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En een vrouw met een kind aan haar boezem zei: Spreek tot ons over kinderen. 
En hij zei:  
 
Je kinderen zijn je kinderen niet. 
Ze zijn de zonen en dochteren van het Verlangen van het leven naar zichzelf.  
Ze komen door jou  
maar zijn niet van jou. 
En alhoewel ze bij je zijn,  
behoren ze jou niet toe. 
 
Je mag hun je liefde schenken,  
maar niet jouw gedachten  
want ze hebben hun eigen gedachten. 
 
Je mag hun lichamen een huis geven,  
maar niet hun ziel. 
Want hun ziel vertoeft in het huis van morgen,  
dat je niet kunt bezoeken,  
zelfs niet in jouw dromen. 
 
Je kunt proberen als hen te zijn,  
maar maak ze niet gelijk aan jou. 
Want het leven gaat niet terug noch draalt het bij gisteren. 
 
Jullie zijn de bogen waarmee de kinderen  
als levende pijlen voort gezonden worden. 
God die de boogschutter is ziet het doel op het oneindige pad 
en Hij buigt jou met al Zijn macht zodat Zijn pijlen ver gaan.  
 
Laat je met blijheid buigen,  
want op dezelfde manier als dat hij zijn pijlen liefheeft,  
zo heeft hij ook de boog lief  
die stabiel is om de pijlen mee af te schieten. 
 
G. Kahlil Gibran, De Profeet 
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DEEL I: 
Het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning  
Het Open Poortje 
 
 
 

1. Wat komt aan bod in dit jaarverslag? 

 
 
In dit jaarverslag zullen we, gewoonte getrouw, stilstaan bij de 2 CKG-afdelingen en de specifieke 
modules zoals Triple-p, de 3 STOP 4-7teams en De Tuimel.   
We gaan, zoals gewoonlijk, ook inzoomen op onze pedagogische instrumenten, waaronder het 
instrument “De roos van de ouder” en “de kid-ok-kit”.     
We besteden vervolgens aandacht aan de kleine maar unieke uitbreiding die Het Open Poortje VZW 
in 2013 kreeg vanuit het agentschap Jongerenwelzijn.  
Integrale jeugdhulp heeft er een belangrijk jaar op zitten, waarbij problemen die van tijdelijke aard zijn 
maar evengoed chronische problemen die een stevige uitdaging vragen.  Wij kijken vooral uit naar het 
actieplan jeugdhulp… 
In deel 2 hopen we aan de hand van statistische gegevens van de 2 CKG-afdelingen,  het werkjaar 
2014 in modulaire tabellen te vatten.  De statistische gegevens van De Tuimel-werking en de 3 
STOP4-7teams vind je vooral in HF 6 en 7. 
Deel 3 staat tenslotte stil bij de follow-up inzake de afgeronde dossiers uit 2012. 
 

 
 
We wensen u veel leesplezier. 

 
 
Arnold Schaek, directie 
Baudouin Helleputte, Anne Van Mulders, Chris De Clerck, Miet De Grève en Paul Demeyere,        
leden van de Raad van Bestuur. 
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2. CKG’s in het jaar 2015, ça veut dire quoi? 
 
 
2.1. De CKG’s hebben er een tweede jaar opzitten inzake het nieuwe CKG-besluit en 
ondertussen wijzigt ook het landschap rond de CKG’s. 
 
We dienen eigenlijk over 4 besluiten te spreken;  
-het Ministeriële Besluit (=MB) op de typemodules der CKG’s,  
-het Ministeriële Besluit (=MB) betreffende kwaliteitszorg binnen de CKG’s,  
-het Ministeriële Besluit (=MB) de regeling van de ouderbijdragen binnen de CKG’s. 
-het Besluit van de Vlaamse Regering (=BVR).    
Enkele van deze besluiten zijn nog niet lang in voege maar zijn niettemin hier en daar aan een 
herziening toe.  Vooral de MBen bevatten enkele bepalingen die we willen herschrijven.  Binnen de 
contouren van dit jaarverslag gaan we hier niet concreet op in daar dit ons te ver zou afleiden.   
In 2015-2016 zal de sector met K&G in dialoog gaan teneinde een herziening voor te stellen. 
 
Aanvullend merken we dat een aantal andere partners in beweging zijn.   
-Zo zien we dat het decreet inzake IJH ruimte gaf aan voorzieningen binnen JW (=Jongerenwelzijn) 
om een deel van hun niet-residentiële begeleidingen, vóór de toegangspoort te brengen.  Dit hield in 
dat meerdere voorzieningen een substantieel deel van hun mobiele begeleidingen rechtstreeks 
toegankelijk inzetten (in 2015 volgden ook de modules der dagcentra).  Dit had voor gevolg dat er 
regionale afspraken dienden te worden genomen, mede om helderheid te bieden aan de lokale 
doorverwijzers.  Ook het OCJ en JRB wil echter nog voldoende ruimte krijgen om beroep te kunnen 
doen op deze mobiele begeleidingen, waardoor er vaak specifieke afspraken werden gemaakt (zoals 
het rits-systeem dat de voorzieningen JW willen toepassen).   
Het aanbod achter de poort wordt zodoende veel beperkter.  Het blijft echter over een zelfde (of 
groeiende) aantal gezinnen gaan, zij “verschuiven” weliswaar van na de Toegangspoort naar vóór.…   
De toekomst zal uitwijzen in hoeverre het rechtstreeks toegankelijke aanbod der CKG’s nog verschilt 
van dit der partners uit JW, met de aanvullende vraag of het nog zinvol zal zijn om binnen dit 
rechtstreekse aanbod, nog dossiers naar mekaar door te schuiven.   
-Ook net vóór de jeugdhulp is er een verschuiving en dit met de oprichting van de Huizen van het 
Kind.  Deze structuur die eigenlijk van regio tot regio sterk kan verschillen, zal eigen accenten kunnen 
leggen, maar vooral de preventieve kaart trekken.  De positie van deze Huizen tov de integrale 
jeugdhulp blijft echter onduidelijk, alsmede de samenwerking met de CKG’s.  De organiserende 
besturen van deze Huizen van het Kind, zijn echter opvallen divers; van VZW’s die vooral binnen het 
VAPH actief zijn, tot VZW’s die expliciet binnen JW werkzaam zijn… enz.  
 
 
2.2. Kort-residentiële opvang, een uitdaging? 
 
We stellen vast dat we in onze afdeling te Schilde, frequent de vraag krijgen om binnen het kort-
residentieel aanbod, problematische situaties op te vangen.  Het betreft enerzijds relatief beperkte, 
residentiële noden maar ook (en vooral) ‘ijsbergdossiers’ (=dossiers waarbij er, bij nader inzicht, veel 
meer aan de hand lijkt, dan vooreerst werd ingeschat).  Deze dossiers stromen echter niet of zeer 
traag door naar de toegangspoort, mede omdat het invullen van een A-document zeer 
arbeidsintensief is én omdat het traject doorheen de toegangspoort alvast enkele maanden op zich 
laat wachten, waarna men op een wachtlijst komt te staan.    
We vermoeden dat de residentiële opvang vóór de toegangspoort moet verruimd worden door in te 
zetten op een groter kort-residentieel aanbod (en dit ipv het verruimen van het aanbod van 
crisisbedden).   
We hadden echter tot op heden geen kort-residentieel aanbod in Schilde, wel een lang-residentieel 
aanbod (na de toegangspoort).  Vandaar dat we in Schilde alvast enkele plaatsen na de 
toegangspoort, hebben omgebouwd naar kort-residentiële opvang.  Dit gebeurde in dialoog met de 
Toegangspoort-Antwerpen en K&G. 
De nood aan kort-residentiële opvang is trouwens ook een blijvend probleem in onze afdeling HOP-
Waasland.  En dit ondanks de 8 kort-residentiële opvangplaatsen.  
Niettemin stellen we ook vast dat het aanbod van lang-residentiële plaatsen ook overvol is, waardoor 
jeugdrechters en consulenten over provinciale grenzen, op zoek zijn naar opvang én hierbij ook bij de 
kort-residentiële opvang gaan aankloppen. 



6 

 

Kortom; de residentiële nood, zij het kort-residentieel dan wel lang-residentieel, blijft enorm, ook 
binnen het nieuwe decreet IJH.   
 
