden, wel dat middelen anders worden ingezet.   
-Een laatste vaststelling is dat dit geen intersectoraal besluitvormingsproces is geweest, dus niet binnen  
de geest van de intersectorale jeugdhulp.   
De andere sectoren werden nl niet van bij aanvang actief betrokken bij de uitwerking en de  besprekingen,  
daardoor was er geen onmiddellijke afstemming tussen intersectorale partners noch tussen de betreffende  
regelgevingen.  Dit was een gemiste kans om een betere afstemming tussen de administraties te realiseren. 

 
 4. Uitdagingen naar de toekomst; 
-De belangrijkste uitdagingen naar de toekomst liggen maar deels binnen de contouren van dit besluit.   
Zo maakt de sector zich al jaren zorgen rond de carrousel binnen de jeugdhulpverlening.   
Meer en meer worden kinderen in CKG’s residentieel opgevangen die er al een traject binnen  
pleegzorg, andere CKG’s, OOOC’s enz op zitten hebben.  De nefaste effecten op hun hechtings- 
ontwikkeling en hun veerkracht is niet te ontkennen.   
Zorgdiscontinuïteit (zoals dat dan met een academisch woord heet) is ongetwijfeld één van de  
belangrijkste knelpunten in de jeugdhulp.  En een thema waar we ook sectoraal,  maar liefst  
intersectoraal, moeten over reflecteren. 
-Ook lijkt het zinvol dat CKG’s niet geprangd moeten blijven zitten tussen enerzijds Jongerenwelzijn  
en anderzijds de sector(en) “Opvoedingsondersteuning-Kinderopvang”.  We hopen met name op  



 18 

meer naadloos en daadwerkelijk partnerschap.   
De mobiele begeleidingen der CKG’s sluiten in theorie vlot aan op de opvoedingsondersteunende  
dialogen die heden binnen opvoedingspunten gebeuren.  De realiteit toont echter weinig doorstroming  
noch naadloze linken tussen beiden modules.  Anderzijds is de opdracht der lang-residentiële module,  
nagenoeg identiek met die der Jongerenwelzijn.  Ook daar is er een perspectiefzoekend en -biedend  
traject met nagenoeg dezelfde FID-parameters (ook al zal de leeftijdsgrens anders zijn).  Dus zal op  
termijn ook tussen Jongerenwelzijn en Kind en Gezin een betere afstemming nodig zijn. 
 
Er zitten dus ongetwijfeld rechtvaardige (maar ook economische)  principes in dit nieuwe besluit, maar  
het verder modulair verkappen van zorg en begeleiding, zorgt voor meer spelregels en een modulair  
pallet dat voor menig CKG een beperking van haar vroegere aanbod zal inhouden.    
Het grote Integrale verhaal moet verder, “despite the critics”.. 
 
Bovenstaande tekst verscheen in het tijdschrift Agora, december 2012 (“Naar een nieuw besluit voor de CKG’s”, 
auteur Arnold Schaek). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De schreeuw  
van het mishandelde kind  
gaat verloren in de onmetelijke oceaan     
van het grote algemene stilzwijgen                              Citaat uit “Een Titanic vol met kinderen” 
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6.2.Modulair aanbod VZW Het Open Poortje 
 
 
 

Nr. Naam typemodule Intensi. Duur  frequentie RT/NRT 

1 
 

Kort licht mobiele pedagogische begeleiding  
voor kinderen en hun gezin.  
Aanbod in HOP-Schilde

2
 en HOP-Waasland 

 

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

RT 

2 
 

Lang licht mobiele pedagogische begeleiding  
voor kinderen en hun gezin.  
Aanbod in HOP-Schilde en HOP-Waasland 
 

1 -3 uur 3 mnd-1 jr 
 

Gemid.  
1/wk 

RT 

3 
 

Korte, intensieve mobiele pedagogische begeleiding  
voor kinderen en hun gezin. 
Aanbod in HOP-Schilde en HOP-Waasland 
 

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

RT 

4 Ambulante opvang van kinderen. 
Aanbod in HOP-Waasland 
 
 

3-8 uur 
  

1 wk-3 mnd 
. 

2-5/week 
 

RT 

5 
 

Ambulante pedagogische training van  
ouders samen met hun kinderen in groepsverband.  
Aanbod in De Tuimel-afd in Berchem 
 

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 Schilde en  
St Nikaas 

1-6 uur 
 

1-6 mnd 1-3/wk  RT 

7 Ambulante pedagogische training van ouders  
in groepsverband. 
Aanbod in HOP-Schilde en HOP-Waasland 
 

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

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

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

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

24/24 u 1-6 wkn 
 

24/24u RT 

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

24/24 u  
Max 1 jaar 
Tot leeftijd  6 jr 

24/24u NRT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
2
 HOP; Het Open Poortje 
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7. De werking van “Het Open Poortje” geplaatst in een groter geheel. 

 
7.1. Inleiding 
De 2 CKG-afdelingen, de 2 STOP-projecten en De Tuimel-werking worden beheerd door één VZW 
met een eigen Raad van Beheer, gemandateerd door de Algemene Vergadering. 
De directie, Arnold Schaek, is door de Algemene Vergadering aangeduid als verantwoordelijke voor 
de dagelijkse werking.  Sinds 2006 is er een pedagogische directie aangeduid: mevr. Lieve 
Mortelmans.   
De CKG’s staan onder toezicht van Kind en Gezin.  K&G biedt trimestrieel 90% van de kwartale 
enveloppe aan die dient voor de financiering van werkings- en personeelskosten.  Het volgende jaar 
ontvangt het CKG de resterende 10%.  Aanvullend ontvangt het CKG middelen uit de sociale maribel, 
ouderbijdrages en projectgelden.   
De VZW biedt de jaarrekeningen en balans tegen uiterlijk 1 april van elk jaar aan bij K&G.   
 
 
7.2. De Raad van Beheer en de Algemene Vergadering van de VZW, dd 31.12.2011 
 
-De Algemene Vergadering 
mevr. Chris De Clerck, RvB 
mevr. Miet De Grève, RvB 
dhr. Baudouin Helleputte, RvB 
mevr. Anne Van Mulders, RvB 
dhr. Luc Bulckaert,  
dhr. Paul Demeyere,  
mevr. Laurie Lanoye,  
mevr. Colette Vandenbossche,  
dhr. Wim Vandenbroeck, 
mevr. Carine Verhoeven, 
mevr. Hilde Voet. 
 
 
7.3. Twee belangrijke partners: Kind en Gezin 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 de organisatie naar een IVO-
structuur (intern verzelfstandigd agentschap) omgevormd, waarbij de Raad van Beheer vervangen 
wordt 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) 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 sinds eind 2007 mevr Katrien Verhegge. 
Het afdelingshoofd Preventieve Gezinsondersteuning is mevr Anne Vanden Berghe.   
Zowel voor wat betreft projecten als administratieve of inhoudelijke vragen (inzake dossiers, 
aanwezigheidslijsten,…), richten we ons tot bovenvermelde afdeling PGO. 
Sinds halfweg 2012 is er een nieuw afdelingshoofd voor de afdeling Kinderopvang, zijnde dhr Filip 
Winderickx.  De CKG-sector gaat in maart 2013 met hem in dialoog om meer samenwerking met de 
partners binnen kinderopvang te realiseren daar we heden amper doorverwijzingen krijgen vanuit de 
sector kinderopvang. 
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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,....    
Naast oa het Pluralistische Platform Jeugd (PPJ), 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 directie is in handen van dhr Frank Cuyt.  De 
stafmedewerkers voor de CKG’s zijn dhr Jan Bosmans en dhr Eddy Van den Hove. 
Het Vlaams Welzijnsverbond heeft ook een ethische commissie (waarin ook onze pedagogische 
directie, Lieve Mortelmans zetelt), die periodisch een ethisch advies uitschrijft rond een actueel thema, 
zie verder onder 14.3.2.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signalen in de marge: 
 
Het recente rapport “Wat werkt bij het versterken van het sociale netwerk van gezinnen?”, geschreven 
door Cora Bartelinck (nov 2012), dat beschikbaar is via www.nji.nl, vermeldt in haar aanbevelingen, 
volgende; 
 
In de eerste plaats is het aan te bevelen dat al in de preventieve zorg, aandacht is voor het sociale 
netwerk van gezinnen en het organiseren van laagdrempelige mogelijkheden voor ontmoeting tss 
ouders.  Daarbij kan het gaan om uitbreiden van het sociale netwerk, maar ook om het leren 
inschakelen van het bestaande sociale netwerk. In gezinnen die over een ondersteunend sociaal 
netwerk beschikken, escaleren problemen minder snel.  Dat kan voorkomen dat zwaardere 
professionele zorg nodig is.  Maar daarnaast is het vooral (…) in het werken met gezinnen die ernstige 
opvoedingsproblemen of kdn met gedragsproblemen hebben, zaak het sociale netwerk te versterken.  
Vanaf het eerste moment dat een gezin hulp vraagt, zou de focus moeten zijn om te onderzoeken en 
versterken wat het gezin zelf en samen met hun sociale netwerk, kunnen aanpakken en waar ze 
daarna nog eventueel professionele hulp nodig hebben.  Gezinnen met ernstige problemen, hebben 
echter vaak een beperkt sociaal netwerk. Deze gezinnen zijn soms geïsoleerd geraakt door de 
problemen of hebben veel conflicten met mensen in hun omgeving.  Onderzoek laat zien dat het 
netwerk een belangrijke beschermende factor is, die kan voorkomen dat problemen escaleren.  
Daarvoor is het nodig een goed onderbouwde interventie te ontwikkelen die aandacht schenkt aan; 
-manieren om het netwerk in kaart te brengen (bvb ecogram), 
-manieren om het bestaande netwerk in te schakelen (hoe en wanneer vragen gezinnen hun netwerk 
in), 
-manieren waarop gezinnen het netwerk kunnen uitbreiden, door contact met andere ouders die 
vergelijkbare ervaringen hebben of bezoeken aan laagdrempelige ontmoetingsplekken, 
-het ontwikkelen van sociale waardigheden die gezinnen nodig hebben om hun sociale netwerk in te 
schakelen of uit te breiden.  Bvb vaardigheden om relaties op te bouwen, te onderhouden, gesprekken 
te voeren, een mening te hebben, kritiek te geven en ontvangen, met conflicten om te gaan,… 
 (…)  
 
 

 

http://www.nji.nl/
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8. Kwaliteitszorg, onze verdere stappen: 

 
 
8.1. Een beknopte historiek:   
Het verhaal startte “officieel” in 1998 met een open dialoog naar alle medewerkers en met het 
uitschrijven van een opdrachtverklaring.   
Tussen 2000 en 2004 kreeg het kwaliteitshandboek zijn meerdere hoofdstukken, waarbij we ook en 
vooral plaats wilden geven aan de uitbouw van een drieledige pedagogische visie die verankerd is in 
het decreet “rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp”;  
-het ervaringsgericht werken; met aandacht voor het welbevinden, betrokkenheid en competenties, 
-de axenroos, met aandacht voor de verscheidenheid in socio-emotionele relaties, 
-de mogelijkheden binnen “verbondenheid” als antwoord op “jeugddelinquentie”.  
Vanaf 2005 was het handboek af en startte de jaarlijkse kwaliteitsplanning.  
 
In 2012 lagen ondermeer volgende uitdagingen voor; 
-Het voorbereiden en deels al opstarten van de reorganisatie gebaseerd op het nieuwe CKG-besluit. 
-Vervolg van de werkgroep die het pedagogisch-agogisch concept actualiseerde. 
-Speciale aandacht betreffende de opvolging van het nieuwe instrument tevredenheidsmeting bij  
kinderen.  
-De jaarlijkse opdrachten inzake opvolging en inventarisatie der klachtenopvolging en tevreden- 
heidsmetingen. 
-De jaarlijkse evaluatie inzake de talrijke pedagogische thema’s (evaluatie van het werken met  
De Roos, evaluatie van het ouderparticipatief werken, van het cliëntvolgsysteem, van de kid-ok-kit,  
enz…). 
    
 
8.2. De uitdagingen voor 2013: 
Naar 2013 zullen volgende thema’s opgenomen worden; 
-De nieuwe uitdagingen binnen het voorliggend nieuw besluit inzake kwaliteitsbeleid, zullen zich 
aandienen; hier wordt oa gevraagd om een procedure te hebben inzake preventie grensover- 
schrijdend gedrag. 
-We zullen ons ook weer dienen te wagen aan een upgrading van ons modulair aanbod op de databank  
van Integrale Jeugdhulp.  
-Verder stelden we bij tussentijdse evaluaties vast dat nog steeds enkele opvoedkundigen onvoldoende  
vertrouwd zijn met belangrijke hoekstenen van onze werking zijnde het daadwerkelijk participatief werken  
met ouders in de leefgroepen, het concreet gebruik maken van het cliëntvolgsysteem en het toepassen  
van de talloze kindgerichte voorzetten binnen de kid-ok-kit. In 2013 willen we hier scherper op inzoomen  
teneinde alle opvoedkundigen sterker te verankeren met ons pedagogisch beleid. 
-Sterkere uitwerking van een preventiebeleid olv de preventie-adviseur. 
-Opwaardering van verpleegkundige opdrachten zoals het uitwerken van interne werkvoorschriften.   
In dit kader werd er een sectoraal uitwisselingsoverleg opgestart tss verpleegkundigen.  Deze kwam voor  
de eerste keer in jaren terug samen op 27.03.2013.  Een eerste uitdaging is het uitwisselen van vermelde  
verpleegkundige werkvoorschriften (bvb inzake koortsbeleid, handhygiëne, knuffelgebruik, specifieke  
kindziektes),en het opstarten van de dialoog met K&G rond verpleegkundige onduidelijkheden.  

 
 
 
 
 
 

Signalen in de marge. 
 