 
2.3. Waar liggen dan mogelijkheden om residentiële noden te counteren? 
 
Dit is alvast een vraag waar men op het kabinet Welzijn al jaren op broedt. Enerzijds zijn er 
budgettaire mogelijkheden, die echter in periodes van financiële besparingen, niet gemakkelijk kunnen 
gekozen worden.  Toch durf ik enkele gewaagde voorstellen doen; 
-In Vlaanderen moeten we nog meer durven experimenteren met netwerkgerichte methodieken, 
waarbij de denkpiste van DOP-structuren (zie VAPH) zou kunnen overwogen worden in de sectoren 
K&G en JW.  Dergelijke initiatieven kunnen een kruispunt zijn van een diversiteit aan deskundigheid, 
community-building en preventie inzake residentiële opnames. 
-meer inzetten op pleegzorg, maar ook dat heeft z’n grenzen.  Daarnaast door het versterken van het 
inhoudelijk mandaat van pleegzorg (nog steeds falen veel pleegzorgtrajecten, wat leidt tot 
teleurstellingen en pleegouders die het opgeven). 
Deze versterking kan eventueel ism partners binnen JW en K&G. 
-Als residentiële noden blijven stijgen, kan ook de piste overwogen worden van sociale internaten voor 
specifieke doelgroepen die een beperkter zorgaanbod nodig hebben.  Het spreekt voor zich dat deze 
internaten goedkoper zijn dan residentiële jeugdhulp… 
-Heden worden jeugdhulp-organisaties overrompeld met administratieve verplichtingen, zowel de 
gezinsbegeleidster, de opvoedster, de directie als de administratieve medewerkers moeten allerlei 
statistieken, verslaggevingen, rapporten en beleidsstrategieën uitschrijven. Indien hier zou in gesnoeid 
worden, zouden er ongetwijfeld meer gezinnen met dezelfde kwaliteit kunnen begeleid worden. Op 
zich een experiment waard… 
-Tenslotte moet de overheid de moed hebben om te beseffen dat de wereld in Vlaanderen is 
veranderd in de laatste 20-30 jr; de versterkte inzet op thuisbegeleidingen ging ook gepaard met een 
behoorlijke residentiële afbouw (in de CKG’s zijn sinds 1995 een geschatte 7à 800 resi-plaatsen 
verdwenen), ook internaten zijn in die periode opvallend terug gelopen. Het nieuwe EMK-traject 
zorgde ook voor resi-verlies in JW. 
Daarnaast is onze samenleving sociologisch sterk veranderd;  meer alleenstaande ouders, meer 
vechtscheidingen, meer signalen van KM en IFG, meer bezorgdheden rond falende integratie bij 
vreemde gezinnen, meer gezinnen-met-mentale-beperkingen die niet meer meekunnen, meer 
armoede-gezinnen en (misschien ‘vooral’) de afbouw aan sociale netwerken in onze samenleving.   
De vraag is of we kiezen voor een ‘natuurlijke’ samenleving die mee zorg gaat dragen, dan wel voor 
een welvaartstaat die zorg nog verder professionaliseert.   
Het eerste model lijkt zo mooi maar in een neo-liberale wereld met twee-verdieners, verknipte 
familiebanden, anonieme steden, toenemende stress-depressie-burnout, grootouders die ook werken, 
toenemende aandacht vr onze privacy... is een samenleving die mee zorg draagt, een marginaal 
(maar waardevol) randsysteem.   
Dan dringt zich het 2e model, dat van de welvaartstaat die zelf meer investeert, gewoon op.  Dus kan 
men niet anders dan verder grondig investeren in mobiele en residentiële hulpverlening, maar ook in 
meer kwaliteit; kleinere leefgroepen, meer aandacht voor het hechtingsdenken, meer aandacht om 
kwetsbare mensen toch te verbinden met de natuurlijke samenleving, enz. 
Ongetwijfeld is het een én-en verhaal van de 2 modellen, maar dan moet men de moed hebben om 
daadkrachtig voor beide modellen te gaan… 
 
 
 
 

Gegevens in de marge; 
 
Uit de krant de Morgen, naar aanleiding van een reportage op Eén inzake pleegzorg (13.11.14);  
Elk jaar zijn er ook weer 400 nieuwe kinderen die geen gezin vinden. (…).  Ongeveer 2700 Belgische 
pleegkinderen zijn momenteel op zoek naar een gezin.   
Uit de Knack; Vandaag vertoeven ongeveer 4833 kinderen in een pleeggezin in Vlaanderen. 
Niet enkel wachten veel kinderen op een pleeggezin, de gemiddelde leeftijd van een pleegouder is 
behoorlijk hoog; 61% van de pleegouders is tss 40 en 59 jr. 15% is jonger dan 39 jr en 15% is ouder 
dan 59 jr.  Ondertussen wachten 800 ouders op een adoptiekind. 
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3. CKG Het Open Poortje-Schilde 
 
 
3.1. Situering. 
Het CKG Open Poortje-Schilde beschikt over 2 leefgroepen van elk 8 kinderen.   
Sinds april 2013, hebben we in elke leefgroep 2 residentiële plaatsen die door Jongerenwelzijn 
worden gefinancierd en 6 plaatsen door K&G. In het volgend hoofdstuk gaan we verder in op deze 
uitbreiding vanuit Jongerenwelzijn.  Zoals reeds vermeld, is de ene leefgroep perspectiefzoekend en 
de andere leefgroep perspectiefbiedend. 
Daarnaast is er een team van 8 gezinsbegeleidsters (olv een coördinator) die zowel 
gezinsbegeleidingen doen die gelinkt zijn aan een residentiële opvang als zuivere thuisbegeleidingen. 
 
De residentiële kinderen gaan naar een lokale school in de buurt.   Waar mogelijk, blijven de kinderen 
naar hun oude 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, bvb door een 
beslissing van de jeugdrechter, kunnen de kinderen in het CKG blijven.  Over beide leefgroepen heen, 
zijn er 15 opvoedkundigen die zowel overdag als ’s nachts werken. 
Het Open Poortje-Schilde is elke dag open en bereikbaar, ook in het WE.  
 
Hoe bereikt u Het Open Poortje-Schilde: 
Indien u vanuit Antwerpen, Leuven of Hasselt komt en op de ring van Antwerpen 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. Rooseveltplein. 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. Rooseveltplein te Antwerpen en stopt vlak bij het  
centrum in Schilde.  De busrit is minder frequent 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 
Gezinsbegeleiders: Maddy, Davinia, Kristien, Marleen, An (vervanging: Wouter),  
Jill, Marjanna, Veerle (coördinator). 
Verpleegkundige;. Tina 
Administratie: Greetje 
Personeelsadministratie en financiën: Els  
Directie; Arnold Schaek. 
Pedagogische directie; Lieve Mortelmans. 
En een team van gedreven (hoofd)opvoedkundigen en onderhoudsmensen. 
 
 
3.2. CKG Het Open Poortje-Schilde en de modulaire aankopen. 
Voor CKG Het Open Poortje te Schilde werden vooral volgende modules in 2014 “aangekocht”;  
-Kort-lichte mobiele gezinsbegeleiding (tot 3 mnd):15 modules (=aantal te begeleiden gezinnen). 
-Lang-lichte mobiele gezinsbegeleiding (tot 1 jaar): 32 modules. 
-Kort-intensieve mobiele gezinsbegeleiding (tot 3 mnd); 9 modules.  Hieronder vallen de intensieve  
amberbegeleidingen, alsmede andere intensievere thuisbegeleidingen. 
-Ambulante training van ouders in groep (triple-P level 4, groep); 3 modules.   
-Ambulante training van ouders individueel; 2 modules. 
-lang-residentiële opvangplaatsen: 12 (6 perspectiefzoekend en 6 perspectiefbiedend). 
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In 2015 zal Het Open Poortje-Schilde dezelfde soort modules inzetten, enkel het aantal zal verschillen  
per soort modules.  
Zoals reeds vermeld, startten we in 2015 met 2 plekjes kort residentieel (waarbij 2 lang-residentiële  
plekjes werden afgebouwd).  
We zijn er van overtuigd dat het samen brengen van kinderen met een kort-residentieel traject en  
kinderen met een lang residentieel traject niet per sé een invloed hoeft te hebben op het individuele  
welzijn van de betreffende kinderen.   
Het welzijn van de kinderen wordt, vanuit onze observaties, vooral beïnvloed door de betrokkenheid  
van de ouders of/en andere zorgfiguren, door het algemene klimaat in de leefgroep (is het er rustig,  
gaan kdn respectvol om met elkaar,…) en door de individuele pedagogie.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Signalen in de marge; 
Enige personeelsinfo betreffende Het Open Poortje VZW; 
 
-Op 31.12.14 werkten 73 medewerkers in Het Open Poortje VZW (dit is een groei met 8 medewerkers, 
vooral tgv de overname van het STOP4-7team Lokeren-Gent).   
In FEQ betreft het 51.13 FEQ.   
Dit betekent dat de “gemiddelde medewerker” 26.6u/wk werkt. 
-De gemiddelde leeftijd van de medewerker is 39 jaar (cfr 2013). 
 <35 jr; 25 mensen (34.24 %).     
 Tss 35 en 45 jr; 20 (27.4 %).         
 Tss 45 en 50 jr; 10 (13.7 %)        
 Tss 50 en 55 jr; 12 (16.44 %)       
 >55 jr; 6 (8.22 %) 
De groepen tss 35 en 55 jr stijgen.  De jongste en oudste groepen (<35 en >55) dalen.  
-Er werken 62 vrouwen en 11 mannen in Het Open Poortje. 
-De gemiddelde anciënniteit is 14.65 jaar (een stijging van 0.66 jr).  
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4. Residentiële capaciteit Jongerenwelzijn in het CKG Het Open Poortje-Schilde 
 
 
4.1. Situering 
 
In 2012 werd er vanuit het agentschap Jongerenwelzijn een uitbreiding inzake residentiële capaciteit  
aangeboden.  Aanvankelijk was er sprake van een uitbreiding van 100 residentiële plaatsen, later werd  
dit herleid tot een ruime 40 plaatsen. Vanuit Het Open Poortje VZW dienden we voor onze afdeling  
Het Open Poortje-Schilde  een dossier in dat uiteindelijk leidde tot erkenning voor een capaciteitsuitbreiding  
van 4 verblijfsmodules (4-7dgn/wk) voor kinderen tussen 0 en 12 jaar, en dit gelinkt aan 4 modules  
contextbegeleiding basisintensiteit.   
Startdatum werd 1 april 2013. De uitbreiding kaderde binnen het experimenteel modulair kader (EMK) van  
Jongerenwelzijn.   
Vanuit het agentschap werd ook gevraagd om een opvolggroep op te richten, bestaande uit de  
verwijzende instantie, Jongerenwelzijn en Kind en Gezin, om het initiatief op te volgen en de synergieën  
tussen beide agentschappen in beeld te brengen. 
 
    
4.2. Stand van zaken 
 
Deze residentiële plaatsen werden direct ingenomen en zijn sindsdien bezet gebleven.  
De vaststellingen blijven de volgende; 
1- Het valt op dat er eigenlijk geen verschil is inzake POS-context tussen een dossier dat instroomt in een  
verblijfsmodule Jongerenwelzijn, dan wel in een lang-residentiële CKG-opvangplaats.   De problematieken 
zijn gelijkaardig en de instroom loopt bij beiden via de Toegangspoort. 
 
2- De verschillen zitten hem vooral op niveau van de financiering.   
Een verblijfsmodule binnen JW bedroeg in 2014 42.793 euro.                                                                                                                                                                                                                         
De lang-residentiële opvangplaats binnen een CKG kost 48.918 euro.  Een verschil van een ruime 6.000 euro.   
Mogelijks kan dit verschil te wijten zijn aan andere berekeningswijzes (in JW is er een directe link met de  
anciënniteit).  Maar dit verschil kan nog groter zijn daar voor de CKG’s er ook een aparte basismodule wordt  
berekend (waarin directie- en administratieve kosten) en deze staat los van de specifieke modules.  
Van waar dit opmerkelijke verschil; de beperktere modulaire enveloppe binnen Jongerenwelzijn heeft vooral  
te maken met het feit dat deze zich meestal focussen op kinderen tussen 3 en 18 jaar.   
Naar zorgomkadering worden zodoende minder medewerkers ingezet tijdens de schooluren.     
Bij de module contextbegeleiding-basisintensiteit van Jongerenwelzijn werd een prijs berekend,  
opnieuw rekening houdend met anciënniteit, van 8.934 euro/module voor 1 jaar.   
Een CKG-module kost 9.120 euro maar heeft een bandbreedte van 3 maand tot 1 jaar.  
De gemiddelde duur van deze CKG-module zal de toekomst uitwijzen want heden is dit nog niet duidelijk… 
 
3- We stellen ook vast dat er vaak, meestal kleine verschillen zijn inzake wetgevende verplichtingen,  
registraties en kwaliteitszorgbepalingen. Zo dienen we als VZW, twee verschillende registratiesystemen  
te beheren, aandacht te hebben voor de eigenheden van de specifieke kwaliteitseisen voor een CKG en  
voor een voorziening binnen Jongerenwelzijn en rekening te houden met de eigenheden,  
overlegplatformen en bepalingen van de twee verschillende administraties. En met 2 zorginspecties…  
Dit is al bij al tijdrovend, want dubbel werk, en redelijk complex.   
We pleiten er dan ook voor dat beide administraties hun beleid meer op elkaar zouden afstemmen,  
vooral omdat we op het terrein geen enkel wezenlijk verschil merken tussen de module “lang-residentiële  
opvang van kinderen tss 0 en 12 jr” van een CKG en de verblijfsmodule -12 jr binnen een voorziening  
Jongerenwelzijn.      
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5. CKG-afdeling Het Open Poortje-Waasland 
 
5.1. Situering. 
 
-Het Open Poortje-Waasland beschikte in 2014 over 1 leefgroep met 8 kort-residentiële plaatsen. Dit 
is een wijziging ten opzichte van 2013, waar we nog 2 ambulante plaatsen aanboden. Vanuit de visie 
Integrale Jeugdhulp hebben we dit bijgestuurd naar meer een vraag – aanbod gerichte kijk.  
We stelden immers vast dat er minder vraag was naar ambulante hulp en het moeilijk was om de 
modulaire parameters te behalen. De vraag naar residentiële ondersteuning daarentegen gaat 
gestaag omhoog. 
 
Binnen het team sociale dienst hebben we een kleine reorganisatie doorgevoerd. Na het vertrek van 
een ‘ancien’ collega (we danken haar bij deze voor haar jarenlange inzet en wensen haar het beste 
toe in haar nieuwe uitdaging…in ons hart zal ze altijd onze collega blijven), hebben we beslist om het 
team te versterken met enkele gerichte expertisen. Wat resulteerde in de aanwerving van twee 
deeltijdse krachten. Een psychologe met expertise binnen het multiculturele en psychopathologie. De 
tweede collega heeft expertise op gebied van netwerken en kansarmoede. Door de komst van deze 
twee collega’s hebben we beslist om te werken met het voltallige team binnen de mobiele werking 
(thuisbegeleidingen) en een subteam die de begeleidingen van de residentiële werking op zich neemt. 
Voordeel hiervan is een beter time-management. Niet alle collegae dienen nog wekelijks aan te sluiten 
op teamvergaderingen. Deze teamvergaderingen worden voorgezeten door de coördinator 
(verslaggever en voorzitter), de pedagoge (bewaakt de visie en inzet methodieken) en de 
desbetreffende gezinsbegeleiders. Eén van de begeleiders heeft een extra oog voor het 
welbevinden/welzijn van de collega’s in hun dossiers. Zo kan er bij bezorgdheid snel geïntervenieerd 
worden door een individueel gesprekje of het inroepen van een extra intervisie. Zo proberen we zorg 
voor elkaar te dragen in de soms zeer beladen, moeilijke contexten. Het beleid voorziet ook de 
mogelijkheid tot externe ondersteuning van een psycholoog door middel van enkele gesprekken, 
gedragen door de vzw. 
 
Het Open Poortje-Waasland is elke dag open, ook in het weekend. Omwille van het preventieve 
karakter binnen het korte verhaal, met maximale inzet weer naar huis toe te werken, proberen we 
ouders of andere zorgdragers binnen het netwerk zo veel mogelijk te activeren om in het weekend 
zorg op te nemen. Zo gebeurt het sporadisch dat we een weekend kunnen sluiten van 
zaterdagmorgen tot zondagmiddag. We blijven echter telefonisch beschikbaar. De leefgroep wordt 
ondersteund door 7 opvoedkundigen die zowel overdag als ’s nachts werken. 
 Sinds de start van IJH (integrale jeugdhulp) is de crisispermanentie overgegaan van de CKG’s naar 
het crisisteam van het CAW (De Schelp). Dit heeft als gevolg dat we geen aanbod meer garanderen 
binnen onze week permanentie, maar de vraag naar crisisopvang bekijken binnen onze bezetting van 
8 kinderen.  De kinderen die bij ons verblijven gaan naar een lokale kleuter- en basisschool in de 
buurt.  In eerste plaats is het onze visie om kinderen naar hun oude school te laten gaan. Binnen groot 
Sint - Niklaas ondersteunen wij het vervoer, buiten deze regio rekenen we op het netwerk. 
 
 
5.2. Hoe bereikt u Het Open Poortje-Sint Niklaas met de wagen: 
 
Indien u de autosnelweg Gent-Antwerpen volgt, neemt u, ter hoogte van St Niklaas, de afrit Stekene / 
Hulst (afrit 14).  Bij het einde van de afrit gaat u richting St Niklaas. U rijdt steeds rechtdoor tot u aan 
de eerste lichten komt.  U gaat vervolgens verder rechtdoor (u rijdt over een viaduct).  Aan het einde 
van deze weg, is er een rotonde.  Daar neemt u de 2e afrit, richting St Niklaas.  U volgt deze weg die 
naar beneden loopt, richting een volgende rotonde.  U neemt daar de 2 weg naar rechts (Hoge 
Bokstraat).  Vervolgens 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. 
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5.3. 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 Van Steenbergen 
Gezinsbegeleiders; Rosette,  Karolien,  Karlien, Emel, Anne–Marie, Annelore, Katrien (pedagoge). 
En een team van gedreven (hoofd)opvoedkundigen en onderhoudsmensen. 
 
 
5.4. De CKG-reorganisatie; effecten voor Het Open Poortje-Waasland. 
 
Welke modules werden in 2014 voor HOP-Waasland “aangekocht”: 
-Kort-lichte mobiele gezinsbegeleiding (tot 3 mnd); 24 modules (=aantal te begeleiden gezinnen). 
-Lang-lichte mobiele gezinsbegeleiding (tot 1 jaar); 21 modules. 
-Kort-intensieve mobiele gezinsbegeleiding (tot 3 mnd); 6 modules.  
Dit zijn onder meer de intensieve amberbegeleidingen alsmede andere intensievere 
thuisbegeleidingen (vaak ingezet als crisisinterventie). 
-Ambulante training van ouders in groep (triple-P, level 4, groep); 3 modules.  
-Ambulante training van ouders individueel; 10 modules.  
-Kort-residentiële opvangplaatsen; 8 kinderen tussen 0 -12 jaar 
  
 De motivering om in het Waasland kort-residentieel te werken is volgende;  

Daar HOP-Waasland maar over 1 leefgroep beschikt, dienden we te kiezen tussen een kort-
residentiële leefgroep en een lang-residentiële leefgroep. Als enige CKG werkzaam in regio Waasland 
en als enige centrum binnen K&G en JWZ (jongerenwelzijn) dat een residentieel aanbod heeft voor de 
hele jonge kinderen (expertise 0-3 jaar), hebben we ervoor gekozen om in het korte verhaal te 
stappen. Het aanbod lang residentieel blijft wel nog in de regio Waasland aanwezig via de diensten 
Jongerenwelzijn, weliswaar vooral voor 3-18 jaar. Op deze manier bleven we laagdrempelig en 
rechtstreeks toegankelijk. Met als achterliggende visie dat we op deze manier meer kinderen kunnen 
ondersteunen door een betere turnover te realiseren. We moeten in alle eerlijkheid vaststellen dat dit 
maar deels geslaagd is. Enerzijds was er een groep van residentieel instromende kinderen waarvoor 
de ouders een beperkte time-out vroegen wegens een tijdelijke noodsituatie of pedagogische thema’s.  
Anderzijds was er de groep van “ijsbergen”, met name casussen waar meer aan de hand was.  
Het hele jaar 2014 zijn we ‘quasi gegijzeld’ geweest door enkele begeleidingen, die door hun 
complexiteit een doorverwijzing naar langdurige hulpverlening nodig hadden. Met als gevolg dat wij 
met deze gezinnen naar ITP (intersectorale toegangspoort) gestapt zijn. Als contactpersoon- 
aanmelder hebben we onze taak vervuld om te ondersteunen in afwachting van andere hulpverlening. 
Omwille van de ernst was het geen optie om de kinderen naar huis te laten gaan in overbrugging.  
Drie kinderen hebben op deze manier meer dan een vol jaar bij ons verbleven en zijn nu opgenom in 
een pleeggezin. Twee kinderen uit een ander gezin zitten nog steeds in onze voorziening te wachten 
op een plaats binnen JWZ.  Een nieuw fenomeen werd aldus geboren: ‘ticketbegeleidingen’: kinderen 
met een ticket vanuit de ITP-regie die op een wachtlijst staan. 
 