Onze pedagogische visie is veel schatplichtig aan volgende organisaties; 
-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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9. Pedagogische werkinstrumenten. 

 
Onze VZW heeft, olv. Lieve Mortelmans, drie waardevolle instrumenten ontwikkeld die het 
ervaringsgericht werken vertalen naar de (semi-)residentiële, maar ook de mobiele jeugdhulp en meer 
bepaald naar organisaties die met jonge kinderen (0-12 jaar) werken. 
 
 
9.1. 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” werd intern ontworpen, in afstemming met CEGO-Leuven (prof Ferre Laevers), en biedt 
een handleiding om voorzieningen binnen de welzijnssector te helpen bij het uitbouwen van een 
interactief kinddossier dat de rechtspositie van de minderjarige ten volle respecteert.   
Binnen dit interactief dossier 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, informatie-uitwisseling, 
kindgerichte dossierbespreking, visie rond straffen en belonen, klachtenbehandeling, contacten met 
thuis, enz…) en is doordrongen van de belevingsgerichte visie.    
 
De kid-ok-kit is te bestellen via bestelservice@verbode.be of via ckghops@telenet.be. Kostprijs is 57 
euro (verzendingskosten incl). 
In 2012 werd opnieuw een kid-ok-kit-vorming aangeboden, ism VZW Jongerenbegeleiding Informant. 
Deze ging door op dinsdag 13.11.2012 in Schilde en werd gegeven door 2 medewerkers van Het 
Open Poortje, zijnde Veerle Van Looveren en An Van den Bempt.  23 mensen schreven in.    
Er zijn dit jaar enkele nieuwe situatieplaatjes gemaakt (specifieke life-events).  Deze zijn bestelbaar op 
ons CKG-adres.  
In “praktijkboeken Jeugdhulp” (Politeia) verscheen er in 2012 een artikel vanwege Lieve Mortelmans 
inzake de toepassing der situatieplaatjes.  Het bewuste artikel vindt u in bijlage 1. 
 
 
9.2. Het procesgericht kindvolgsysteem.  
Het tweede luik binnen het ervaringsgericht werken is het Procesgericht Kindvolgsysteem (PKVS), 
dat een 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 eindelijk hun (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 Procesgericht Kindvolgsysteem wordt heden niet meer 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. 
 
 
9.3. De Roos van de ouder. 
De roos van de ouder  is een schematische voorstelling van factoren welke impact hebben op het 
opvoedingsgebeuren in een gezin. Het schema is opgebouwd aan de hand van concentrische cirkels. 
Ze omsluiten de kern, die de behoeften van het kind weergeeft.  
Elke schil is de weergave van een gezinsdomein , opgedeeld in deeldomeinen. De bespreking van elk 
domein wordt opgehangen aan een aantal items, die de gezinsbegeleidster taal geven om samen met 
de ouder te reflecteren over de opvoeding(servaring) van hun kind.   
 
Dankzij de aanmoediging door de Raad van Bestuur en de sponsors (Rotary Boechout en de 
Vereniging van Antwerpse Advocaten) die bereid werden gevonden om de ontwikkeling van “de roos 
van de ouder” te ondersteunen/financieren, hopen we in de 2

e
 helft van 2013, een afgewerkt product 

te kunnen aanbieden aan onze gezinsbegeleiders.   

mailto:bestelservice@verbode.be
mailto:ckghops@telenet.be
mailto:ckghops@telenet.be
mailto:ckghopw@telenet.be


 24 

De finalisering van de hulpwijzer, die door het integreren van een gans pallet aan denkkaders, de 
uitwerking moet ondersteunen, is eindelijk in zicht.  Met hulp van de Karel de Grote Hogeschool (en 
meer bepaald docente Veronique Hendrickx), werd de tekst en het bronnenmateriaal nauwkeurig 
bekeken en aangevuld.  
Door het ter beschikking stellen van een digitale versie die de verschillende items van de roos linkt 
aan de onderliggende literatuur- en onderzoekgegevens (hyperlink), zal de hanteerbaarheid van de 
roos als analyse-instrument sterk toenemen.  Het stelt met name de gezinsbegeleidsters in staat om 
op een vlotte manier, vanuit het roos-analyseblad door te klikken naar de theorie en omgekeerd. 
 
Voor nieuwe medewerkers en stagiaires wordt het zware pakket van orthopedagogische 
achtergrondinformatie, dat aangewezen is voor het realiseren van een gezinsbegeleiding, nu ook 
toegankelijker.  Men hoeft immers niet alle theorieën en methodieken tegelijkertijd en operationeel bij 
de hand hebben, maar men kan aan de hand van de items die bij de specifieke gezinsbegeleiding 
aandacht vragen, zich verdiepen in de relevante informatie.   
We danken de gezinsbegeleiders voor de inspanningen die ze hebben geleverd om aan de slag te 
gaan met een onafgewerkt product, alsmede voor hun geduld en vertrouwen.  Zij zijn de sleutelfiguren 
om een integratieve orthopedagogiek, zoals de visie van Het Open Poortje beoogt, te realiseren.   
 
In 2013 bekijken we samen met de Karel de Grote Hogeschool of we dit instrument verder kunnen 
verfijnen binnen een projectmatig wetenschappelijk onderzoek (PWO).  Hiervoor zullen we ook 
(inter)sectoraal deze methodiek kenbaar maken teneinde een brede gedragenheid te realiseren.   
Een actie-onderzoek waarbij andere organisaties mee instappen, is één der pistes die eventueel 
binnen dit PWO kunnen open liggen. We hopen alvast op een goedkeuring van het PWO 
 
In 2012 verscheen het boek “kansen voor kinderen”

3
 op initiatief van John Crombez en Elise de 

Wachter.  Hierin staat een uitvoerig artikel betreffende “de roos van de ouder”, geschreven door Lieve 
Mortelmans, zijnde; Het pad van een cliënt en hulpverlener gaat niet vaak over rozen. Is een ‘roos’-
kleurige jeugdhulpverlening een utopie?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 John Crombez en Elise de Wachter, Kansen voor kinderen, een weg voor het jongerenwelzijn in 

Vlaanderen, p 69-82, Garant, Antwerpen. 
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Voorbeeld bij aanvang van de begeleiding; 
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Voorbeeld bij afronding van de begeleiding; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Signalen in de marge; 
 
Naast residentiële opvang in een CKG, begeleidingstehuis, MPI, pleegzorg,… wordt vaak ook gebruik 
gemaakt van internaten teneinde kinderen een residentieel onderkomen te geven. 
Hieronder enkele internaatcijfers; 
-Internaatplaatsen in het vrij onderwijs anno 01.02.13; 
56 plaatsen internaat kleuteronderwijs, 757 plaatsen internaat lager onderwijs, 7617 plaatsen internaat 
secundair onderwijs.  Totaal is zodoende 8430. Begin deze eeuw was dit nog 7625 plaatsen. 
-Internaatplaatsen in het gemeenschapsonderwijs anno 01.09.12; 
3383 plaatsen.  Deze zijn niet opgedeeld naar kleuter- lager of secundair onderwijs. Wel schat men in 
dat de meeste internaatplaatsen ingenomen worden door secundair onderwijs 
In dit totaal zitten ook een beperkt aantal plaatsen hoger onderwijs. 
-Internaatplaatsen in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, anno 01.02.13; 
27 plaatsen, enkel secundair onderwijs. 
-Internaatplaatsen in het provinciaal onderwijs, anno 01.02.13; Onbekend.    
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10. Vroegtijdige (pre- en/of postnatale) intensieve pedagogische begeleiding 
aan huis (de Amber-module) 
 
Deze begeleiding biedt, naast STOP 4-7, de Tuimel-methodiek, een derde belangrijke vernieuwende 
insteek voor de CKG’s (in hoofdstuk 11 staan we stil bij een vierde methodiek, zijnde triple P). 
Doelstelling van de Amber-methodiek: deze mobiele begeleidingsvorm wil in een zeer vroeg stadium 
(zelfs vanaf de laatste zwangerschapsmaand) een ondersteuningsaanbod doen aan kwetsbare 
ouders en met deze (meestal jonge) ouders stilstaan bij de noden van hun jonge baby.   
De ouders worden bevestigd in hun ouderschap via een intensief begeleidingstraject en aangepaste 
methodieken teneinde eventuele uithuisplaatsing te voorkomen.   
Hoewel deze methodiek zich niet enkel richt naar een preventiebeleid inzake kindermishandeling, sluit 
deze visie goed aan bij het wetenschappelijk onderzoek dat onderlijnt dat de meest effectieve 
preventieprogramma’s geboden worden bij het tot stand komen van de relatie tussen ouder en kind 
(kdn. niet ouder dan 3 jaar, Baartman, 2002).    
 
Het verschil met de andere, gewone, mobiele begeleidingen zit hem in:  

- de intensiteit: 2 à 3u per huisbezoek 
- de frequentie: 3x per week 
-     de leeftijd: begeleiding kan starten vanaf de achtste maand van de zwangerschap tot 
      5 maand na de geboorte. 
- de te bereiken doelstellingen zijn: 

o fysieke veiligheid van de baby garanderen 
o het opnemen van de zorg voor de baby faciliteren en ondersteunen  
o de relatie moeder-kind ondersteunen, oa via VHT en bespreken hechting 
o stimulatie van de ontwikkeling van de baby en info over leeftijdsadequaat gedrag 
o installeren en uitbreiden van een zorgend netwerk voor ouder(s) en kind. 

De vooropgestelde begeleidingstermijn bedraagt max ongeveer 6 maanden, gelijkaardig aan de 
andere thuisbegeleidingen. 
 
 
10.1. Wat gebeurde in 2012; 
Er werden in 2012 twaalf casussen aangemeld en besproken.   
-Het Open Poortje-Waasland; betreffende de 12 casussen betroffen er 8 de afdeling HOPW; enkel 1 
dossier leidde tot een Amber-dossier en 2 dossiers werden gewone mobiele gezinsbegeleidingen.       
5 andere aanmeldingen werden niet opgenomen wegens volgende redenen; 
4 hulpvragen kwam op vraag van een dienst maar ouders vonden dit zelf niet zinvol, bij 1 casus 
verdween de moeder spoorloos.   
-Het Open Poortje-Schilde; 4 aangemelde casussen waarbij 2 leidden tot een Amberbegeleiding.                   
1 Aanmelding kon niet direct opgenomen worden door plaatsgebrek maar nadien bleek de vader de 
begeleiding ook niet meer zitten.  1 aanmelding werd aanvankelijk ook niet opgenomen wegens geen 
plaats maar later werd dit een gewone begeleiding.  
 
Het risico op secundaire traumatisering bij gezinsbegeleiders, die dergelijke intensieve dossiers 
opnemen, is relatief hoog.  Reden hiervoor is de kwetsbare babyveiligheid en het psychische effect 
hiervan op de gezinsbegeleider.  Vandaar dat we in 2013 met de Interactie-academie een 
vormingsinitiatief starten rond “stress en burnout” teneinde CKG-coördinatoren een opleiding te geven 
inzake het uitwerken van een preventiebeleid rond stress en burn-out.  Hieraan nemen 7 CKG’s deel.   
 
 
10.2. Amber en het nieuwe CKG-besluit: 
Binnen de reorganisatie der CKG’s zal ook de Ambermethodiek zich invoegen.   
Haar doelgroep zal een intensieve begeleiding kunnen hebben binnen volgende typemodules; 
-“korte intensieve mobiele pedagogische begeleiding aan kinderen en hun gezin”.  Deze typemodule 
duurt 1 week tot 3 maand, waarna een herhaling mogelijk kan zijn.   
-“lange intensieve mobiele pedagogische begeleiding aan kinderen en hun gezin”.  Deze typemodule 
duurt 4 tot 6 maand, waarna een herhaling mogelijk kan zijn.  
  
Binnen beide typemodules kunnen ook andere modules een plaats krijgen, naast de Ambermodule, 
zolang  ze zich aan dezelfde voorwaarden houden.  Daar Amber zich richt naar gezinnen met baby’s, 
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kan men binnen hoger vermelde typemodules, zich nu ook richten naar oudere kinderen want de 
betreffende typemodules richten zich naar kdn tss 0 en 12 jaar. 
 
Het Open Poortje besliste om inzake bovenvermelde typemodules, enkel de “kort-intensieve, mobiele 
begeleiding aan kdn en hun gezin” op te starten.  Van deze typemodule “kochten” we 9 eenheden 
aan; 6 voor Het Open Poortje-Waasland en 3 voor Het Open Poortje-Schilde.   
 
=> De Amber-werking was aanvankelijk een pilootproject dat later geïntegreerd is binnen het CKG De 
Schommel.   De Amber-stuurgroep zal bekijken hoe ze de kwaliteitsbewaking verder kan consolideren 
binnen de Amber-werkgroep.  Binnen deze werkgroep, die heden nog loopt voor Amber-
gezinsbegeleidsters, wordt er aan expertise-uitwisseling gedaan.   
De methodiek Video-home-training is een ideaal instrument binnen de Amber-module.  In 2012 zijn 2 
gezinsbegeleidsters opgeleid in de methodiek videohome-training, zijnde Marleen Van Oevelen 
(werkzaam in HOP-Schilde) en Katrien Van Dessel (werkzaam in HOP-Waasland). 
 

 
 
 
Signalen in de marge; 
Kansarmoedecijfers in Vlaanderen en Brussels Gewest inzake geboortes (reg K&G) voor 2011. 
 
De 6 indicatoren die men gebruikt om kansarmoede te bepalen, zijn het beschikbaar maandinkomen, 
opleiding ouders, arbeidssituatie ouders, stimulatieniveau (bvb instroom kleuteronderwijs), 
huisvesting, gezondheid. 
 