Binnen deze groep kinderen hebben we steeds onze visie centraal gezet, met een maximale inzet in 
herstel van de band tussen ouders en kind of blijvende betrokkenheid op hun kind. De trajecten naar 
pleegzorg toe hebben we begeleid vanuit het kind als centrale figuur (op tempo van het kind), met 
zorg voor het bestaande netwerk van het kind (ouders en / of andere zorgfiguren) en een warme 
overdracht naar het pleeggezin.  
Dit door het inzetten op drie fasen: Met als eerste fase een degelijke matching tussen kind en 
pleeggezin. We hebben daarvoor een door HOP-ontworpen matchingsdocument en proberen te 
participeren bij de startgesprekken tussen intaker pleegzorg en pleegouders. We bieden in tweede 
fase optimale kansen aan de pleegouders om de band in het CKG met het kind op te bouwen.  
Onze begeleiders staan daarbij klaar om de nodige informatie rond het kind te delen.  In de laatste 
fase ondersteunen we de transitie naar huis. Zo gaat een opvoeder met het kind eerst op bezoek in 
het pleeggezin. En indien nodig wordt dit herhaald. Dan pas starten de dag bezoeken en pas na 
evaluatie starten de overnachtingen. We letten in deze fase sterk op de signalen van het kind inzake 
welbevinden en basisveiligheid en volgen het tempo van het kind. We proberen in deze fase ook nog 
voldoende  aandacht te geven aan de ouders en / of andere zorgdragers binnen het netwerk. 
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Signalen in de marge.   
Ondervermelde tekst is een terugblik vanwege het Vlaams Welzijnsverbond, dit naar aanleiding van 
het pensioen van de directeur Frank Cuyt. November 2014. 

1. Toegang tot de zorg.  Geconfronteerd met de wachtlijsten in diverse sectoren zijn we erin 
geslaagd steeds meer opvangplaatsen te creëren, zowel in de kinderopvang als de jeugdhulp en de 
ondersteuning van personen met een handicap. Dit dank zij een aantal meerjarenplannen van de 
overheid én volgehouden eigen inspanningen. We zijn nog lang niet aan het einde, maar er zijn grote 
stappen vooruit gezet… Tussen 2000 en 2013 groeide het aantal cliënten in de sector personen met 
een handicap van 25.500 naar 42.000, het aantal begeleidingen in de bijzondere jeugdbijstand van 
22.000 naar 27.572, en het aantal voorschoolse kinderopvangplaatsen van 77.573 naar 90.548. 

2. Aantrekkelijke jobs in de sector.  Als er meer opvangplaatsen komen, moeten er ook meer jobs 
gecreëerd worden. En die jobs moeten aantrekkelijk zijn: dat heeft alles te maken met loon- en 
arbeidsvoorwaarden, waarbij de combinatie arbeid en gezin veel aandacht kreeg. Vandaag kunnen 
we zeggen dat het goed is om te werken in de welzijnssector, maar blijvende inspanningen zijn nodig 
om de toekomstige uitdagingen (onder meer de vergrijzing) op te vangen. Het aantal arbeidsplaatsen 
groeide in de sector personen met een handicap aan van 17.385 in 2000 tot 23.090 in 2012; en in de 
jeugdzorg van 3713 naar 6979. (Cijfers van Verso) Uit eigen cijfers blijkt er in de ganse sector een 
jaarlijkse aangroei in voltijdse equivalenten met 2%. 

3. Samenwerken.  Van bij de start hebben we ingezet op samenwerking in de zorg: tussen de 
sectoren, tussen voorzieningen in de regio’s, tussen privaat en openbaar initiatief. Dat doen we omdat 
competenties verdeeld zitten en eenvoudige oplossingen niet (meer) bestaan om de gevraagde ‘zorg 
op maat’ te bieden. We werken samen omdat het hoort (we willen vooral goede zorg leveren!), omdat 
het loont (omwille van efficiëntie-eisen!) en omdat het moet (vanuit de overheidsreglementering). 

 4. Zorg voor het private non-profit-initiatief.  Zorg en welzijn kan niet overgelaten worden aan de 
overheid alleen, noch aan commerciële firma’s. Het privaat non-profit-initiatief heeft zijn plaats op de 
‘markt’ van welzijn en geluk meer dan verdiend. We zullen ons dan ook blijvend inzetten voor de 
legitimering van dit privaat initiatief, voor de noodzakelijke autonomie (wij zijn geen onderaannemers 
in de zorg!) én de financiële leefbaarheid van de voorzieningen. Daarom ook zetten we volop in op de 
ondersteuning van de raden van bestuur en stimuleren we samenwerking over de eigen grenzen 
heen. 

5. Kwaliteit.  Met kwaliteit moeten we het verschil maken! Om onze plaats blijvend te verdienen in het 
zorglandschap én omdat onze gebruikers daar recht op hebben. Dat realiseren we onder meer via 
professionalisering, werken op resultaten én innovatie, aandacht voor ethische uitzichten van de zorg 
en voor de rechten van de gebruikers, enz. 
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6. De Tuimel-werking 
 
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 
brede ouderparticipatie van gezinnen met jonge kinderen (met, de laatste jaren, vooral aandacht naar 
0-3 jarigen). 
Na meer dan 23 jaar is de doelgroep nog steeds nauw betrokken bij alle aspecten; wat is de 
ondersteuningsvraag van deze ouders, hoe moet een ondersteunend aanbod eruit zien voor deze 
gezinnen … en wat zijn hun prioriteiten, angsten, gevoeligheden?  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 de groep als voor de individuele ouders. 
 
Het zeer dicht staan bij de ouders, vanuit de ambulante werking, en het op alle vlakken met hen een 
gelijkwaardige dialoog aangaan, maakt het mogelijk om ook de moeilijkste thema’s op te nemen. 
 
Naast het verbale deel staat actie centraal; het samen doen geeft andere mogelijkheden en is een 
belangrijke hefboom in de begeleiding van gezinnen waar mensen een uitsluitingsverleden 
meedragen. 
De visie vindt zijn basis in; 
-een systeemtheoretische kijk op gezinnen, contextueel kaderen, 
-het vertrekken vanuit de krachten van het gezin, 
-het geloof in ervaringsgerichte actie, 
-participatie op basis van gelijkwaardigheid op diverse begeleidingsterreinen, 
-transparantie in de begeleiding; 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. 
Kind & Gezin erkende de Tuimel-werking als een module die CKG’s kunnen aanbieden binnen hun 
ambulante begeleidingsaanbod. 
 
 
2. Welke modules werden door De Tuimel in 2014 aangekocht; 
 
-Ambulante training van ouders en kinderen in groepsverband; 16 modules (aantal te begeleiden 
gezinnen). 
-Lang lichte mobiele gezinsbegeleidingen (tot 1 jaar); 3 modules.  
 
 
3. Vaststellingen met betrekking tot het werkjaar 2014: 

 
-Aantal begeleide gezinnen: We hebben in 2014 in totaal 18 verschillende gezinnen begeleid, met 
een totaal van 24 verschillende kinderen. 
Wanneer we het aantal modules voor 2014 bekijken  hebben we : 19 modules ‘Tuimel’ (max 6 
maanden, dit kan wel verlengd worden) + 5 modules mobiel.  
=> totaal begeleidden wij 18 verschillende gezinnen; 

 
-Aantal kinderen : 24 kinderen 
-Percentage kansarme gezinnen :12/18 =>  67 %; 
-Percentage generatie-arme gezinnen : 8/18 => 44 %; (zwaarste risico voor verstoorde hechting 
tussen ouder en kind met grote bedreiging voor de ontwikkelingskansen van het kind-Dr Greet 
Geenen). 
-Aantal ouders met een zwaar psychische problematiek : 5/18 => 28%; 
-Aantal éénoudergezinnen : 7/18 => 39% 
-Aantal gezinnen waarvoor de Tuimelmodule werd herhaald : 7/18 => 39% 
-Aantal gezinnen waarvoor de Tuimelmodule kon overgaan naar ‘Licht Mobiel’ : 3/18 => 17% 
-Aantal gezinnen gestart in Licht Mobiel : 2/18 => 11% 
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-Aantal kinderen in het gezin; * 1 kind : 11/18 => 61% 
    * 2 kinderen : 5/18 => 28% 
    * 4 kinderen : 1/18 => 5% 
    * 5 kinderen : 1/18 => 5% 
-Aantal gezinnen waar een of meer kinderen elders wonen/geplaatst werden : 5/18 => 28% 
-Aantal gezinnen waarbij de doelstelling o.a. was een terugkeer van een of meerdere kinderen naar 
huis te ondersteunen : 4/18 => 22% 
-Diversiteit verschillende culturen; * ‘Vlaamse’ gezinnen : 6/18  
     * Afrikaanse gezinnen : 2/18 
     * Marokkaanse gezinnen : 2/18  
     * Algerijnse gezinnen : 1/18 
     * Armeense gezinnen : 1/18  
     * Tsjetsjeense gezinnen : 1/18  
     * Cubaans-Servisch gezinnen : 1/18  
     * Belgisch-Albanese gezinnen : 1/18 
     * Belgisch-Afrikaanse gezinnen : 1/18 
     * Belgisch-Marokkaanse gezinnen : 1/18  
     * Belgisch-Russische gezinnen : 1/18     
 

 Hierbij signaleren wij dat voor generatiearme gezinnen een Tuimelmodule van maximum 6 
maanden te kort is, wij boeken reeds meer dan 20 jaar positieve resultaten met deze gezinnen 
wanneer we hen tot 2 jaar kunnen ondersteunen. 

   
Wat zien we in de cijfers; 
De Tuimel bereikt nog steeds in hoofdzaak gezinnen levend in kansarmoede (bijna 70%), bijna de 
helft van de gezinnen situeren zich zelfs binnen generatie-armoede (in deze gezinnen zijn de 
zwaarste risico’s voor verstoorde hechting tussen ouder en kind, met grote bedreiging voor de 
ontwikkelingskansen van het kind – zie Dr. Greet Geenen) 
Het is dus erg belangrijk om d²eze ouders met hun jonge kinderen te blijven bereiken.  Verder blijft het 
voor ons duidelijk dat de begeleidingstermijn voor deze gezinnen verlengbaar moet blijven.  Om 
beklijvend te kunnen zijn en positieve ontwikkelingskansen te kunnen scheppen voor deze jonge 
kinderen volstaat het meestal niet om slechts 6 maanden te begeleiden, hoe intensief deze 
begeleiding ook is. 
De resultaten en verdere prognose zijn duidelijk positiever bij een langdurende intensieve 
Tuimelbegeleiding => 5 gezinnen konden na een Tuimelbegeleiding zelfstandig of met lichte 
hulpverlening verder ! 
 