Een overzicht van de steden die boven het Vlaams gemiddelde scoren inzake kansarmoede bij 
pasgeborenen (9.75%).  
-Provincie Antwerpen; Groot Antwerpen (24%), Arendonk, Boom, Mechelen, Turnhout.   
Provinciaal gemiddelde is 12.5%. 
-Vlaams Brabant; Leuven, Tienen.  Provinciaal gemiddelde is 5.9%. 
-West Vlaanderen; Blankenberge (23%), Ieper, Knokke-Heist, Kortrijk, Menen (24.8%), Mesen 
(30.6%), Meulebeke, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Roeselare, Tielt, Wervik.  
Provinciaal gemiddelde is 9%. 
-Oost Vlaanderen; Eeklo, Gent, Geraardsbergen, Lokeren, Ronse (21.4%), Sint Niklaas, 
Waasmunster, Zelzate.  Provinciaal gemiddelde; 8.8%. 
-Limburg; Beringen, Genk, Hechtel-Eksel, Heers, Heusden-Zolder (22.5%), Houthalen-Helchteren 
(27%), Lanaken, Leopoldsburg, Maasmechelen, Sint Truiden, Voeren.   
Provinciaal gemiddelde; 10.8%. 
-Brussel hoofdstedelijk gebied; Anderlecht, Brussel (32.7%), Jette, Koekelberg, Schaarbeek, ST 
Agatha-Berchem, St Gillis, St Jan Molenbeek (31%), St Joost Ten Node, Vorst.   
Hoofdstedelijk gemiddelde; 21.3%.     
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11. Triple P in ons CKG 

 
Triple P is een opvoedingsondersteunend programma op maat van ouders, dat ontwikkeld is door de 
Australische professor Matt Sanders en z’n team.  Dit totaal-concept baseert zich op 17 
opvoedingsstrategieën om positieve relaties tussen ouders en kinderen te ontwikkelen, gewenst 
gedrag te bevorderen en om vaardigheden en waardevol gedrag aan te leren. 
Door de verschillende insteken, mede afhankelijk van de ernst van de pedagogische problematiek, 
kan er een aanbod op maat aangeboden worden.   
De meest basale vorm (level 1) van pedagogische ondersteuning is het aanbieden van lezingen 
(bestaand uit 3 sessies). 
Vervolgens kan men terugvallen op een individueel gesprek (level 2) waarbij info en tips rond 
opvoedingsvragen, wordt meegegeven.  Is dit niet toereikend, dan kan je advies krijgen rond 
opvoedingsproblemen via maximaal 4 gesprekken van een goed half uur (level 3). 
Het vierde niveau biedt een groeps- (of individueel) programma aan waarbij men gedurende 5 sessies 
en 3 telefonische ondersteuningsmomenten, ingaat op specifieke knelpunten en uitdagingen.   
Het vijfde niveau is de meest intensieve begeleiding bestaande uit 10 persoonlijke gesprekken, 
waarbij men inzoomt op “inzicht verwerven” en het plannen van een aanpak.      
De CKG’s zijn vooral actief op niveau 4 en 5.  

 
 
11.1. Triple-P in 2012 in HOP-Waasland; 
Er werden 2 cursussen aangeboden in het Waasland. 
-Cursus 1: februari - april 2012 
Men startte met 8 personen, 2 mama's en 3 koppels. 
4 personen met een hogeschooldiploma. 
8 mensen studeerden af.  
Goede interactie in de groep, de deelnemers waren achteraf erg tevreden. 
-Cursus 2: september - november 2012 
Men startte met 7 personen (3 mama's en 2 koppels). 
1 koppel haakt af na de 2de sessie. Een alleenstaande mama haakte af en wilde liever verder 
individuele Triple P volgen.  Door een aantal zieke personen doorheen de sessies, hebben we vanaf 
training 3 maar een erg kleine groep. De zieke mensen probeerden we thuis bij te benen. 
4 personen hebben een hogeschooldiploma.  5 deelnemers studeerden af (4 in groep en een mama 
die het programma individueel verder heeft gevolgd). 
 
 
11.2. Triple-P in 2012 in HOPSchilde; 
Er werden 3 cursussen aangeboden.  Eén in febuari-maart, eentje in mei-juni en een laatste in okt-
november 2012. 
Het betrof een totaal van 27 ouders betreffende 19 kinderen.  5 ouders betreffende 3 kinderen, 
haakten echter vroegtijdig af. Redenen hiervoor; 1 koppel kon om praktische redenen niet aansluiten, 
1 koppel haakte af wegens psychische problemen bij moeder en 1 ouder haakte af omdat deze meer 
nood had aan triple-p voor tieners. 
1 gezin heeft nadien nog beroep gedaan op een gezinsbegeleiding.  Vanuit de residentiële werking 
sloot ook een koppel aan.  Voor de laatste cursus was een advertentie in gemeentebladen geplaatst.   
Dit bracht met zich mee dat het publiek dat instapte, meer zuivere opvoedingsvragen had ipv externe 
problemen die van invloed waren op het pedagogisch welzijn. 
  
 
11.3. Algemene conclusie: 
We ondervinden dat een groep beter loopt wanneer mensen aansluiten die ongeveer op hetzelfde 
“niveau” zitten.  Qua mentaliteit en opvoedingsvaardigheden vallen minder sterke ouders sneller uit de 
groep.   Zoeken naar manieren om Triple P toe te passen op een minder sterke groep ouders, blijft 
een doelstelling voor de toekomst.  Het tijdstip van de cursus is ook belangrijk.  ’s Avonds bereik je 
meer papa’s maar hebben ouders soms babysit-problemen.  Avondvorming vraagt ook een 
inspanning van de vormingsmedewerkers.     
Een ouder suggereerde een terugkomdag als intervisiemoment. 
Het werken met 2 trainers per sessie blijft een meerwaarde, zowel ten bate van de ouders daar er dan 
meer kan bewaakt worden dat iedereen aan bod komt, maar evenzeer om een zieke collega te 
kunnen vervangen. 
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In 2013-2014 zullen de medewerkers in HOPS ook een Triple P-vorming volgen inzake level 4, gericht 
naar tieners (puberende kinderen).  We stellen namelijk vast dat sommige ouders eerder op zoek zijn 
naar handvaten voor hun oudere kinderen die stilaan puberende kenmerken vertonen (vanaf 9-10 jr). 
Dit vormingstraject zal gebeuren met steun van Triple P-Vlaanderen en Triple-P provincie Antwerpen, 
waarvoor onze dank.  
 
Voor meer info; www.triplep.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signalen in de marge; 
 
In 2011 telde Vlaanderen 69.290 geboortes. Dat is 10.9% van de bevolking (6.328.702 inwoners). 
In het gewest Brussel is dit zelfs 16.2%. 
Het aantal kinderen in Vlaanderen stijgt in absolute cijfers. 
Er is een opmerkelijk hogere vruchtbaarheid in Vlaanderen bij niet-Belgische vrouwen (2.98 
kdn/vrouw) dan bij Belgische vrouwen (1.72). 
 
9.75% der kinderen in Vlaanderen werden in de periode 2009-2011 geboren in een kansarm gezin. 
 
 

 
 

http://www.triplep.net/
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12. Integrale jeugdhulpverlening. 

 
 
12.1. De projectfase voorbij. 
-De uitbouw van regionale of provinciale crisisnetwerken is een feit en één der weinige 
succesverhalen binnen IJH.  Toch blijft de vraag naar een effectonderzoek inzake het crisisaanbod.  
Tot op heden is het raden naar het preventieve effect van crisisinterventie,-begeleiding of 
crisisopvang.  Een opvolgonderzoek zou mogelijks waardevolle adviezen kunnen bieden. 
-Door de afbouw van residentiële CKG-bedden stelden we in Oost Vlaanderen vast dat crisisopvang 
van kinderen uit grotere gezinnen, niet evident blijkt.  Dergelijke crisissen vragen soms een 
bedaanbod voor een 3 tot 6 jonge kinderen.  Dit zorgt ervoor dat men ofwel geen oplossing vindt of de 
kinderen over een drietal CKG’s moet spreiden en soms over meerdere provincies.  
 
-Wat de netwerken rechtstreekse toegankelijkheid en de opvoedingspunten betreft; er komt een  
nieuw decreet rond opvoedingsondersteuning (voorontwerp van decreet inzake preventieve 
gezinsondersteuning, zie www.huizenvanhetkind.be).  Centraal wil men ruimte laten aan 
lokaal/regionaal initiatief waarbij men opvoedingsgerichte partners wil samen brengen binnen een 
digitaal forum en/of een effectief huis van het kind.  Deze Huizen van het Kind zijn heden onderwerp 
van discussie.  Een aantal lijnen zijn alvast duidelijk.  Men kan pas een Huis van een Kind zijn als men 
volgende opdrachten uitvoert; 
-preventieve, medische consulten door K&G, 
-consulten uitgevoerd door het regioteam van K&G, 
-aanbod van 2 andere opvoedingsondersteunende partners, 
-actieve doorverwijzing van cliënten naar specifieke aanbod.    
Wil men een subsidie ontvangen als Huis van het Kind, dan zijn er enkele specifieke (waardevolle) 
eisen, waaronder; 
-het aanbod moet in overeenstemming zijn met lokale noden, 
-overlap tussen actoren wordt weggewerkt, 
-lokale opvoedingsnoden worden in partnerschap aangepakt, 
-gebruikersparticipatie wordt structureel verankerd. 
Toch biedt de grote vaagheid in het voorontwerp heel wat vragen.  Ook betreffende de CKG’s.  Zoals 
gewoonlijk worden we in de zijlijn benoemd als mogelijkse partner maar men heeft er duidelijk naar 
gestreefd om dit niet in de verf te zetten.  CKG’s zijn met hun brede pallet blijkbaar nog steeds geen 
centrale speler inzake opvoedingsondersteuning.  De kloof tussen OO en Ohulp is nog steeds groot 
binnen K&G, ook al maakt dit onderscheid voor de cliënt niets uit.  
 
 
12.2. De bedenkingen. 
De toegangspoort komt stilaan nader.  Januari 2014 zou D-day worden en februari 2013 D-day  
voor Oost Vlaanderen, ondertussen zijn die data al verplaatst naar mei 2013, vervolgens september 
voor wat betreft de opstart voor Oost Vlaanderen.     
Informatieve momenten inzake de toegangspoort dien(d)en zich overal te lande aan maar de 6 sectoren  
blijven niettemin met heel wat bezorgdheden zitten. Om er enkele te noemen;  
-De positie en inspraak van de cliënt lijken ons zeer kwetsbaar binnen het voorliggende decreet (vandaar  
onze destijdse suggestie om ook een ombudsdienst voor de cliënt in te bouwen), want de cliënt wordt niet  
gehoord als hij daar niet uitdrukkelijk om vraagt.  Het is alvast duidelijk dat de toegangspoort vooral  
ontoegankelijk zal (willen) worden want de stap naar de toegangspoort is vooral  een intensief  
administratief gebeuren (doc A) waarbij het intermenselijk contact tss cliënt-hulpverlener-consulent  
zo goed als verdwijnt. 
-De multidisciplinaire teams, wiens opdracht nog moet omschreven worden, krijgen een diagnosetaak 
waardoor deze aanmeldingen al enige “voorspraak” zullen genieten.  Kan dit mogelijks leiden tot een  
toevlucht naar deze MDT’s teneinde een snellere doorstroming binnen de Toegangspoort?  
-Partners in de marge, zoals (kinder)psychiatrie, die sporadisch werken met Jongerenwelzijn, zullen tgv  
hogervermelde administratieve ingreep (doc A), de toeleiding naar de toegangspoort minder vlot kunnen  
motiveren aan hun cliënten dan heden, waardoor mag gevreesd worden dat bepaalde ernstige  
dossiers minder snel zullen kunnen beroep doen op intensieve zorg. 
-Artikel 12 van het decreet IJH vermeldt dat 30% van de jeugdhulp Jongerenwelzijn zich vòòr de  
Toegangspoort moet positioneren.  Jongerenwelzijn staat hier blijkbaar niet om te springen.  Het is alvast  
belangrijk dat, indien dit toch uitgevoerd wordt, dit een intersectorale voorbereiding zal genieten.  Het kan  

http://www.huizenvanhetkind.be/
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alvast een meerwaarde zijn om de gezinnen met +12jarigen, rechtstreekse jeugdhulp aan te bieden.   
-Veel hulpverleners maken zich zorgen over de blijvende verantwoordelijkheid van degene die toeleidt       
naar de toegangspoort. Gedurende het traject doorheen de toegangspoort blijft deze persoon  
ondertussen verantwoordelijk mbt de hulpverlening en dit tot de effectieve toewijzing van hulp. 
-En vooral; zal dit nieuwe theoretische model, dat nooit is uitgetest in Vlaanderen, een antwoord  
bieden op de caseload en de carrouselverhalen?  Vanop ground Zero is er veel scepsis.  
Vandaar is het starten met pilootregio’s een evidente keuze, maar het is blijkbaar een test  
“pour mieux sauter”, niet om het verhaal in vraag te stellen.   
Als organisatie stellen we ons de vraag in hoeverre deze integrale evolutie écht gedragen  
is door overkoepelende administraties, werkgeversorganisaties én door de organisaties op het  
terrein, zijnde het personeel en directies? 
 
Toch ook enkele positieve opmerkingen; 
-De OCJ’s (ondersteuningscentra jeugdzorg) zijn aanspreekpunten waarmee men in dialoog kan gaan  
wanneer enerzijds een hulpverlener van mening is dat er intensievere zorg nodig is, maar anderzijds de  
cliënt daar niet voor open staat.  Tot op heden kwamen we sporadisch met casussen in aanraking waarbij   
we een hoog gevoel van onveiligheid ervaarden.  Dit onveiligheidsgevoel was echter in die cases diffuus   
of onvoldoende alarmerend/grijpbaar, waardoor er geen of weinig concrete reden was om aan de 
alarmbel te trekken of waarbij de ouders onze bezorgdheden niet deelden.   
Het betrof cases die onvoldoende body hadden om naar het parket, jeugdbrigade of VK te stappen.    
Met de OCJ’s is hiermee mogelijks een intermediair aanspreekpunt ontstaan. 
-Zoals hoger vermeld, kan een zekere verschuiving van Jongerenwelzijn naar RJH, een meerwaarde zijn 
voor de cliënt… op voorwaarde dat dit gestalte krijgt in een intersectorale dialoog en afstemming op het  
terrein.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      Signalen in de marge. 
 
      -Kindermishandeling speelt zich vooral, maar niet exclusief (!) af in gezinnen aan de onderkant  
      van de samenleving.  Werkloze ouders met een laag opleidingsniveau zijn vaak arm, wonen in  
      kleine, slechte woningen en hebben vaak een beperkt handelingsrepertoire bij conflicten.   
      Opvoedingsondersteuning moet dan ook hand in hand gaan met armoedebestrijding. 
 
      Uittreksel uit Tijdschrift voor Kindermishandeling, dec 2011; Combineer OO met armoede- 
      bestrijding. 
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13.  Signaleringsopdracht vanuit ons CKG: 

 
Met een signaleringsopdracht op ons te nemen, wensen we de laatst vermelde minimale kwaliteitseis 
der CKG’s, te onderlijnen.  Deze kwaliteitseis klinkt als volgt; 
« Het CKG signaleert op systematische wijze tekorten, behoeften, knelpunten en evoluties in de 
hulpverlening aan de bevoegde instanties.  Het CKG formuleert voorstellen met betrekking tot de 
verbetering van de hulpverlening». 
 
Een greep uit de verzamelde signalen: 
1. Onze blijvende bezorgdheid is het belang om kinderen zo snel mogelijk op de juiste plaats te 
brengen waar de juiste hulpverlening wordt aangeboden, ook in een crisissituatie.  Ongeveer 1/3 
(ruwe schatting) van de residentiële kinderen gaat niet direct naar huis maar wordt bvb toegeleid naar 
een pleeggezin of begeleidingstehuis. Vlaanderen heeft nu nog steeds nood aan kleinschalige én 
kwaliteitsvolle begeleidingstehuizen.  De huidige krapheid aan residentiële plaatsen (die vooral 
uitgesproken is bij kinderen tot 12 jaar), zorgt dat consulenten moeten kiezen voor beschikbare 
plaatsen waar ook, hierbij zijn deze gedwongen om voorbij te gaan aan de noden/vragen/wensen van 
het kind en gezin.   
Als er dan ook moet geschakeld worden tussen 2 organisaties, pleiten we hierbij uitdrukkelijk voor een 
betere samenwerking (!) tussen de toeleider en het nieuwe residentiële verblijf.  In dit kader wijzen we 
op de noodzaak van een zeer concrete visie die erover waakt dat deze “schakeling” met het meeste 
respect voor het kind gebeurt (zie hierbij in bijlage 2, “Intentieverklaring inzake de residentiële 
overgang van een kind/jongere tussen 2 organisaties”).  
 
2. We blijven volgende herhalen want deze is een blijvend knelpunt; Een Vlaams onderzoek van prof 
Johan Vanderfaeillie (2008) bevestigde onze breed gedragen bezorgdheid, ook in 2012, inzake 
falende pleegzorgoriëntaties (artikel “Negatief voortijdig beëindigde pleegplaatsingen; 100 dossiers 
onderzocht naar factoren die een breakdown bevorderen”, verschenen in Agora, jaargang 2008 nr3).   
De helft van de pleegplaatsingen, die in het wetenschappelijk onderzoek onder de loupe werden 
genomen, eindigde met een breakdown.  Waarmee internationale cijfers werden bevestigd.  Dit dwingt 
ons om veel zorgzamer om te gaan inzake pleegoriëntaties en dit vanuit een intersectorale 
bezorgdheid, met ruimte voor zelfreflectie.  Een geslaagde pleegplaatsing biedt meer groeikansen 
voor het individuele kind dan een residentiële oriëntatie, daar hoeft weinig betoog rond.  Een falende 
pleegoriëntatie is echter een indrukwekkend psycho-emotionele dreun voor het betrokken kind en de 
pleegouders. Vanuit een professionele bezorgdheid blijven we pleiten voor meer intersectorale 
dialoog, kennisuitwisseling hierrond en een uitbreiding van omkadering binnen de pleegzorg.   
CKG’s werden trouwens, als belangrijke doorverwijzer, nooit geconsulteerd in de opmaak van het 
nieuwe decreet pleegzorg (evenmin werd Pleegzorg betrokken in het nieuwe besluit der CKG’s).  
Twee gemiste kansen.  Binnen de pleegzorg zijn er heden 2 interessante projecten lopende ter 
versterking van de pedagogische vaardigheden der pleegouders.  Het betreft enerzijds een project 
gebaseerd op het sociaal-interactief model (gericht nr pleegkdn tss 3 en 12 jr) en anderzijds een 
project gebaseerd op geweldloos verzet (gericht nr pleegkdn tss 6 en 18 jr).  Deze methodieken zijn in 
2012 in een artikelreeks besproken in Agora. 
 
3. Onderzoek toont aan dat kwetsbare gezinnen niet enkel gebaat zijn met “korte en intensieve 
programma’s” maar (ook) nood hebben aan middellange tot langdurige ondersteuning waarbij de 
steunfiguur ruimte krijgt om een echte zorgrelatie aan te gaan.   
Het project Home-start kan, in het kader van steungezinnen, hier een alternatieve mogelijkheid 
bieden; het betreft een Engels/Nederlands project waarbij ouders ondersteuning krijgen binnen hun 
gezinscontext bij praktische (opvoed)problemen en dit via de hulp van vrijwilligers.  De doelstelling is 
om te voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen.  De 
vrijwilligers stimuleren ouders hun kracht te (her)winnen om moeilijke situaties het hoofd te bieden, 
waardoor ze weer greep krijgen op hun leven.  Het vergroten van zelfvertrouwen bij de ouders is een 
belangrijk doel.  Ook worden de gezinnen ondersteund bij het versterken van hun sociale relaties en 
aangemoedigd om efficiënt gebruik te maken van beschikbare diensten en regelingen.   
Een Vlaamse versie van Home-start heet Domo (door mee ondersteunen mede opvoeden; 
www.domoleuven.be). Vanuit CKG De Kleine Vos is men recent gestart met een Antwerpse Domo-
afdeling.  Vanuit Het Open Poortje zijn we in 2012 in dialoog gegaan met Domo-Leuven en met 
laagdrempelige partners in het Waasland, om te bekijken of een Domo-St Niklaas een waardevolle 

http://www.domoleuven.be/
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inzet kan zijn. Dit leidde tot de oprichting van Domo-St Niklaas, als onafhankelijke VZW, eind 2012 
(Domo-St Niklaas, contactpersoon is Tine Foubert, tel 0471.31.49.72). 
 
4. De klassiekers blijven; de eeuwige wachtlijsten in Jongerenwelzijn, in de kinderpsychiatrie, in het 
VAPH, bij de centra GGZ, de dagcentra, crisisopvang, internaten, begeleidingstehuizen, OBC’s … 
waardoor de naadloze overgang niet gerealiseerd wordt. 
 
5. Migranten- en vluchtelingengezinnen blijven kwetsbare groepen die wegens taalproblemen en 
cultuurverschillen, vaak (te) laat instromen in de vrijwillige jeugdhulpverlening.  Zo zien we deze 
gezinnen vaak pas aan de bel trekken als de nood heel hoog is (in JW en JRB) en moeten we 
vaststellen dat uiteindelijk 90% van de jongeren in de gesloten centra niet-Belgen zijn (Marokko, 
Turkije en Oost-Europa.  De toenemende variatie in talen (met onmacht van het Nederlands) zorgt er 
trouwens voor dat deze groep onvoldoende bereikt wordt. 
 
6. Aansluitend bij het voorgaande thema, merken we dat ook autochtone ouders niet altijd vlot de stap 
zetten naar sport- of andere vrijetijdsbewegingen.  Redenen zijn divers; vervoersproblemen, 
alleenstaande ouder die dit niet kan combineren, armoede (kostprijs).   Buurtsport Antwerpen (zie 
www.provant.be en dan naar buurtsport Antwerpen) is een project dat deze knelpunten wenst aan te 
pakken en een brug probeert te bouwen tss het kansarme kind en sportverenigingen.. 
 
7. Nog een klassieker; wat inzake de ouders met jonge jongeren (12-15 jaar)?  Die ouders zitten met 
opgroeiende pubers die hun weg zoeken in een wervelende wereld, waardoor veel 
opvoedingsonzekerheid ontstaat tussen ouders en jongeren.  Regelmatig bevragen CLB’s ons of 
CKG’s hier geen begeleidingsopdracht kunnen nemen, maar het besluit op de CKG’s biedt geen 
ruimte… ook al betreft het kinderen die we als -12jarigen hebben begeleid.  
Binnen het nieuwe decreet integrale jeugdhulp zou er sprake zijn dat 30% van de hulp binnen 
Jongerenwelzijn vóór de toegangspoort zal moeten komen.  Indien dit concreet wordt, lijkt het ons 
logisch dat JW dan vooral focust op de leeftijd 12-18 jr. 
 
8. De jeugdwelzijnsfinanciering moet in 2013 een 3

e
 maal in 4 jaar tijd inleveren tgv een niet-

indexering op de werkingskosten.  Dit zorgt voor bezuinigingen op middelen én personeel.   Meerdere 
CKG’s zagen zich genoodzaakt om uiteindelijk ook de personeelsomkadering af te bouwen (via 
ontslag of gepensioneerden niet vervangen of contracten van bepaalde duur te beëindigen).   Het is 
niet omdat men “enkel” de werkingsonkosten niet indexeert, dat men de personeelskosten (die de 
grootste kost zijn) kan blijven ontzien…  
 
9. We blijven ook dit jaar wijzen op de indrukwekkende problematiek van intra-familiaal geweld in onze 
samenleving en de schrijnende effecten hiervan op de kinderen.     
Uit een onderzoek in 2009 bleek dat in minstens 40% van de situaties van partnergeweld minstens 1 
kind getuige was.  Bij ernstig of heel ernstig geweld, ligt dit percentage nog hoger, aldus de 
onderzoekers.  We verwijzen ook naar de info bij “signalen in de marge” (zie onderaan hoofdstuk 2). 
 
10. De afdeling Het Open Poortje-Waasland biedt vanaf eind 2012 enkel nog residentiële bedden met 
korte duur aan (6 weken, rechtstreeks toegankelijk).  Dit kadert binnen het nieuwe besluit der CKG’s 
waarbij de regio St Niklaas wel al een aanbod had inzake lang-residentiële opnames (organisaties in 
Jongerenwelzijn), maar geen residentieel aanbod binnen de rechtstreeks toegankelijke hulp.  Vandaar 
dat Het Open Poortje-Waasland noodgedwongen dit vacuum moet opvullen en afscheid neemt van de 
lang-residentiële opdracht.  Dit betekent dat men binnen een koter tijdsbestek moet residentieel 
werken (inboeten aan kwaliteit?), opnames met een banalere context moet opnemen (dure inzet van 
middelen) en de expertise inzake opvang van zeer jonge kdn verloren raakt in de regio.  In dit kader 
zullen we in de loop van 2013 bekijken of we niet enkele bedden terug moeten voorzien voor de zeer 
jonge kdn (daar deze niet of amper terecht kunnen in de organisaties binnen Jongerenwelzijn).      
 
11. Het vluchtelingenbeleid blijft een precair thema in Vlaanderen.  Wie als illegaal wordt bestempeld, 
keert niet noodzakelijk terug naar huis.  Voor gezinnen met kdn is dit des te schrijnender, mede omdat 
ze enkel nog recht hebben op dringende, medische hulp.  Meerdere organisaties nemen geen of zeer 
beperkt engagement naar deze doelgroep waardoor ze nog kwetsbaarder worden. 
 
 
 

http://www.provant.be/
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14. Lopende projecten en projecten in de steigers voor 2012. 

 
 
14.1. Project sensibilisatie Kindermishandeling (KM): 
Het project ‘sensibilisatie kindermishandeling’ (met als partners het RWO Waas en Dender, K&G Oost 
Vlaanderen, Vertrouwenscentrum OV, ons CKG, de verantwoordelijken der opvoedingswinkel en der 
kinderdagverblijven St Niklaas) stelde zich tot doel om het aantal kwetsbare gezinnen waar KM 
voorkomt en dat door de mazen van het hulpverleningsnet glipt, sneller te onderscheppen teneinde 
hen adequaat te begeleiden.    
Dit project, dat eerst in St Niklaas liep en vervolgens in Oost Vlaanderen, was gekenmerkt door een 
drie-sporenvorming; 
-de nuldelijn-medewerkers sensibiliseren en bekwamen in het herkennen én omgaan met signalen 
van kindermishandeling, 
-de organisaties leren nadenken rond een interne visie en procedure inzake KM, 
-de handelingsverlegenheid aanpakken door deze nuldelijn te leren taal te geven aan hun 
bezorgdheden (hoe communiceer ik met de ouders hier rond). 
Later verkoos het VK-Antwerpen om er een vierde spoor bij te nemen, met name nuldelijnpartners 
bekwamen in de dialoog met kinderen.  
 
Wat gebeurde vervolgens; 
Nadat het project werd gestart in Oost Vlaanderen, werd het in 2010 opgepikt door het VK-Antwerpen, 
ism de provincie Antwerpen en Het Open Poortje.  Ook VK-Vlaams Brabant, met hulp van de 
provincie, pikte dit verhaal in 2011 op waardoor enkele duizenden mensen (hulpverleners en 
dienstverleners) de vorming volgden.  
Binnen de afdeling kinderopvang van Kind en Gezin heeft men het project mee gevolgd en besliste 
men ook daar om dit vormingspakket te vertalen naar hun eigen partners.  In dit kader startte in het 
najaar 2010 in alle provincies een gelijkaardig traject waarmee men de kinderdagverblijven, 
onthaalouders, enz probeert te bereiken.  Ook dit vormingstraject werd uitgewerkt door de provinciale 
VK’s.  
 