De meeste gezinnen startten een Tuimelbegeleiding wanneer zij 1 jong kind hebben => 11/18 
gezinnen, bij deze 11 gezinnen is dit het 1°kind dat bij de start tussen 0 en 2 jr is, voornamelijk baby’s. 
Verder werkten wij met 5/18 gezinnen rond de zorg voor een ‘nieuw’ kind in een gezin waar reeds 
oudere kinderen uit huis geplaatst werden. 
Het blijft erg belangrijk om inderdaad zo vroeg mogelijk deze ouders te kunnen ondersteunen 
teneinde hun baby’s optimale kansen te bieden. 
 
Voor een groot deel van de gezinnen is het belangrijk om voldoende ondersteunende netwerken te 
creëren/ behouden, om het thuis opgroeien van de kinderen mogelijk te (blijven) maken.  Hiervoor 
werkten we samen met : 

 Gezinshulp 6/18 

 OCMW 6/18 

 Kinderpsychiatrie  5/18 

 Psychiatrische (thuis)-zorg voor een van de ouders 4/18  

 Centrum Kindermishandeling 2/18  
 
Vaak is er in deze gezinnen (tijdelijk) een prangende materiële nood voor het aankopen van baby- 
en kindervoeding, verzorgingsproducten en pampers, doktersbezoeken en medicatie, kleding,.. Dit 
maakt dat we naast de weg naar een duurzamere oplossing vaak momentane noden moeten en willen 
ondersteunen.  Hiervoor hebben wij contacten met trouwe sponsors die telkens met ons willen 
bekijken wat nu nodig is en zorgen voor financiële steun. 
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Verwijzers:  
6 gezinnen werden verwezen vanuit Bijzondere Jeugdzorg 
3 gezinnen werden verwezen via kennissen  
2 gezinnen werden verwezen door een pleeggezinnendienst 
7 gezinnen werden verwezen door andere diensten (Kind & Gezin, CKG,CAW, school) 

  
Regio: 
4 gezinnen wonen in Antwerpen 2060, 
2 gezinnen in Antwerpen centrum  
2 gezinnen in Schoten,   
2 gezinnen in Deurne, 
2 gezinnen in Berchem,  
1 gezin in Brasschaat,   
1 gezin in Antwerpen Linker Oever, 
1 gezin in Antwerpen Kiel,  
1 gezin in Hoevenen 
1 gezin in Edegem,  
1 gezin in Wilrijk 

 
Coaching en vorming:  
De Tuimel bleef maandelijks het kindbezoek in de gevangenis van Antwerpen coachen en nam ook 
deel aan het overleg van de betrokken diensten. 
Verder gingen we in op vragen van begeleidingsdiensten ivm ouderparticipatie. 
Met projectsubsidie van de Provincie Antwerpen ontwikkelden we een vormings- en 
coachingstraject kansarmoede en kinderopvang – De Tuimel gaf vorming aan een ruim aantal 
medewerkers in de kinderopvang. 
De Tuimel organiseerde het jaarlijkse overleg voor de Tuimelwerkingen binnen de CKG’s. 
 
Accenten:  
Er werd het afgelopen werkjaar verdere aandacht besteed aan het uitwerken van de ‘rechten van de 
minderjarige in de jeugdhulpverlening’ (zowel het theoretische kader als de praktische uitwerking op 
‘kindniveau’). 
Naast de gewone Tuimelmethodieken werden ook volgende methodieken aangewend : ‘sedes’; 
Duplo; Triple P; video-interactie-ondersteuning.   
 
 
 
Voor meer info over onze concrete werking : www.detuimel.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Signalen in de marge; 
 
België telt minstens 70.000 personen met autisme, onder wie 4 keer meer jongens dan meisjes.  De 
diagnose wordt meestal gesteld rond de leeftijd van 5- jaar. 
Ons land telt 8 erkende referentiecentra voor autisme, die instaan voor diagnostiek en coördinatie 
voor de hulpverlening. 
De lijst met de erkende referentiecentra vindt men op www.riziv.be 

 

 
 

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

 
7.1. Situering. 
 
Het STOP 4-7programma, ontwikkeld door Wim De Mey, heeft als missie bij te dragen aan de 
preventie van antisociaal gedrag, vertrekkend vanuit en aansluitend op de competenties van de 
betrokkenen. De theoretische onderbouw zit in het belang van de opvoedingsvaardigheden zoals 
beschreven door Patterson, vanuit onderzoek van het Oregon Social Learning Center. Vertrekkend 
vanuit dit model en het ontwikkelingsmodel van antisociaal gedrag binnen een ecologische visie, werd 
een gecombineerd en evidence-based trainingsmodel voor ouders, kinderen (4-7 jaar) en leerkrachten 
opgezet. 
  
  

7.2. STOP 4-7, het handboek kreeg een update met nieuwe uitdagingen. 
 
De kernpunten en pedagogische uitdagingen bleven behouden, alsmede het driesporenbeleid 
(kindtraining, oudertraining en leerkrachttraining).  Niettemin slaagde men erin om nieuwe, verrijkende 
accenten te leggen zoals; 
-voorzetten vanuit het oplossingsgericht werken (vertrekkend vanuit de kracht van de cliënt zelf). 
-inzake hechting: er wordt nog meer nadruk gelegd op een warme betrokkenheid tussen ouder, 
leerkrachten, kind en trainer. 
-inspraak/rechten van kinderen: kinderen worden direct aangesproken om hun problemen te 
formuleren en ook aan te geven wat ze geleerd hebben of nog willen leren in de stopklas, alsmede 
welke oplossingen ze zelf zien inzake hun problemen. 
-een uitbreiding van het theoretisch kader aangeboden aan leerkrachten: meer aandacht aan 
hechting, oplossingsgericht werken en nieuwe materialen. 
-inzake de kindtraining: meer concreet materiaal rond emotieregulatie en probleemoplossende 
vaardigheden; relaxatie is meer uitgebreid en  duidelijker uitgewerkt (methodieken om tot ontspanning 
te  komen, evenwicht ontspanning/spanning) 
- Er worden meer linken gelegd tussen de STOP4-7 klas en de buitenwereld. Dit om de implementatie 
van de geleerde vaardigheden uit de STOP4-7 klas te bevorderen in de thuis en schoolsituatie. 
 

  
7.3. Enkele vaststellingen uit het jaarverslag 2014 van STOP4-7 Antwerpen Noord-Kempen. 
 
Voor de regio Antwerpen Noord bereikte het STOP-team in 2014 30 gezinnen op een max van 30 en 
dit over 3 sessies. Voor de regio Kempen bereikte men gedurende de 2 sessies 20 gezinnen op een 
max van 20. Dit is een bezettingsgraad van 100%. 
 
Gezinsgegevens: 
Het zijn vooral jongens (totaal 45 op 5 meisjes) die aangemeld werden, meestal afkomstig uit een 
oorspronkelijk gezin met nog 1 brusje.  
De scholen (21/50) en CLB’s (17/50) blijven het meest appel doen op het team.  
We zagen dit jaar een opvallende toename van het aantal meldingen via andere hulpverleners 10/50. 
De hulpverleners zijn vaak diagnostische centra (o.a. Ukja en privé kinderpsychiaters) Er wordt vaak 
gewacht met een diagnose om de resultaten van stop af te wachten! We merken dat een uitsluiting op 
school ook kan vermeden worden door tussenkomst van  Stop. Tevens opent het ook poorten naar 
een betere doorverwijzing vb. toch een diagnose na verslag of een doorverwijzing naar BO voor meer 
gespecialiseerd onderwijs.  
 
Alle kinderen die de kindtraining volledig hebben gevolgd, vertoonden een positieve gedragsevolutie. 
De kind aanwezigheden waren heel hoog (boven 9,1/10).  
Het bestendigen van de gedragsverandering hangt sterk samen met het al dan niet aanwezig zijn van 
een beperking (vastgesteld werd dat er een wisselend succes is bij kinderen met co morbiditeit  en/of 
complexe gezinssituaties). De nazorg voor zowel de scholen als de ouders blijft regelmatig 
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terugkomen.  We merken dat 1 school- / huisbezoek of soms een telefoon reeds een nieuwe start kan 
geven.  
 
Ervaringen mbt het nieuwe handboek, vanuit STOP 4-7 Antwerpen N-Kempen; 
Gezien bovenstaande problematieken, is het werken met de gevoelens zoals beschreven in het 
nieuwe handboek, niet altijd evident. De gevoelens worden reeds in de eerste lesjes aangehaald en 
dit is vaak confronterend voor kinderen, vooral wanneer gezinssituatie geen emotionele stabiliteit 
biedt. Er wordt dan ook sterk individueel bekeken hoe dit best bij  ieder kind aangebracht wordt (zie 
nabesprekingen).  We merken vaak ook zeer mooie resultaten  Een moeder kwam de stopjuf 
bedanken omdat ze contact kreeg met de leefwereld (gevoelens en denken ) van haar zoon.  
De verbaliteit wordt gestimuleerd en kinderen gaan sneller vertellen over hun emoties en gevoelens 
zodra ze het signaal krijgen dat dit OK is. De kindtraining kreeg een score van 8.8/10! Vaak wordt 
opgemerkt dat kinderen door de vele complimenten beter in hun vel zitten en hierdoor meer 
zelfvertrouwen krijgen. Dit maakt dat ze oa meer vrienden maken en liever naar school gaan.  
 
In de oudertraining waren vooral de moeders (7,7/ 10) aanwezig. De vaders toonden duidelijk 
interesse 4,4/10 maar slaagden er, door werkomstandigheden, niet in om op zeer regelmatig 
aanwezig te zijn.  
De oudertraining kreeg een score van 8.6/10 van de ouders.  Het volgende werd aangegeven als zeer 
waardevol: 

 Ik heb geleerd om de juiste techniek op het juiste gedrag toe te passen 

 Door complimenten te geven, houdt hij nu ook rekening met zijn broer 

 Door de oudertraining te volgen ben ik meer ontspannen  en heb ik minder conflicten met mij 
kinderen 

 Veel ouders geven aan dat ze geleerd hebben zelf problemen op te lossen.  Hierbij wordt 
vooral ook de nadruk gelegd op het samen denken met andere ouders die in een gelijkaardige 
situatie zitten! 

 Met de handvaten die ze kregen gaan velen aan de slag 

 Ik heb inzichten gekregen in mijn eigen functioneren. Het is soms confronterend om te moeten 
kijken naar onszelf maar het helpt wel! 

 
Een moeder had een klacht ingediend.  Ze voelde zich niet begrepen door trainers. De klacht werd 
opgenomen met de directie, betrokken trainer en coördinator. De gezinssituatie was zeer complex oa 
psychische problemen van mama, relationele problemen en kindproblematiek. Er werd doorverwezen 
naar verdere hulpverlening. Eenmaal dit proces doorlopen was, kon moeder wel het positieve terug 
benoemen.  
 
Leerkrachten: 
Ook de leerkrachtentraining blijft populair; 4,2 op 4 trainingen.  Naast de eigen leerkrachten, zien we 
dat vooral zorgjuffen maar ook turnleerkrachten aansluiten. De scholen implementeren het stopproject 
in hun leerplan, bvb door een duidelijke beleidskeuze om in te zetten op positieve en warme kind- 
benaderingen tvv nultolerantie bij afwijkend gedrag. 
De leerkrachtentraining kreeg een score van 8.5/10. Leerkrachten gaven volgende positieve punten: 
 

 Het kind is opener en vrolijker geworden en speelt eindelijk met andere kinderen 

 De concrete voorbeelden waren heel leerrijk. Veel geleerd dat ik in dagdagelijks klasgebeuren  
ook kan toepassen o.a. complimenten geven. 

 Het heeft me aangezet om zelf na te denken over oplossingen. Ook hier wordt verwezen naar 
het heilzame van samen te kunnen nadenken rond concrete situaties met andere leerkrachten 

 Het kind krijgt door het programma te volgen nieuwe kansen die het ook verdient! 

 Het ecologisch model wordt als zeer  waardevol ervaren 
 
Enkele ouders en leerkrachten beseffen zeer goed dat het een zwaar programma is.   
Vooral het doorlopen van de kindtraining vraagt veel van de kinderen. Ze zien echter wel het effect, 
ondanks het feit dat het bij momenten confronterend is.  
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Team: 
Het team is  nu een stabiel en vast team waarvan de teamleden goed op elkaar ingespeeld zijn. We 
hebben ook 2 stagiaires mogen ontvangen en  in de hogeschool Thomas More mochten we een 
workshop geven.   
 
Gezien de complexe problematieken (waarbij ook taalproblemen) bij de instroom (vanuit de 
psychiatrie en vanuit de kansarme wijken van Antwerpen) is de psychologische druk  erg groot.  
Samenwerking  met andere diensten is noodzakelijk, ondermeer met interculturele bemiddelaars, 
CLB, kinderartsen en psychiaters.  
Enkele voorbeelden:  

 Er werd  ondersteuning gevraagd  rond de aanpak van 2 kinderen met  een hoge graad aan 
agressie waarbij één maal een begeleidster werd gebeten.  Dankzij de samenwerking met 
deze andere diensten, is het team er toch in geslaagd om met succes deze kinderen verder te 
helpen. 

 Een ander gezin besliste om een kind residentieel te laten opvangen en dit op verzoek van de 
moeder zodat deze ademruimte kreeg om aan eigen problemen te werken.  

Opgemerkt werd dat dergelijke cases emotioneel  belastend zijn voor het team en de inzet van allen 
zeer groot was!  
De meeste gezinnen worden echter aangesproken door het programma en doen de hele sessie met 
succes uit (45/50)! 
  
De trainingen gaan door op dezelfde locaties als vorige jaren;                                                                    
-Jeugdhuis Bouckenborgh, Bredabaan 561b, 2170 Merksem.                                                                    
-BKO Gabbers en Co, Kapelweg 58, 2300 Turnhout. 

 

7.4. Enkele vaststellingen uit het jaarverslag 2014 STOP4-7 Sint-Niklaas. 
 
In 2014 werden opnieuw drie groepen (december, maart en september) georganiseerd. In de groep 
van maart en september heeft er telkens een gezin afgehaakt kort bij de start van de trainingen. In 
totaal hebben we in 2014 dus 30 min 2 afhakende, maar wel geregistreerde gezinnen en kinderen 
begeleid.  
 
Doorverwijzers: 
Het merendeel van de doorverwijzingen gebeurt door het CLB (55%). Daarnaast zijn er in 2014 ook 4 
kinderen via andere modules van het CKG doorverwezen. Af en toe gebeurt de doorverwijzing door 
een andere hulpverlenende dienst zoals een ggz of een revalidatiecentrum. 
 
Gezinsgegevens: 
Traditioneel waren ook dit jaar de jongens in de meerderheid (75%). Wat de leeftijd betreft, zien we 
dat de vier, vijf en zesjarigen ongeveer gelijk vertegenwoordigd zijn. Enkel de zevenjarigen zijn 
duidelijk in de minderheid.  
Zowel laag als hoog opgeleide ouders nemen deel aan het STOP programma (7% van de moeders 
volgde BUSO, 39% heeft een diploma lager SO, 25% SO en 29% heeft een diploma hoger onderwijs). 
Over het algemeen ervaren we dit verschil eerder als een meerwaarde. Elke ouder neemt immers 
deel vanuit een gemeenschappelijke bezorgdheid omtrent zijn kind. Tijdens de oudertraining merken 
we heel veel respect onder de ouders, ongeacht afkomst of opleidingsniveau.  
Wat betreft de gezinssamenstelling zien we dat 66% van deze kinderen in een oorspronkelijk gezin 
leeft, wat veel is in vergelijking met vorig jaar. 21% van de kinderen leeft in een eenoudergezin. Onze 
ervaringen bevestigen literatuuronderzoek dat eenoudergezinnen meer nood aan ondersteuning 
ervaren.  
Mama’s blijken meer aanwezig tijdens de oudertraining, doch, we zien een positieve evolutie in de 
aanwezigheid van de vaders. Bij het plannen van de huisbezoeken zorgen we ervoor dat beide ouders 
steeds aanwezig kunnen zijn. Ook grootouders worden, indien gewenst, betrokken in de begeleiding. 
  
Effectiviteit: 
Op de vraag of het STOP programma wel degelijk effectief is, kunnen we duidelijk positief 
antwoorden. Wanneer we de scores op de individuele doelen van de ouders bekijken, zien we een 
spectaculaire stijging van een gemiddelde van 3.2/10 naar 6.9/10 (10 is een metafoor voor de ‘ideale 
gewenste toekomst’, 0 staat voor ‘er loopt niets meer goed’).  De positieve resultaten worden 
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bevestigd door de resultaten op de vragenlijsten (CBCL, TRF, SDQ) die afgenomen worden voor, 
tussentijds en na de STOP training.  
 
Ouders ervaren na de training minder probleemgedrag bij hun kinderen (klinische score op de CBCL 
en SDQ daalt tot een ‘normale’ score). Bij de follow-up meting (een jaar na het begin van de training) 
blijft deze positieve trend zich doorzetten. Sommige ouders merken hierbij op dat niet enkel het 
gedrag van de kinderen verandert, doch ook de manier waarop je als ouder kijkt en reageert op je 
kinderen. Ook bij de leerkrachten merken we dit jaar een groter verschil tussen de scores voor en na 
de STOP training. De beginscores lagen ook hoger, wat de kans op een daling mogelijk ook groter 
maakt. Daarnaast hebben we met ons team ook ingezet op een meer oplossingsgerichte benadering 
van leerkrachten. Hierbij bevragen we op het intakegesprek heel concreet hoe een geslaagde 
samenwerking er voor hen uit kan zien. Dit had als gevolg dat er frequenter contact was met 
leerkrachten, wel vaak via mail of telefoon. 
 
In september 2014 zijn we van start gegaan met het nieuwe handboek van STOP4-7. Volgende zaken 
ervaren we vanuit ons team vooral als helpend: 

 Oefeningen rond het herkennen en verwoorden van gevoelens bij jezelf en anderen 

 Oefenen van emotieregulatie vaardigheden met concrete voorbeelden en visuele 
ondersteuning. 

 Het versterken van de transfer naar de thuissituatie a.d.h.v. het voorlezen van gelukte 
situaties, het stellen van procesgerichte vragen, ouders die meedoen met de 
relaxatieoefeningen, het opstellen van individuele werkpunten, … 

Een aantal zaken zullen we in de loop van 2015 nog verder moeten uitwerken en uitproberen. 

  
Het STOP 4-7 team van Sint-Niklaas is gevestigd in de opvoedingswinkel van Sint-Niklaas, waar ook 
de training doorgaat (Kazernestraat 35, Sint-Niklaas). 
 
 
7.5. Enkele vaststellingen uit het jaarverslag 2014 STOP4-7 Lokeren-Gent. 
 
2014 stond vooral in het teken van de overgang van het VBJK naar CKG Het Open Poortje. We 
namen afscheid van een werkgever waaronder we 14 jaar constructief konden werken en onze 
werking verder ontplooien. Vanaf 1 september 2014 maken we deel uit van het CKG Het Open Poortje 
in Belsele. We werden er warm onthaald. 
De centrale opdracht is - zoals bepaald in ons contract met Kind&Gezin - het hulp verlenen aan 
maximaal 40 gezinnen per jaar. Het coördineren, coachen of aansturen van de werking van de 
verschillende STOP-teams op Vlaams niveau (programmaleiding) was geen opdracht meer.  