In 2011, 2012 en ook in 2013 kreeg het verhaal in de provincie Antwerpen een nieuw accent; het 
partnerschap besloot om dit vormingspakket te richten naar stedelijke/gemeentelijke en OCMW-
medewerkers.  De uitgesproken wens was om een brede gemeentelijke verankering van dit 
preventiebeleid KM te realiseren.  Maandag 10.12.12  werd een inleidende vormingsdag aangeboden 
in het Provinciehuis en vervolgens kunnen de deelnemers in 2013 instappen in de vier workshops die 
zich richtten op de vier sporen (zie hoger).  Het betreft 136 deelnemende hulp- en dienstverleners, 
werkzaam in 25 Antwerpse gemeentes.      
Vindt in bijlage een kopie van het schrijven van Cathy Berx, gouverneur van Antwerpen, gericht aan 
gemeentes en steden om gemeentelijke medewerkers te motiveren in te stappen in het 
vormingsaanbod (bijlage 3, Kindermishandeling, een actie waard” een schrijven van gouverneur 
mevr C. Berx naar de Antwerpse steden en gemeentes). 

 
 
14.2. Project Mantelzorg-het versterken van natuurlijke netwerken. 
Tot op heden stellen we, over meerdere CKG’s heen, vast dat het inzetten op het informele netwerk 
vooral wordt verkend als daar vanwege het netwerk zelf, een duidelijk signaal komt of op sporadisch 
initiatief van de gezinsbegeleidster. Toch kunnen we niet spreken van een stevige netwerkgerichte 
visie en methodische uitwerking hierrond.       
De CKG-werkgroep mantelzorg, met medewerkers die 9 CKG’s vertegenwoordigen (CKG De 
Schommel, CKG St Clara, CKG Hulgenrode, CKG De Kleine Vos, CKG Betlehem, CKG Good Engels-
Dennenhuis-Zon en Hei en CKG Het Open Poortje), heeft zich in 2012 gericht op de realisatie van het 
project “netwerken met kinderen in armoede” dat met subsidies van het Kansarmoedefonds van het 
ministerie Ingrid Lieten, wordt gefinancierd.   
Doel van dit project was volgende; gedurende het werkjaar 2012 wou men 10 PTP’s opstarten vanuit 

een CKG-gezinsbegeleiding.  PTP staat voor de netwerkgerichte methodiek “persoonlijke 

toekomstplanning” ontwikkeld door Plan VZW. 
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Persoonlijke toekomstplanning is een strategie die ernaar streeft om een duurzaam netwerk van niet 
professionele steunfiguren uit te bouwen rond een centrale figuur met als opzet zijn/ haar kwaliteit 

van leven te verhogen.  Vertrekkende vanuit een krachtgericht en positief burgerbeeld, probeert men 

de centrale persoon te ondersteunen in het realiseren van een (haalbare) droom. Er wordt 
voortdurend bewaakt dat de regie van het geheel bij het cliëntsysteem blijft liggen. Plan VZW zette 

deze methodiek tot op heden vooral in bij mensen met een handicap. Binnen voorliggend project 
werd gepoogd deze strategie te vertalen naar gezinnen met jonge kinderen die door een CKG 

ondersteund worden.  
Hoewel het streefcijfer niet gehaald werd (4 lopende casussen), bereikte men wel meerdere positieve 
neveneffecten;  

-zo is er een groter engagement binnen de betreffende CKG’s om netwerkgericht te werken,  
-ook zijn andere diensten geïnteresseerd geraakt in deze methodiek (OCMW-Boechout, justitiehuis 

Antwerpen), 
-er werd een promotiefilm ontwikkeld ism een gezin dat succesvol in een PTP instapte.  De 

promotiefilm zal aan alle CKG’s in Vlaanderen aangeboden worden teneinde zowel te worden bekeken 

door gezinsbegeleidsters en eventuele geïnteresseerde ouders (andere orgnaisaties kunnen de DVD 
steeds bestellen). De resultaten van dit project werden recent vertaald in een eindrapport dat 

beschikbaar is bij één der bovenvermelde partners.  
Voor meer informatie inzake PTP; info@planvzw.be of tel Geertrui Vandelanotte 0472/66.35.73. 
 
 
14.3. Halt aan de carrousel in de jeugdhulp. 
14.3.1 De netwerkgroep Waas en Dender erkende enkele jaren terug onze bezorgdheid inzake de 
carrousel in de jeugdhulp (zie onze aanklacht, bijlage 4; Je m’excuse) en plande in 2009 hierrond 
een studiedag onder de titel “Halt aan de carrousel binnen de jeugdhulp” die ondertussen, een aantal 
jaar verder, tot een aantal concrete doelstellingen en acties heeft geleid.   
Wat gebeurde in 2012 hierrond in de regio IJH-Waas en Dender; 
-de signaallijst inzake “casussen met een hoog carrouselgehalte” werd ontwikkeld en in de regio 
Waasland uitgedeeld/toegelicht.   Dit leidde maar tot een vijftal aanmeldingen hoewel we ervan 
uitgaan dat dit het topje van de ijsberg is.  In voorjaar 2013 zal een werkgroep zich buigen over deze 
casussen, in partnerschap met een medewerker van het kinderrechtencommissariaat, teneinde een 
aantal conclusies hieruit te trekken.  
-een tweede en derde dialoogdag werd gepland waarbij telkens 2 organisaties (26.10; CGG en VAPH, 
06.12; OOOC en CAW) zich kenbaar maakten inzake specifieke expertise.  Dit sluit aan bij actielijn 3, 
waarbij men regionale expertise wil inventariseren.  Deze expertise zou dan ook regionaal ter 
beschikking staan om “in te huren”. 
-Actielijn 3 had als doel om een website te maken waar men de betreffende regionale expertise wil 
tonen.  Doel hierbij was; wie vastzit rond een bepaalde casus en op zoek is naar aanvullende 
competentie, kan via het inhuren van deze expertise mogelijks terug kracht vinden om rond de 
betreffende casus verder te gaan ipv het betreffende dossier door te schuiven naar een ander/hoger 
echelon.   Deze actielijn raakte in 2012 niet uit de stijgers. 
-Actielijn 4 zoomde in op verwijsafspraken. Deze kreeg haar finaliteit; “het afsprakenkader 
kwaliteitsvolle verwijzing” werd regionaal verspreid. 
 
Op 9 mei 2012 werd een ontbijtmoment gepland waar de regionale partners werden uitgenodigd en 
waar de actielijnen werden besproken en geëvalueerd. Deze leidde tot enkele nuchtere vaststellingen 
mbt meerdere actielijnen; 
-de noodzaak om expertise-uitwisseling te realiseren, werd algemeen erkend en kent reeds her en der 
concrete uitvoering. 
-Signalen aan het beleid; enkele diensten merkten op dat ze hun bezorgdheden nu al melden binnen 
hun sectorale structuur en het huidig initiatief als een extra-werkbelasting ervaren.  Een aantal 
diensten meldden dat een belangrijk knelpunt van de carrousel zich situeert bij de wachtlijsten, 
waardoor vaak (en jammer genoeg) overbruggingshulp moet worden opgestart. 
-Kracht- en netwerkgericht werken; meerdere organisaties meldden dat ze intern hier nog een PR-weg 
te gaan hebben, anderen meldden dat netwerkgericht werken geen evidentie is in sectoren waar 
gezinsgericht werken qua omkadering soms moeilijk realiseerbaar is.  Moet netwerkgericht werken 
“gevangen” zijn in specifieke methodieken, aldus nog een verzuchting. 
-De verwijsafspraken kregen weinig kritiek, hoewel deze vooral gekend waren bij CLB en CAW en 
minder bij de andere sectoren.  

mailto:info@planvzw.be
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VZW Het Open Poortje schreef, ism VZW begeleidingstehuis De Vlieger, een “intentieverklaring 
residentiële overgang” waarbij we pleiten voor een zorgzame overgang wanneer een kind tussen 
voorzieningen verschuift.  Dit transitiemoment moet zowel voor het kind, de ouders en de betrokken 
opvoedkundigen een periode zijn van afscheid nemen én nieuwe verbondenheid. U vindt in bijlage 2 
deze intentieverklaring.  Aanvullend vindt u in bijlage 5 het artikel “De hechting na de wonde”, dat 
in februari 2012 verscheen in Weliswaar en dat inzoomt op dit thema. 
  
14.3.2. Ook de Ethische Commissie van het Vlaams Welzijnsverbond engageerde zich om rond 
zorgcontinuïteit te werken.  De commissie, olv voorzitter F. Baetens, kwam een viertal keer samen en 
nodigde hierbij telkens externe deskundigen uit om rond dit thema te getuigen.  Ze zette haar 
werkzaamheden verder in 2011 en slaagde erin om in het voorjaar van 2012 een ethisch advies uit te 
schrijven; “Advies 7, Continuïteit van Zorgrelaties”.  Dit advies is beschikbaar via het Vlaams 
Welzijnsverbond. 
Sinds 2012 neemt mevr Lieve Mortelmans, pedagogische directie deel aan deze Ethische Commissie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Signalen in de marge;  
 
“In England, the chances of children and young people looked after by the local authority, achieving 
the equivalent of high school graduation, is 4 times less than those of their peers; they are also 3 
times as likely to be unemployed 3 months after leaving school than their peers and twice as likely to 
be cautioned or convicted of criminal offences. (…).  One factor, however, which is likely to impact on 
the life trajectories of children in care, is the unstable nature of placements (…).  English children 
move home on average 3 times before reaching adulthood, whereas it is not unusual for those in the 
care system to experience the equivalent level of change in the course of a year (…)”. 
 
Uit het artikel  “Patterns of instability: moves within the care system, their reasons, contexts and 
consequences” van Harriet Ward. 
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15. Naar 2013, met hoop en bezorgdheden: 
 
2013 wordt een bijzonder jaar waarbij het nieuwe Besluit op de CKG’s van start zal gaan.   
Ook een jaar waar men een antwoord zal moeten vinden op de residentiële afbouw (ongeveer een 73 
bedden) in de CKG-sector.  Jongerenwelzijn werd hier deels de dupe van want deze plande in 2013 
een residentieel uitbreidingsbeleid (gebaseerd op hun hoge wachtlijsten) dat zich echter deels en 
ongewild moest aanpassen om de residentiele afbouw in de CKG’s op te vangen.   
De hoop dat deze residentiële afbouw van CKG-bedden zal resulteren in een veel ruimer aanbod aan 
mobiele en ambulante inzet (want als modules zijn deze veel goedkoper), valt nog maar te bezien 
daar heel wat CKG’s met financiële grenzen worden geconfronteerd.   
 
De inzet van de kort-residentiële module in onze afdeling Het Open Poortje-Waasland zullen we nauw 
op de voet volgen, mede omdat we ons vragen stellen naar de haalbaarheid en relevantie tov een 
lang residentieel aanbod.  Wat de andere modules betreft, lijken er op het eerste zicht geen wezenlijke 
verschillen met vorige jaren.   
 
Komende jaarverslagen zullen waarschijnlijk ook anders gekaderd worden, vooral wat de statistische 
verwerking betreft, met specifieke aandacht voor de al of niet ingezette modules.   
 
2013 wordt trouwens ook een overgangsjaar inzake het gehanteerde basisregistratiesysteem dat dit 
jaar wordt herzien binnen een CKG-K&G-werkgroep.  Hierdoor zal het niet evident zijn om gegevens 
te verzamelen over een meerjaren-periode.   
 
Een aantal CKG’s zal ook experimenteren met weesmodules (modules die heden niet gekaderd 
worden binnen een typemodule).  Hun effectiviteit zal de toetssteen worden of ze, al of niet, worden 
erkend. 
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Deel II; 2012, het CKG in HOP-Schilde en HOP-Waasland    
in cijfers gevat 

 
 Ter verduidelijking; de cijfergegevens van De Tuimel en de STOP 4-7werkingen zijn 

hier niet in verwerkt.  Wie hierrond cijfers wenst, kan deze in een apart rapport 
bekomen. 

 

I. Aanmeldingen 
 

1. Aanmeldingswijze 
 

      

   

      

 
261 aanmeldingen is opvallend minder dan vorige jaren (293 in 2011, 335 in 2010, 
332 in 2009). 

 
2. Soort aanmelding 

 
      

      

 
 
 

 
 
Het aantal crisisaanmeldingen (enkel in onze afd Het Open Poortje-Waasland) steeg 
opvallend met vorig jaar (2011; 17). 

 
3. Aanmelding per module 

 
   

            

     

     

Voor meer uitleg rond deze modules, verwijs ik naar het hoofdstuk 2; “Naar een nieuw 
CKG-besluit”.  Hierbij de uitleg bij de bovenvermelde afkortingen; 
-ATG O tp4; triple-P level 4.  Zie ook in deel 1 de nodige info rond triple-P. 
-M KLM; kort-licht-mobiele begeleiding.  
-M LLM; lang-licht-mobiele begeleiding. 
-M KIM; kort-intensief-mobiele begeleiding. 

 -M MIM;medium-intensief-mobiele begeleiding. 
-O AO; ambulante opvang. 

Aanmeldingswijze Aantal   

Met verwijzer Op eigen initiatief, Op eigen initiatief, Niet 
ingevuld 

aanmel-
dingen / aanmelder met verwijzer zonder verwijzer 

123 67 71 0 261 

 

Soort aanmelding     Aantal per CKG   

Crisis Dringende 
vraag 

Gewoon Niet 
ingevuld 

aanmel-
dingen 

24 84 153 0 261 

Soort aanmelding percentage per CKG   

9,2 32,18 58,62 0 100 

 

Aanmeldingen per module  Aantal per CKG   

ATG O tp4 M 
KLM 

M 
LLM 

M 
KIM 

M 
MIM 
amb 

O 
AO 

O 
RO 
cri 

O 
RO 
ZK 

O 
RO 
L pz 

O 
RO 
L 

pb 

R 
opv 
Lang 
PH 

Niet 
inge-
vuld 

aanmel-
dingen 

30 6 123 10 1 5 19 37 15 9 6 0 261 
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 -O RO cri; residentiële opvang crisis. 
 -O RO ZK; residentiële opvang, zeer kortdurend. 
 -O RO L pz; residentiële opvang, langdurig perspectiefzoekend. 
 -O RO L pb; residentiële opvang, langdurig perspectiefbiedend. 

-OPV lang ph; residentiële opvang, langdurig perspectief nr huis (eigenlijk gelijk aan 
perspectiefzoekend). 

  
 

4. Type aanmelder 
 

 
 

             

       

             

 
   

Opmerkelijk is dat K&G dit jaar, na het cliëntsysteem, de belangrijkste aanmelder is. 
Dat is vooral dankzij de regioteams K&G (we krijgen weinig aanmeldingen via 
onthaaldiensten of kinderdagverblijven).   
Zoals gewoonlijk nemen Onderwijs (CLB) en Jongerenwelzijn, gevolgd door justitie en 
GGZ, ook een hoge plaats in. 

 
 

 

Type aanmelder (hoofdcategorie) Aantal   
Alg. 
Wel-
zijns-
werk 

On-
der-
wijs 

Kind 
en 

Gezin 

Geest. 
Gezond-

heids-
zorg 

Jongeren 
welzijn 

 

Vlaams 
Agent-
schap 
voor 
Pers. 

Handic 

Ge-
nees-
kun-
dige 
zorg 

Poli-
tio-
nele 
en 

Justi-
tiële 

Over-
heden 

Cliënt 
(systeem) 

zelf 

An-
de-
re 

Crisis-
meld-
punt 
IJH 

Niet 
inge-
vuld 

aan-
mel-
din-
gen 

14 69 71 38 62 8 17 38 81 10 4 11 261 
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5. Aanmelding per probleemcategorie 
 
 

  
         

        

      

      

      

      

               

 
 
 
 

968 aanvinkingen (in 2011; 1133).  Dit zijn 3.7 aanvinkingen per gezin.  Net als vorig jaar was opvoeding de belangrijkste 
probleemcategorie (78% op 261 aanmeldingen).  67 aanmeldingen betroffen een (vermoeden van) kindermishandeling.  Daar de 2 
probleemcategorieën kunnen samen voorkomen bij een zelfde aanmelding, kunnen we concluderen dat minstens 12% en max 24% 
der aanmeldingen gerelateerd is aan (vermoeden van) kindermishandeling.  Dit is licht dalend met vorige jaren (2011; 14% tot 26%, in 
2010; 15 tot 27%).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probleemcategorieën Aantal per CKG   
Op-
voe-
ding 

Kind Ouders Context-
karac-
teris-
tieken 

Situa-
tio-
nele 
fac-

toren 

Geen Specifiek geregistreerd(*) Onbe-
kend 

aan-
mel-
din-
gen 

(Dreigende) (Dreigend) Psychische Ver-
sla-

vings-
pro-

blema-
tiek 

Lichte 
mentale 

Kans-
armoede 

Kwalitatief 

verwaar-
lozing 

geweld tov en/of 
psychiatrische 

handicap on-
voldoende 

(materieel, het kind problemen ouder(s) of geen 

peda-
gogisch, 

(fysiek, 
psychisch, 

(indien 
verslaving: 

  sociaal 
netwerk 

emoti-
oneel) 

seksueel) afzonderlijk)     

203 134 153 111 113 0 37 30 33 20 13 42 60 19 261 
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II. Begeleidingen  2012 
 

1. Volgens begeleidingsvorm 

   
      

      

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

           

           
 

 
 
 
 

  
Het aantal kinderen (199) is opmerkelijk minder dan in 2011 (211 kdn) en 2010 (231 kdn).  
Dit is deels te verklaren door een daling der bezettingscijfer in HOP-Waasland.  Vandaar dat 
ook het globale bezettingscijfer daalde (23132 dagen in 2012, 23508 in 2011, 23796 in 2010).  

 
 

2. Volgens leeftijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal begeleide kinderen 

Begeleidingsvormen Aantal    

A M R Niet 
inge-
vuld 

unieke 
kinderen 

40 110 68 0 199 

 

Aantal begeleidingsdagen 

Begeleidingsvormen Aantal 

A M R Niet 
inge-
vuld 

Aantal 
dagen 

1686 13287 8159 0 23132 

7,29% 57,44% 35,27% 0 100 

 

Aantal aanwezigheidsdagen 

Begeleidingsvormen Aantal 

R N A M MR MN MA Z Niet 
inge-
vuld 

aan-
wezig-
heids-
dagen 

5700 625 889 2117 3 0 1 9 0 9335 

 

Aantal begeleide kinderen 

< 3 3 tot 
6 

6 tot 
12 

> 12 Niet 
inge-
vuld 

unieke 
kinderen 

66 54 75 1 3 199 

 
Aantal begeleidingsdagen  

< 3 3 tot 6 6 tot 
12 

> 12 Niet 
inge-
vuld 

Aantal 
dagen 

9551 5918 7492 122 49 23132 

41,29% 25,58% 32,39% 0,53% 0,21% 100 
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             Kinderen tss 0-3jr hadden gemiddeld 145 begeleidingsdagen (2011; 116, 2010, 115). 
 Kinderen tss 3-6jr hadden gemiddeld 109 begeleidingsdagen (2011; 113, 2010, 89). 
 Kinderen tss 6-12jr hadden gemiddeld 100 begeleidingsdagen (2011; 106, 2010, 106). 
 

De jongste kdn hebben, net als vorige jaren, het meeste begeleidingsdagen.   
Redenen hiervoor kunnen zijn;  
-de jongste kinderen vragen een langere opvolging bij onveiligheid,  
-bij residentiële opname en er is sprake van een traject niet-naar-huis, is vervolghulp via 
pleegzorg of begeleidingstehuis een langduriger verhaal dan bij de oudere kdn.   
 
De oudste groep (6-12 jr) vormt, net als in 2011 de grootste groep wat logisch is gezien deze 
groep over 6 jr loopt en de andere 2 groepen maar 3 jaren bevatten.    

       

 

3. Volgens module 

 

  
           

     

           

           
 

  
           

           

           
 

  
           

 
13139 begeleidingsdagen zijn mobiel ingezet of 57% (in 2011 was dit 53%). 
7973 begeleidingsdagen zijn residentiële opvang of 34.5% (in 2011 was dit 36%). 
1577 begeleidingsdagen zijn triple P of 7%.   
443 begeleidingsdagen zijn ambulante opvang of 2%. 
 
De zeer korte resi-opvang duurde gemiddeld toch 82 begeleidingsdagen, zijnde net geen 12 
weken.  Deze module heeft een duur van 6 weken, wat hier betekent dat die zowat telkens 
eenmaal werd herhaald.  Deze duur was langer dan in 2011 (75 begeleidingsdagen) en 2010 
(58 beg.dagen). 

 De lange resi-opvang duurde gemiddeld 137 dagen of 19.5 weken (4.5 maand).   
 

De gewone korte mobiele begeleiding duurde gemiddeld 117 dagen of net geen 3 maand. De 
gewone lange mobiele begeleiding duurde maar nipt iets meer; 119 begeleidingsdagen. De 
korte intensieve mobiele begeleiding duurde 69 dagen. 
 

Aantal begeleide kinderen 

ATG O 
tp4 

ATI 
O 

M 
KLM 

M 
LLM 

M 
KIM 

O 
AO 

O 
RO 
cri 

O 
RO 
ZK 

O 
RO 
L pz 

O 
RO L 
pb 

R 
opv 
Lang 

Niet 
inge-
vuld 

unieke 
kin-

deren 

PH 

30 1 6 101 6 6 23 32 17 12 5 0 199 

 

Aantal begeleidingsdagen 

ATG 
O tp4 

ATI 
O 

M 
KLM 

M 
LLM 

M 
KIM 

O 
AO 

O RO 
cri 

O RO 
ZK 

O RO 
L pz 

O RO 
L pb 

R opv 
Lang 

Niet 
inge-
vuld 

dagen 

PH 

1572 5 701 12025 413 443 105 2629 3307 1370 562 0 23132 

6,88% 0 3,29% 51,6% 1,79% 1,9% 0,45% 11,4% 14,3% 5,92% 2,43% 0 100 

 

Aantal aanwezigheidsdagen 

    

ATG O 
tp4 

ATI 
O 

M 
KLM 

M 
LLM 

M 
KIM 

O 
AO 

O 
RO 
cri 

O RO 
ZK 

O 
RO L 

pz 

O 
RO L 
pb 

R 
opv 
Lang 

Niet 
inge-
vuld 

aanwezig-
heids-
dagen 

PH 

243 3 95 1835 112 159 107 2129 2969 1260 423 0 9335 
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4. Volgens link BJZ 

Aantal begeleide kinderen 

 

 

 

 

 

 
CBJ-P; plaatsgebrek bij JW (Jongerenwelzijn).  JRB-P; plaatsgebrek bij JRB. 
CBJ-D; dossier bij JW.     JRB-PLB; plaatsing met beschikking. 
CBJ-CKG; CKG neemt contact op met JW.  JRB-H; hoogdringende maatregel.        
CBJ-JRB; dossier gaat van JW nr JRB (jeugdrechtb). JRB-CKG; CKG leidt toe nr JRB. 

        JRB-D; dossier JRB.  

 

Aantal begeleidingsdagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal aanwezigheidsdagen 

 

 

 

  
73% der kinderen hebben geen link (da’s gelijklopend met 2011; 75%). 
Plaatsing met beschikking (via JRB) is de meest voorkomende link (ook in 2011) met een 
bezettingsduur van 179 begeleidingsdagen (bijna 6 mnd).   
De duurtijd van deze module neemt 179 begeleidingsdagen in (opvallend meer dan in 2011; 
138 dgn, in 2010; 116 dgn).  Dit wijst op de vertraagde doorstroming naar organisaties binnen 
Jongerenwelzijn (waaronder ook de problematiek om pleegouders te vinden voor de jongste 
groep; 0-3 jr).   
Dossiers zonder link verlopen duidelijk minder lang; 104 begeleidingsdagen (cfr 100 dgn in 
2011 en 96 dgn in 2010).  
Dossiers die vanuit JW komen (CBJ-D) duurden 94 dgn langer dan vorige jaren (2011; 69 
dgn, 2010; 65 dgn).  

 
 

5. Gemiddelde mobiele begeleidingen 

  

 

  

 
Hiermee halen we, net zoals andere jaren, vlot het gemiddelde van 1 huisbezoek/week. 

 

Geen CBJ-
P 

CBJ-
D 

CBJ-
CKG 

CBJ-JRB JRB-
PLB 

JRB-
P 

JRB-H JRB-
CKG 

JRB-D an-
de-
re 

Niet 
inge-
vuld 

unieke 
kinde-

ren 

145 1 16 6 1 24 0 7 2 5 0 0 199 

geen CBJ-P CBJ-D CBJ-
CKG 

CBJ-
JRB 

JRB-
PLB 

JRB-
P 

JRB-
H 

JRB-
CKG 

JRB-D an-
de-
re 

Niet 
inge-
vuld 

 dagen 

15142 25 1505 813 1 4298 0 602 567 179 0 0 23132 

65,46% 0,11% 6,51% 3,51% 0 18,58% 0 2,6% 2,45% 0,77% 0 0 100 

 

geen CBJ-
P 

CBJ-
D 

CBJ-
CKG 

CBJ-
JRB 

JRB-
PLB 

JRB-
P 

JRB-
H 

JRB-
CKG 

JRB-
D 

an-
de-
re 

Niet 
inge-
vuld 

aanwezig-
heids-
dagen 

3724 9 944 160 1 3843 0 510 98 46 0 87 9422 

 

Ckg's Gem. aant. Mob. 

begeleidingen 

CKG Het Open Poortje 0,1595 
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6. Bezettingsgraad in % 

  

  
  

 
  

  
 
 
 
 
 
  
  
  

Het bezettingscijfer is, zoals vermeld, lager dan in vorige jaren.  Dit is te verklaren door een   
daling der bezettingscijfer in HOP-Waasland waar, door zwangerschap van een gezinsbege-

leidster en de ingrijpende overgang/opstart naar het nieuwe modulaire aanbod, er een lager 

bezettingscijfer is gehaald.  Het Open Poortje-Schilde haalt dit jaar net geen 100%.  Rekenen 

we de dubbeltelling mee vanwege de intensieve Amber-module, dan komen we op een 

bezettingscijfer van 95,3% (=(23132+243)/24522).  

 

7. Bezettingsgraad over verschillende jaren  

Jaren Bezetting 

2001 91.50% 

2002 93,20% 

2003 97,50% 

2004 95,40% 

2005 96,90% 

2006 100,89% 

2007 94,50% 

2008 98,50% 

2009 98,77% 

2010 97,31% 

2011 96,13% 

2012 94.33% 

 

Deze eeuw is het bezettingscijfer nooit onder de 90% gezakt.   Dit bezettingsoverzicht is in 

wezen hoger daar ze de Amber-dubbeltelling niet meeneemt (zie 2012; 95.3% ipv 94.3%).     