 
Wie zijn de doorverwijzers? 
In Lokeren zijn de doorverwijzers vooral de school (50%). De andere aanmeldingen worden gedaan 
door de ouders (33%) en het CLB (17%).   
In Gent wordt ongeveer een derde van de kinderen doorverwezen door het CLB. Bijna een derde 
wordt telkens aangemeld door de school en idem door andere hulpverleners. Een kleine groep wordt 
rechtstreeks aangemeld door de eigen ouders.  
 

Gezinsgegevens: 
In 2014 werden 37 gezinnen door ons team geholpen: 31 jongens (83%) en 6 meisjes (17%). Er 
werden vorig jaar meer jongens geholpen dan we gemiddeld verwachten (80%). We bereikten eerder 
de jongere kinderen: een kwart was 4 jaar oud en nog eens 33% 5 jaar. Ongeveer 25% was 6 jaar 
oud en slechts 3 kinderen waren 7 jaar oud. Meer dan de helft van de kinderen woonde nog in zijn of 
haar oorspronkelijke gezin. Een 16% van de kinderen leefde in een éénoudergezin, ongeveer 
evenveel als in een nieuw samengesteld gezin. Eén kind was geadopteerd. Bij jonge kinderen is de 
kans nog groter dat ze in hun oorspronkelijk gezin wonen. Dit gezin is echter soms voor oudere broers 
of zussen niet meer hun oorspronkelijk gezin. Minder dan 20% van de kinderen was enig kind. Bijna 
40% heeft meer dan één broer of zus.  
Van de moeders heeft iets meer dan een derde een diploma secundair en ongeveer de helft een 
diploma hoger onderwijs behaald. 20% van de  moeders was laaggeschoold. Bij de vaders is dat 
ongeveer 1/7. De meerderheid van de vaders behaalde een diploma secundair onderwijs 
(overwegend in de beroeps- of technische richtingen). Een op de vier kan als hooggeschoold 
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geclassificeerd worden. Wat tewerkstelling betreft is van de moeders 70%  aan het werk (deel- of 
voltijds); van de vaders is dat ongeveer hetzelfde. 
Al deze cijfers betreffen de ouders van wie gegevens beschikbaar zijn.   
 

Hoeveel vaak waren kinderen en ouders aanwezig?  

De kinderen waren gemiddeld iets minder dan 9 keer op 10 aanwezig op de kindtrainingen. Ouders 
namen gemiddeld tussen de 7 en  8 keer op 10 deel aan de ouderbijeenkomsten. Dit gemiddelde is 
iets lager dan voorgaande jaren, deels doordat in een aantal groepen 1 gezin vroegtijdig afhaakte.  
Bij aanvang rapporteren ouders duidelijk gedragsproblemen bij hun kind (in de klinische range), wat 

ook een criterium is bij aanmelding (T=66,5). De aanvangsscore van de leerkrachten lag vorig jaar ook 

duidelijk in de klinische zone (T=65,7), dit in tegenstelling met vorige jaren. 

 
Conclusies:  
Bij de start is er duidelijk sprake van problemen over de ganse lijn: in het gedrag van het kind thuis en 
op school (meer uitgesproken dan vorige jaren) en wat de opvoedingsbelasting betreft bij de ouders. 
Ouders zien gedurende het traject verbetering en deze blijft behouden bij het einde, ook in de eigen 
opvoedingsbelasting. 
Leerkrachten zien verbetering, maar niet in het gedrag van de kinderen.  
De uitdaging ligt in enerzijds het verzamelen van meer data en in het inzetten op gedragsverandering 
in de klas/op de speelplaats. 
    
Georganiseerde vormingen: 
Door de wissel was er afgesproken om in 2014 geen pedagogische studiedagen te organiseren. 
Wel werd in Vlaanderen (januari-februari 2014) een vijfdaagse opleiding gegeven voor nieuwe 
STOP4-7-medewerkers. 
In Nederland (Nijmegen en Amsterdam) werd tweemaal een workshop georganiseerd om de 
gebruikers van het programma bekend te maken met de vernieuwingen in de kindtraining. 
Sven Bussens organiseerde binnen het VBJK eveneens een interne vorming omtrent 
Oplossingsgericht Werken (19 maart 2014). 
 
Aanvullende info:  

Het belangrijkste doel voor de directe toekomst is het verkrijgen van een vaste subsidie, net als alle 
andere STOP-teams. We blijven gedreven om onze hulpverlening nog sterker uit te werken. Dat 
betekent dat we de recente onderzoeken en theorie-ontwikkeling (hechting en emotieregulatie 
bijvoorbeeld) op de voet blijven volgen. Het betekent ook dat we (effect)onderzoek blijven uitvoeren op 
onze hulpverlening. Met het gebruik van BergOp (online platform om vragenlijsten te verwerken en 
bewaren) geloven we er in dat dataverzameling en –verwerking een heel pak vlotter zal verlopen. 
Een blijvende zorg van ons team is, om ook de kwaliteit van de hulpverlening via de STOP4-7 
methodiek te garanderen. We volgen dit op via het coördinatorenoverleg en door het jaarlijks 
organiseren van een studie/ontmoetingsdag voor de huidige STOP-medewerkers. 

 
 Voor meer info, oa inzake het specifieke 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. 
-STOP 4-7 Lokeren-Gent, Watermolenstraat 22, 9111 St Niklaas-Belsele.  Tel 0474/87.05.02.  

Teamcoördinator; Wim De Mey. 
U kan ook informatie vinden op de website www.stop4-7.be 
 

Signalen in de marge; 
 
Zwakbegaafde kinderen met ontwikkelingsproblemen konden tot de jaren 1950 in de gezinspleegzorg 
in Geel terecht maar ze verdwenen er geleidelijk uit door de komst van MPI’s en andere 
zorginstellingen.  Met het project ‘psychiatrische gezinsverpleging voor minderjarigen’ probeert OPZ 
Geel weer aan te sluiten met deze traditie, weliswaar in een eigentijds jasje. 
Heden kunnen de zorggezinnen op een solide kinderpsychiatrische ondersteuning rekenen, 
aangezien het OPZ Geel sinds 2002 een stevige pijler kinderpsychiatrie uitbouwt.  

http://www.stop4-7.be/
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8. Triple P in beide afdelingen. 

 
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, kan er een aanbod op maat aangeboden worden; 
-Level 1; De meest basale vorm van pedagogische ondersteuning is het aanbieden van lezingen 
(bestaand uit 3 sessies). 
-Level 2; hier kan men terugvallen op een individueel gesprek waarbij info en tips rond 
opvoedingsvragen, worden meegegeven.   
-Level 3; is level 2 niet toereikend, dan kan je advies krijgen rond opvoedingsproblemen via maximaal 
4 gesprekken van een goed half uur. 
-Level 4; biedt een groeps- (of individueel) programma aan waarbij men gedurende 5 sessies en 3 
telefonische ondersteuningsmomenten, ingaat op specifieke knelpunten en uitdagingen.   
-Level 5 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 in mindere mate op niveau 5).  

 
8.1. Triple-P in 2014 in HOPSchilde; 
 
Er werden 2 sessies gehouden  in 2014.  1 sessie richtte zich naar tieners (tem 12 jr) en 1 naar 
ouders met jonge kdn.  Aanvankelijk was het de bedoeling om 3 sessies te houden maar 1 werd 
afgelast wegens te weinig inschrijvingen. De tiener-sessie bereikte 8 inschrijvingen (8 kdn) waarbij 11 
ouders instapten.                            
We ontvingen 3 tevredenheidsmetingen voor deze sessie. De reacties waren opvallend gemengd; 
minder positieve reacties dan bij de triple-p trainingen voor jonge kdn. Dit wijst mogelijks op het 
chronischer karakter van de problematiek. 1 ouder  (met 4 scores ‘gedeeltelijk waar’) kreeg een 
doorverwijzing maar reageerde nadien dat het thuis dan toch positiever aan het evolueren was.  Een 
andere ouder gaf bij 3 scores die vroegen nr een positieve evolutie ‘niet waar’ op, naast 3 scores 
‘gedeeltelijk waar’.  Ook deze ouder werd gepast doorverwezen naar een thuisbegeleidingsdienst JW.  
De andere sessie, gericht naar ouders met jonge kdn, had 4 inschrijvingen (4 kdn) en daarvan 
ontvingen we 3 tevredenheidsmetingen.   
De reacties waren allen positief maar meerdere ouders vermeldden bij het thema ‘ik voel me sterk 
genoeg om eventuele opvoedingsproblemen in de toekomst op te lossen’ ‘gedeeltelijk waar’ ipv ‘zeker 
waar’. 
 
 
8.2. Triple-P in 2014 in HOP-Waasland; 
 
3 sessies in 2014.  Bij 1 sessie namen er 11 deelnemers deel uit 8 gezinnen.  Hierbij ontvingen we 9 
evaluaties.  De reacties waren allen positief maar 2 ouders vermeldden bij het thema ‘ik voel me sterk 
genoeg om eventuele opvoedingsproblemen in de toekomst op te lossen’ ‘gedeeltelijk waar’ ipv ‘zeker 
waar’.  Eén ouder noteerde echter ‘niet waar’.  Zij vroeg om een aanvullende mobiele begeleiding, die 
dan ook werd opgestart. 
Bij sessie 2 stapten 8 mensen in voor de triple-p training. 
Drie ouders meldden dat het aantal sessies te weinig was.  Mogelijks hadden sommige ouders baat bij 
een meer gespreid pakket waardoor vaardigheden en kennis geleidelijker konden worden verwerkt of 
aangeleerd.  Eén van deze ouders gaf toe dat andere, niet-pedagogische problemen eerst moesten 
opgelost worden.  
6 van de 8 ouders noteerden bij het thema ‘ik voel me sterk genoeg om eventuele 
opvoedingsproblemen in de toekomst op te lossen’ ‘gedeeltelijk waar’ ipv ‘zeker waar’.  Dit wijst op 
een zekere kwetsbaarheid, die na de vorming bleef bestaan.  Niettemin waren zowat alle reacties, op 
1 na, positief tot zeer positief.  
Bij sessie 3 werd gekozen voor een CEDES-vorming ipv triple-p; dit aanbod legt andere accenten 
daar deze groepstraining zich vooral richt naar ouders met een mentale beperking.  Deze groep werd 
voordien minder vlot bereikt met de gewone triple-p formule.  Er stapten 10 deelnemers in.   
Dit vormingsaanbod is een verlengde van een partnerschap tss regionale partners VAPH en CKG.  
Een organisatie binnen VAPH zorgt voor bekendmaking onder hun leden en CKG biedt vorming aan.   
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De reacties waren opvallend positief;  joviale sfeer, vriendelijke begeleiders, ik heb vrienden gemaakt,  
goed dat er kinderopvang werd voorzien, ik ben blij dat de begeleiders mij konden doorverwijzen, we 
willen dit nog eens volgen.  Enkele meeneempunten; 4 vormingsmomenten is te weinig, soms te kort, 
wat hierna (komt er een vervolg)?  Dus de nood aan langere en verdere ondersteuning bleek 
belangrijk. 
 