 

 

 

 

 

Ckg's Bezetting 

CKG Het Open Poortje 94,33 

 

Ckg's en vestigingsplaatsen Bezetting 

CKG Het Open Poortje   

CKG Het Open Poortje-Schilde 99,32 

Het Open Poortje - Waasland 94,57 

Het Driewielerke 45,42 

    Totaal 94,33 

                                                                                                

 

 

 

 



 46 

8. Resultaat na begeleiding 

 

 

 

 

 

 

  
151 kinderen gingen terug naar huis, naar een pleeggezin of een voorziening (in 2011; 176 
kdn en in 2010; 180 kdn).  Van deze 151 kdn gingen 132 kdn (87%) naar huis (al of niet met 
ondersteuning).  In 2011 was dit 82% en in 2010 was dit 77%.    
6 kdn of 4% werd naar pleegzorg georiënteerd (2011; 10 kdn of 6%, 2010; 7 kdn of 4%).  
13 kdn of bijna 9% gingen naar een voorziening (in 2011; 22 kdn op een totaal van 176 kdn, 
12%) en in 2010; 42 kdn op een totaal van 180 kdn, 23%).   
Het aantal kdn dat naar huis gaat, steeg dus procentueel de laatste 3 jaren. 
52 kinderen zijn nog in begeleiding op 31.12.12. 

 

 
 

III. Gezinnen. 

1.  Volgens gezinsvorm 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

   

   

   

   

 
In 2012 en in 2011 was de groep “met beide ouders samen” de grootste groep,  
vervolgens de “alleenstaande ouder”.  Nieuw samengestelde gezinnen halen,      
zoals vorige jaren, rond de 12%. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gezinsvorm Aantal 
gezinnen 

Percent 

Alleenstaand kind, geen ouders 0  

Alleenstaande, 1 ouder 69 34% 

Andere 8 4% 

Co-ouderschap 12 6% 

Met 2 ouders samen 89 44% 

OCMW 0  

Voogdij 0  

1 ouder met nieuwe partner 24 12% 

Totaal alle gezinnen  202  

 

Zonder 
verdere 

Met 
verdere 

Binnen 
gehandi-
capten-

zorg 

Binnen 
bijzon-
dere 

Binnen 
kind 

Inter-
naat 

Pleeg-
zorg 

An-
dere 

Niet 
inge-
vuld 

unieke 
kin-

deren 

begel. 
onder- 

steuning- 

bege-
leiding 
onder-

steuning 

jeugd-
zorg 

en 
gezin 

        

55 77 2 8 1 0 6 2 52 199 
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2. Volgens nationaliteit van de moeder 

   

   

   

   

   

   
 
 
 
 
 
   

   

   

   

   
De Belgische moeder is, zoals vorige jaren, duidelijk de grootste groep, maar dit zegt niets 
over de cultureel-etnische identiteit van de moeder.  De groep onbekenden zijn vooral 
mobiele begeleidingen waarbij de identiteit niet bevraagd werd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ckg's gezinnen 

België 148 

Liberia 1 

Algerije 1 

Slovenië 1 

Congo 1 

Mali 1 

Kaapverdische Eilanden 1 

Albanië 1 

Onbekend 1 

Turkije 1 

Onbekend 44 

Totaal alle gezinnen  201 
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3. Volgens woonplaats 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 

Woonplaatsen  gezinnen 

ANTWERPEN 34 

BRECHT 9 

SCHILDE 9 

ZOERSEL 9 

MALLE 6 

WIJNEGEM 5 

ZANDHOVEN 5 

BRASSCHAAT 4 

BORSBEEK 2 

GROBBENDONK 2 

HERENTALS 2 

MOL 2 

MORTSEL 2 

SCHOTEN 2 

BOOM 1 

GEEL 1 

HOOGSTRATEN 1 

LILLE 1 

WOMMELGEM 1 

WUUSTWEZEL 1 

    

SINT-NIKLAAS 26 

BEVEREN 15 

TEMSE 9 

LOKEREN 8 

ZELE 7 

HAMME 6 

SINT-GILLIS-WAAS 5 

STEKENE 5 

WAASMUNSTER 4 

KRUIBEKE 3 

ZOTTEGEM 2 

DENDERMONDE 1 

MOERBEKE 1 

WETTEREN 1 

AALST 1 

X 1 

Onbekend 4 

Totaal alle gezinnen  202 

 

Cijfers voor HOP-Schilde 
 
Voor de afdeling Het Open Poortje-Schilde scoort 
de grootstad Antwerpen het sterkst, nadien 
Brecht, Schilde en Zoersel.   
Wat de grootstad Antwerpen betreft, komen de 
gezinnen uit volgende districten;  
Deurne 8,   
Merksem 8,  
Borgerhout 5, 
Berchem 4, 
Hoboken 3, 
Antwerpen Noord 2, 
Mortsel 2, 
Antwerpen Zuid1,  
Ekeren 1. 
Deze cijfers zijn gelijklopend met 2011, behalve 
dat de gemeente Schilde in 2012 duidelijk hoger 
scoorde dan in 2011 (2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cijfers voor HOP-Waasland 

 
Voor de afdeling Het Open Poortje-Waasland 
komt St Niklaas ruim op de eerste plaats, gevolgd 
door Beveren, Temse en Lokeren. 
Dit is ongeveer gelijklopend met 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaststelling: 
 
Er werden 99 gezinnen begeleid in HOP-
Waasland en 103 in HOP-Schilde.  Het geringe 
verschil tiss beide afdelingen heeft vooral te 
maken met de kortdurende mobiele en 
residentiële werking in het Waasland. 
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IV.  Het Besluit bij de statistische jaargegevens 

 
 
1. Het jaar 2012 in cijfers : 
Voor alle duidelijkheid; de bovenvermelde cijfers betreffen niet de 2 STOP4-7 werkingen, noch de 
Tuimelwerking. We verwijzen naar deze diensten indien men graag hun jaargegevens wenst (zie 
hierover meer in deel 1) . 
 
Het bezettingscijfer was terug hoog, zijnde 94.3% (met Amberweging; 95.3%).   
Inzake de aanmeldingen waren 78% gelinkt aan een opvoedingsprobleem en 12 tot 24 % (mogelijks 
ook) gelinkt aan (dreigende) kindermishandeling.   
Inzake de effectieve begeleidingen, zijn er variaties naar de aard van modules.  Wel opmerkelijk is 
volgende vaststelling; de duur van een gewoon-korte en een gewoon-lange mobiele module, bleek 
amper te verschillen (117 cfr 119 begeleidingsdagen).   
De duur van de korte residentiële opvang was 82 dagen en de duur van de lange residentiële opvang 
was 137 begeleidingsdagen (net geen 2 maand langer). 
Er werden 199 kinderen begeleid in 2012 (in 2011; 211 kdn, in 2010: 231 kdn).   
De grootste groep kinderen bevindt zich tussen 6-12 jaar, zijnde 75 kinderen.  Deze leeftijdsgroep 
omvat 6 jaren, vandaar ook het groter aantal kinderen dan de leeftijdsgroepen 0-3 jr, (66 kdn) en 3-6 
jr, (54 kdn).  
De mobiele modules nemen 57% der begeleidingsdagen in, residentiële modules 34.5%, de triple-P 
module neemt 7% in en de ambulante module neemt 2 % in.  
73% der kinderen had geen link met CBJ of met JRB (in 2011; 74%).  
Van de linken met CBJ of met JRB, vormt “plaatsing met beschikking” de grootste groep.  
87% der kinderen werd naar huis georiënteerd (in 2011; 82%, in 2010; 77%, in 2009; 80%).   
De resterende 13% ging naar een begeleidingstehuis (5%), naar een pleeggezin (4%) naar een CKG, 
internaat of Vlaams Fonds-organisatie (samen 4%). 
De kinderen kwamen meestal uit een gewoon gezin (44%).  34% had een alleenstaande ouder en 
12% kwam uit een nieuw samengesteld gezin. 
De belangrijkste regio’s voor Het Open Poortje-Schilde blijven grootstad Antwerpen en de omliggende 
gemeentes van Schilde.  Voor de afdeling Waasland blijft dit vooral St Niklaas, Lokeren, Beveren en 
Temse.   
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DEEL III: 
Follow-up van het jaar 2010.    (180 dossiers) 
 
JW is Jongerenwelzijn.  JRB is Jeugdrechtbank. 

 

1.  Follow-up van de 138 kinderen die na afronding thuis waren:  
 
-Er waren 57 kinderen die in 2010 naar huis gingen zonder enige hulpverlenende ondersteuning.  Hoe 
was hun situatie in 2012? 

 Het Open 
Poortje (HOP) 

Ongewijzigd 21 

Thuis maar ook betrokken dienst 12 

Pleeggezin    

Heraanvraag of opname in CKG  

Residentieel, niet via JW      

Thuisbegeleiding JW    

JW-plaatsing of JRB-plaatsing    

  

Niet bereikt 24 

TOTAAL 57 

64% van de bereikte kinderen bleef ongewijzigd.   
 
 
-81 kinderen gingen in 2010 naar huis en er was nog ondersteuning van een betrokken dienst (niet 
JW).  Hoe was dit in 2012? 

 HOP 

Geen verdere begeleiding of ondersteuning   13 

Ongewijzigd   53 

Pleeggezin    1 

Heraanvraag of opname in CKG     

Residentieel, niet via JW    1 

Thuisbegeleiding JW     

JW-plaatsing of JRB-plaatsing    1 

     

Niet bereikt  12 

TOTAAL  81 

De situatie van 65% der bereikte kinderen bleef ongewijzigd.  16% heeft geen hulp meer nodig.   
4% der kinderen is sindsdien residentieel geöriënteerd (pleeggezin, begeleidingstehuis en internaat). 
 
 

2.  Follow-up van de 42 kinderen die na afronding, niet naar huis gingen:  
 
-2 kinderen gingen in 2010 naar een organisatie van het Vlaams Fonds.   
Hoe zat dit in 2012? 

 HOP 

Geen verdere begeleiding of ondersteuning  

Thuis maar betrokken dienst  

Pleeggezin  

Heraanvraag of opname in CKG  

Internaat  

Thuisbegeleiding niet JW    

JW-plaatsing of JRB-plaatsing   1 

Ongewijzigd   1 

Niet bereikt   

TOTAAL   2 



 51 

1 kind veranderde van oriëntatie. 
 
-9 kinderen gingen naar een residentiële begeleiding binnen K&G.    
Hoe zat dit in 2012? 

 HOP 

Geen verdere begeleiding of ondersteuning    

Thuis maar ook betrokken dienst   2 

Pleeggezin  

Ongewijzigd   3 

Internaat  

Thuisbegeleiding JW  

JW-plaatsing of JRB-plaatsing   2     

  

Niet bereikt   2 

TOTAAL   9 

Bijna de helft der bereikte kdn bleef op dezelfde K&G-locatie. 
 
 
-18 kinderen gingen naar een begeleidingstehuis binnen JW.   
Hoe zat dit in 2012? 

 HOP 

Geen verdere begeleiding of ondersteuning    

Thuis maar ook betrokken dienst    3 

Pleeggezin     2 

Heraanvraag of opname in CKG  

Internaat    

Thuisbegeleiding JW  

Ongewijzigd  11 

  

Niet bereikt    2 

TOTAAL  18 

Bijna 70% der kinderen verbleven nog in dezelfde residentiële context. 
 
 
-3 kinderen gingen naar een internaat, via BJZ, met betrokkenheid van ondersteunende diensten.   
Hoe zat dit in 2012; 

 HOP 

Geen verdere begeleiding of ondersteuning  

Thuis maar betrokken dienst    

Pleeggezin   1 

Heraanvraag of opname in CKG  

Ongewijzigd   1 

Thuisbegeleiding JW    

JW-plaatsing of JRB-plaatsing   1   

    

Niet bereikt    

TOTAAL   3 

Geen enkel kind is sindsdien naar huis. 
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-7 kinderen gingen naar een pleeggezin.   
Hoe zat dit in 2012? 

 HOP 

Geen verdere begeleiding of ondersteuning    

Thuis maar ook betrokken dienst    

Ongewijzigd   3 

Heraanvraag of opname in CKG   1 

Internaat  

Thuisbegeleiding JW     

JW-plaatsing of JRB-plaatsing   1 

    

Niet bereikt   2 

TOTAAL   7 

Ongeveer de helft der kinderen is nog in pleegzorg.  Geen enkel kind is naar huis georiënteerd. 
 
 
-3 kinderen gingen niet naar huis maar kregen een andere oriëntatie zoals kinderpsychiatrie.   
Hoe zat dit in 2012? 

 HOP 

Geen verdere begeleiding of ondersteuning  

Thuis maar ook betrokken dienst    

Pleeggezin  

Heraanvraag of opname in CKG  

Internaat  

Thuisbegeleiding JW   1 

JW-plaatsing of JRB-plaatsing   1 

Ongewijzigd   1 

Niet bereikt    

TOTAAL 3 

1 op de 3 kinderen is ondertussen naar huis, met thuisbegeleiding. 

 
 

3. Besluit: 
 

Betreffende de 138 bereikte kinderen (op een totaal van 180), zijn 94 kdn nog steeds daar waar ze 
naar toe georiënteerd waren.  Dit is 68 % wat behoorlijk veel is.    
42 kinderen waren niet bereikbaar, zijnde 23%, wat vergelijkbaar is met vorige jaren.  
      
In 2010 waren 42 kinderen residentieel georiënteerd, zijnde 23%.  
Inzake de 138 bereikte kinderen waren in 2012 33 kinderen residentieel georiënteerd, wat 24% is.  
20 residentiële kinderen zaten nog op dezelfde plaats als in 2010.   Dit betekent dat er eigenlijk een 
kleine residentiële stijging is met 2010. 
In vorige jaren zagen we eveneens regelmatig een stijging der residentiële oriëntaties bij de follow-up.  
 
Hoe was dit in vorige jaren;   
Van de 30 residentiële kinderen in 2009, was dit cijfer bij de follow-up in 2011 17 kinderen. 
 Van de 17 residentiële kinderen in 2008, was dit cijfer bij de follow-up in 2010 31 kinderen. 
Van de 29 residentiële kinderen in 2007, was dit cijfer bij de follow-up in 2009 gelijk. 
Van de 33 residentiële kinderen in 2006, was dit cijfer bij de follow-up in 2008 licht gegroeid naar 34 
kinderen die residentieel verbleven.   
Van de 17 residentiële kinderen in 2005, waren dit er bij de follow-up in 2007 25 kinderen. 
 Van de 18 residentiële kinderen in 2004, waren dit er bij de follow-up in 2006 31kinderen. 
Al bij al een opmerkelijke vaststelling.   
 
Rekening houdend met het feit dat de residentiële capaciteit bij de CKG’s eerder daalde, toont een 
dergelijke trend aan hoe hoog de residentiële druk blijft in de jeugdwelzijnssector. 
Men moet ook nog rekening houden met het feit dat de cijfers van de follow-up de bereikte kinderen 
zijn.  Van de niet-bereikte kinderen, zijn er ongetwijfeld nog kinderen residentieel georiënteerd… 
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Bijlage 1 
 

Inbreng van het jonge kind in de pedagogische  vraagstelling. 
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Bijlage 2 

 

Intentieverklaring inzake de overgang van een kind/jongere tussen 2 residentiële organisaties. 

 
Naar het beleid van de voorziening 
 
Het beleid van de voorziening geeft ruimte om de overgang kwaliteitsvol te laten verlopen.  

De begeleiders kunnen investeren in de transitie.  
De kinderen van de leefgroep hebben tijd om afscheid te nemen en om zich voor te bereiden 
op een nieuw kind.  

 
Theoretische verantwoording 
De overgang naar een nieuw residentieel verblijf van een kind is voor de ‘professionelen’ eerder 
gewoon, terwijl het voor het kind helemaal niet vanzelfsprekend is. Vanuit het ontwikkelingsbelang 
van het kind en meer bepaald de impact van hechting en separatie, kan gesteld worden dat zo’n 
overstap veel zorg vraagt als we het zorgvuldigheidsprincipe hanteren bij dit scharniermoment. 
 
Gehechtheid is een biologisch imperatief. Dit wil zeggen dat een kind voorgeprogrammeerd is om 
een selectieve relatie aan te gaan, ook wanneer het in een tijdelijke opvang terecht komt. Het is dus 
geen optie om het hechtingswervend gedrag van het kind te negeren. Omdat het verlies (zowel 
letterlijk als figuurlijk) van een hechtingsfiguur tragisch en traumatiserend is, moet net de mogelijkheid 
om nieuwe hechtingen aan te gaan, ten volle benut worden. Opdat het kind niet in een emotioneel 
vacuüm terecht zou komen, is het belangrijk dat er begeleiders zijn die emotioneel in het kind 
investeren. Hierdoor  worden ze als het ware ongewild belangrijke zorgfiguren en verwerven ze een 
zorgloyaliteit.  
 
Het kunnen aangaan van een nieuwe band hangt af van de mate waarin psychisch ruimte gemaakt 
wordt voor een bestaande band.   
Iedereen moet er zich ten volle van bewust zijn dat meerdere hechtingen mogelijk zijn. Bij een 
overstap is daarom de aandacht voor hechting, en  het overdragen ervan tussen huidige en 
toekomstige hechtingsfiguren, noodzakelijk.  
 
Net bij een overstap wordt de stress groter. En stress activeert het hechtingssysteem. Hoe groter de 
dreiging, hoe krachtiger het verlangen naar verbondenheid. Op het moment dat alles in het leven van 
een kind op losse schroeven komt te staan (woonst, vrienden, dag- en weekinvulling, zorgende 
volwassenen, soms zelfs contact met broers en zussen) mogen we een piek verwachten in de 
hechting.  
 
 
Wat bij een overdracht vooral aan de orde is, zijn de variabelen die de gevolgen van een scheiding 
mee kunnen beïnvloeden. Uit onderzoek blijkt dat volgende variabelen hierbij belangrijk zijn: 

 het tijdstip en omstandigheden van een scheiding; 

 de omgevingsfactoren die van invloed zijn om een binding met een zorgfiguur tijdens diens 
afwezigheid ‘vast’ te houden; 

  de emotionele beleving en de aard van een eerste (eerdere) scheidingservaring.  
 
We hebben dus veel goede redenen om de manier waarop een te voorziene breuk tot stand komt, te 
omkaderen met de grootst mogelijke zorg. Hierin ligt een opdracht besloten voor elk centrum dat voor 
toeleiding naar en/of voor onthaal van een kind zorgt. 
Doelstelling 
Bij de transitie moet gezorgd worden enerzijds voor een - voor het kind – veilige afronding van het 
relationele verhaal met zorgfiguren (begeleiders) die voor hem belangrijk zijn (geweest) en anderzijds 
voor het leggen van verbinding met de toekomstige zorgfiguren. 
 

Het realiseren van dit algemene doel veronderstelt uiteraard: 
 

 de erkenning van het kind als belangrijke participant in het overstapgebeuren; 
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 het verbinden van het verleden met de toekomst door het ‘bewust’ beleven van de 
transitieperiode zodat voorkomen wordt dat het onbewuste ondermijnende dynamieken op 
gang brengt;  

 dat de bestaande zorgfiguren (ook niet-ouder) in de gelegenheid gesteld worden om het 
mandaat door te geven aan de toekomstige zorgfiguur;   

 een timing die een zachte landing mogelijk maakt en een procedure die abruptheid 
ondervangt, zonder de overstapperiode te rekken, vanuit het belang van kind. 

 

Concretisering 
 
We gaan ervan uit dat de beslissing genomen is en de dossiergegevens overgedragen zijn. 

- De individuele begeleiders (IB) of zorgfiguren hebben een overleg over 
o de specifieke gevoeligheden, noden, aandachtspunten en reactiewijzen van het kind;  
o de concrete acties die ondernomen zullen worden in de beide voorzieningen rond 

afscheid en onthaal; 
o wanneer beide IB’s samen met het kind tijd doorbrengen. 

- Het kind krijgt informatie over de nieuwe voorziening door zijn IB. 
- De nieuwe IB maakt kennis met het kind in zijn vertrouwde omgeving, samen met zijn IB. 
- Het contact wordt stelselmatig opgebouwd en uitgebreid. 

o Het kind komt met zijn IB op bezoek en/of speel-tijd. 
o Er wordt een overnachting - en nadien meerdere - georganiseerd. 

- Er worden – voor de definitieve verhuis - zoveel mogelijk praktische zaken door beide IB’s 
begeleid in dialoog met het kind : aankoop nieuwe kleding, doktersbezoek, school,… 

- De vorige IB is indien mogelijk mee bij de verhuis en komt binnen de week nog op bezoek. 
Bezoeken of contacten (een telefoontje, kaartje, …) met de vorige IB worden afgesproken en 
geleidelijk afgebouwd. 

De vertrouwde leefgroep 
- Er wordt met de leefgroep verschillende momenten voorzien om de emotionele beleving te 

bespreken en/of om in acties of rituelen het afscheid een plaats te geven.  
- De IB heeft er aandacht voor om de zorg en veiligheid die hij bood, in woorden reeds te linken 

aan de nieuwe IB (bv. “Je nieuwe IB zal je knuffel ook altijd aangeven als je slapen gaat”). De 
psychische ruimte wordt gecreëerd om een nieuwe ‘selectieve’ relatie aan te gaan met een 
nieuwe zorgfiguur. 

De ontvangende leefgroep 
- De leefgroep heeft de tijd gekregen om afscheid te nemen van een vorig kind dat vertrokken is 

en kan even op adem komen. 
- De leefgroep wordt geïnformeerd over en voorbereid op het bezoek van het kind. 
- De leefgroep heeft een ritueel (bv. een onthaal- of spelmoment, een knutselgeschenkje, …) 

om het kind welkom te heten. 
- De IB heeft er aandacht voor dat het kind loyaal mag blijven ten aanzien van de vorige IB. 
- ……………. 

Addendum 
 
=>De bezorgdheid rond een kwaliteitsvolle transitie tussen residentiële voorzieningen, kadert 
binnen het oorspronkelijke gedachtengoed van integrale jeugdhulp.  Voorliggende tekst heeft 
echter geen bindend karakter, maar kan als een bescheiden, groeiende good-practice binnen 
het integrale gedachtengoed, de zorg rond het kind verbeteren. 
 
=>We vragen de kwaliteitscoördinator en/of kwaliteitsteam om deze tekst te  evalueren en 
rijker te maken.  Deze tekst kan bv. aangevuld worden met heel concrete voorzetten 
betreffende thema’s die mede bij een transitiemoment aan bod komen, zoals wisseling van 
sport of vrije tijd, afspraken rond kledijaankoop, dokterscontacten, ouderafspraken, … 
Hopelijk kan deze (al of niet herwerkte) tekst een onderdeel worden    
binnen uw kwaliteitsbeleid en als daadwerkelijke basis dienen bij een residentiële transitie. 
 
Voor verdere vragen of suggesties,… kan u terecht bij Veerle Wuyts (begeleidingstehuis De 
Vlieger, tel 03.322.82.52) en Arnold Schaek (CKG Het Open Poortje, tel 03.383.26.51). 
Indien deze tekst bij u de nodige kwalitatieve opvolging krijgt, hadden we graag vernomen hoe 
u dit gestalte gaf. 
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Bijlage 3 
 

Brief van gouverneur Cathy Berx 
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Bijlage 4 
 

JE M’EXCUSE 

 
Beste Tineke, 
 
Ik kon de slaap niet vatten, vorige nacht.  Ik zat maar te denken aan jouw schrijnende leventje.   
En dat voor een kind van… hoe oud ben je ook al weer Tineke? Ach ja, je ma zei het me nog, 7 jaar.  
Ik ken je eigenlijk nauwelijks, onlangs was je hier op bezoek en zag ik je lopen in de gang van ons 
centrum, vrolijk lachend, en als 2 druppels water lijkend op je jongere zusje die in ons centrum 
verblijft. 
Vrolijk lachend en toch heeft men beslist dat je een tijdje naar de kinderpsychiatrie moet omdat je 
gedragsproblemen hebt…men wil je (terug) eens goed onderzoeken.  
Ja kind, je hebt gedragsproblemen, het is me wat. Je lieve moeder vertelde me je kleine leventje.  Je 
was vier toen je ernstig verbrand werd na het spelen met een aansteker. Je zou een jaar in een 
ziekenhuis verblijven, waarna je (omdat men zich zorgen maakte omwille van signalen van 
vermoedelijk misbruik) naar een CKG (1) ging om vervolgens naar een OOOC (2) te moeten.  Men 
wou je goed oriënteren (hoor je mijn bitterheid Tineke?).  Men dacht te weten waar je heen moest, 
maar daar was er voorlopig geen plaats, dus ging je terug naar een (ander) CKG, waarna je 
uiteindelijk naar je definitieve plaatsje zou gaan, zijnde een begeleidingstehuis.  Maar daar toonde je 
stilaan gedragsproblemen.  Ja, je bent blijkbaar toch bij momenten een moeilijk kind, Tineke.  Hoe zou 
dit toch komen?  En dus moet je nu naar de kinderpsychiatrie.  Maar het is dan nog niet gedaan hoor, 
Tineke.  De plezante kindermolen zal verder draaien.  Want na de kinderpsychiatrie mag je nog 
steeds niet naar huis en draait de carrousel verder.  Dan komt er een andere oriëntatie.  Mogelijks een 
OBC (3) of een MPI (4).  Maar die hebben het eerste jaar vermoedelijk geen plaats, dus terug naar 
een andere tussenoplossing.  En dan word je stilaan 8 jaar, ben je nog niet halfweg je jeugd… 
 
Onlangs zag ik een reportage over ernstige kinderverwaarlozing in Bulgarije.  Je hebt dit mogelijks 
ook gezien, Tineke.  Enkele dagen later hoorde ik jouw levensverhaal van je moeder en ik moest aan 
die reportage denken.  Ja, het verschil is groot, hier in Vlaanderen is geen doelbewuste 
instellingsverwaarlozing, er is altijd wel een zoveelste lieve opvoedster die je een knuffel geeft voor 
het slapen gaan. En jij zal het nog kunnen navertellen hoeveel je hebt gespeeld en gehuild.  Die 
kinderen in Bulgarije zijn het spreken allang voorbij.  Dus bof jij maar met jouw situatie, ook al is het 
een veel subtielere vorm van mishandeling. Een institutionele, structurele vorm van mishandeling…  
En daar heeft niermand echt schuld aan, want zoveel mensen doen hun best. 
De minister is omgeven door betrokken, bezielde mensen en er wordt geld uitgegeven aan grote, 
globale plannen.  En er is ook die ouderwordende papieren tijger, die Integrale Jeugdhulp heet.  Ooit 
van gehoord Tineke?  Nee?  Nochtans vergaderden we al ettelijke duizenden uren en spreken we in 
abstracte termen over modules, toegangspoorten, crisishulp, enz.  Allemaal moeilijke termen voor 
jou?  Nochtans allemaal voor jouw geluk. 
Maar wie is dus fout Tineke?   
Je weet het wel.  Jij bent fout Tineke.  Waarom moet je nu gedragsproblemen stellen? 
En ik ben ook fout.  Want ik ben laaiend woedend.  Ik voel jouw pijn en kan niet aanvaarden dat 
tientallen jonge kinderen telken male overal heen worden gesleurd.  Mijn  fout, Tineke, is dat ik niet 
wen aan jouw pijn… 
Dus fluister ik jou van hier uit stilletjes; het spijt me.  Het spijt me echt. 
 
1. CKG; centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning  
2. OOOC; Onthaal-, Observatie- en OriëntatieCentrum 
3. OBC; Observatie- en BehandelingsCentrum 
4. MPI; Medisch Pedagogisch Centrum 
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Bijlage 5 
 

De hechting na de wonde 
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