 
8.3. Algemene conclusie: 
 
-Triple-P als module blijft gewaardeerd, hoewel de instroom stilaan moeilijker verloopt in HOPSchilde 
dan in HOPWaasland.  Dit heeft te maken met het ruime Triple-P aanbod in de provincie Antwerpen.  
Andere Antwerpse CKG’s bevestigen deze evolutie (meerdere CKG’s bouwden dit aanbod af) wat 
wijst op een verzadiging in Antwerpen.  In de regio St Niklaas wordt triple-p zowel in St Niklaas als in 
Lokeren aangeboden, waardoor we een breed bereik hebben.  In HOPW hebben we 1 triple-p sessie 
vervangen door een Cedes-groep (zie 8.2.). 
-Voor meer info; www.triplep.net. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Signalen in de marge; 
 
“‘We zien in Nederland dat 7 jaar na vrijlating, 1 op de 7 pedofielen hervalt.  Het werkelijke cijfer moet 
hoger liggen.  Ik denk nog steeds 3 tot zelfs 4 maal hoger.  Pedofilie is als een verslaving: we weten 
dat deze mensen stelselmatig meer slachtoffers gaan maken en dat het aantal meldingen hiervan, niet 
volgt.” 
“1 op de 5 kinderen in Ndl heeft een geheim online-profiel.  Waar ik zelf van schrok, was dat 1 op de 
10 minderjarigen afspreekt met een vreemde.  (…) Het internet heeft de drempel voor pedofielen 
alvast verlaagd”.  
“Ik ben ervan overtuigd dat pedofielen kunnen geholpen worden, maar niet genezen. (…) Wat je wel 
kan doen, is voorkomen dat ze delicten plegen door hen te helpen hun seksuele driften onder controle 
te houden.” 
“Er zijn 2 groepen pedofielen.  De eerste groep blijkt erg kwetsbaar; deze pedofielen zijn angstig en 
vermijdend.  Ook al vergrijpen ze zich aan een kind, het is niet hun bedoeling hen echt pijn aan te 
doen.  Bij de kindermisbruikers is dat heel anders, daar spelen veel antisociale kenmerken.” 
    
Citaten vanwege professor Stefan Bogaerts, naar aanleiding van de geplande release van Sweetie 
2.0 (een computer-nepmeisje waarmee men hoopt pedofielen te lokken).   
Artikel De Morgen, 21.02.15.  
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9.2. Modulair aanbod VZW Het Open Poortje, 2014 
 
 

 Naam typemodule Aantal 
Modules 
Schilde 

Aantal 
Modules 
Waasland 

Intensi. Duur  Frequen- 
tie 

RT/ 
NRT 

1 
 

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

CKG  
HOPS; 
15 

CKG  
HOPW; 
24 

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

RT 

2 
 

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

CKG  
HOPS; 
32 
 
De Tuimel; 
3 

CKG  
HOPW; 
21 

1 -3 uur 3 mnd-1 jr 
 

Gemid.  
1/wk 

RT 

3 
 

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

CKG 
HOPS; 
9 

CKG  
HOPW; 
6 

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

RT 

4 
 

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

De Tuimel; 
2x8=16 

 2-6 uur 
 
 

1-6 mnd 
 

1-3/wk RT 

5  Ambulante pedagogische training van ouders 
en van hun kinderen. 
Aanbod in de STOP 4-7 werkingen in Schilde en  
St Nikaas 

STOP- 
Schilde; 
5 

STOP- 
St Niklaas 
3 

1-6 uur 
 

1-6 mnd 1-3/wk  RT 

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

CKG  
HOPS; 
3 

CKG 
HOPW; 
3 

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

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

CKG 
HOPS; 
2 

CKG 
HOPW; 
10 

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

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

 CKG 
HOPW; 
8 
 

24/24 u 1-6 wkn 
 

24/24u RT 

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

CKG  
HOPS; 
6+6=12 
 

 24/24 u Max 1 jaar 
Tot  6 jr 

24/24u NRT 

10 
 
 

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

JW 
HOPS; 
2+2=4 

 24/24u 6 mnd 24/24u NRT 

11 
 
 

Contextbegeleiding met basisintensiteit 
Aanbod in HOP-Schilde (Jongerenwelzijn) 

JW  
HOPS; 
2+2=4 

 1u 6 mnd 1/wk (N)RT 

 

 
 

 

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

 
10.1. Inleiding 
 
De 2 CKG-afdelingen, de kleine capaciteit Jongerenwelzijn (sinds april 2013), de 2 STOP-projecten en 
De Tuimel-werking worden beheerd door één VZW met een Raad van Beheer, gemandateerd door de 
Algemene Vergadering.   
De directie, Arnold Schaek, is door de Algemene Vergadering aangeduid als verantwoordelijke voor 
de dagelijkse werking.  Sinds 2006 is er een pedagogische directie aangeduid: mevr. Lieve 
Mortelmans.   
De CKG’s staan onder toezicht van Kind en Gezin.  K&G betaalt trimestrieel 90% van de kwartale 
enveloppe die dient voor de financiering van werkings- en personeelskosten.  Het volgende jaar 
ontvangt het CKG de resterende 10%.  Aanvullend ontvangt het CKG middelen uit de sociale maribel, 
ouderbijdrages en projectgelden.  De subsidiëring vanuit Jongerenwelzijn verloopt identiek. 
De VZW biedt de jaarrekening en balans tegen uiterlijk 1 juli van elk jaar aan bij K&G.   
De Jaarrekening inzake subsidie Jongerenwelzijn, wordt tegen 30.06 van elk jaar ingediend bij 
Jongerenwelzijn.  
 
In 2014 stapte het team STOP 4-7 Lokeren-Gent (olv Wim De Mey) over van het VBJK naar Het Open 
Poortje VZW.  Deze overstap startte in september 2014.  Ondanks het feit dat dit team zowat de 
founding fathers waren van alle STOP4-7projecten in Vlaanderen en Nederland, hebben ze voorlopig 
maar een projecterkenning.  Dit betekent dat hun erkenning elk jaar opnieuw moet worden 
aangevraagd.  Het is de bedoeling dat, bij een herziening van het besluit van de Vlaamse regering 
inzake de CKG’s, zij mee ‘duurzaam’ opgenomen worden binnen de reguliere middelen. 
 
 
10.2. De Raad van Beheer en de Algemene Vergadering van de VZW, dd 31.12.2013 
 
-De Algemene Vergadering 
mevr. Chris De Clerck, RvB 
mevr. Miet De Grève, RvB 
dhr. Paul Demeyere, RvB  
dhr. Baudouin Helleputte, RvB (dienstdoend voorzitter-ad interim) 
mevr. Anne Van Mulders, RvB 
dhr. Luc Bulckaert, AV 
dhr. Wim Vandenbroeck, AV 
mevr. Carine Verhoeven, AV. 
 
 
10.3. Drie belangrijke partners: Kind en Gezin, Jongerenwelzijn en Het Vlaams 
Welzijnsverbond. 
 
-Kind en Gezin 
Als overheidsinstelling kreeg zij, vanwege de Vlaamse regering, de specifieke bevoegdheid inzake 
zorg voor het jonge kind.  Binnen het Beter Bestuurlijk Beleid werd K&G naar een IVO-structuur 
(Intern Verzelfstandigd Agentschap) omgevormd, waarbij de Raad van Beheer vervangen werd door 
een “Raadgevend  Comité”.   
Kind en Gezin heeft enerzijds een afdeling Kinderopvang waaronder de kinderdagverblijven en 
aanverwante diensten (IBO’s, onthaaldiensten…) en vervolgens een afdeling Preventieve 
Gezinsondersteuning (PGO, olv mevr Anne Vanden Berge) waaronder; 
-de regiohuizen en de inloopteams die moeders met jonge kinderen preventief opvolgen, 
-de CKG’s, 
-de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK’s), 
-Gezinsondersteunende Pleegzorg. 
De Administrateur-generaal van K&G is sinds eind 2007 mevr Katrien Verhegge.  
Zowel voor wat betreft administratieve of inhoudelijke vragen (inzake dossiers, aanwezigheids-
lijsten,…), richten we ons tot bovenvermelde afdeling PGO. 
Sinds halfweg 2012 is er een nieuw afdelingshoofd voor de afdeling Kinderopvang, zijnde dhr Filip 
Winderickx.  De CKG-sector blijft het belangrijk vinden dat er meer wordt ingezet inzake 
samenwerking tss de partners kinderopvang en de CKG-partners.  Vooral K&G kan hier een 
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faciliterende rol spelen.  De meerwaarde inzake deze samenwerking, zit in de snelle doorverwijzing 
naar elkaar toe.  Jonge gezinnen met pedagogische noden, kunnen metname gebaat zijn met 
eventuele mobiele hulpverlening.  In het CKG St Clara te Brugge is er trouwens een project lopende 
waarbij pedagogische medewerkers van het CKG ondersteunend werken naar een aantal 
kinderdagverblijven en initiatieven buitenschoolse opvang (project Villa-Ouki).    

 
-Jongerenwelzijn 
Deze Vlaamse overheidsinstelling kreeg, vanwege de Vlaamse regering, de specifieke bevoegdheid 
inzake zorg voor het kind/jongere dat opgroeit in een problematische opvoedingssituatie en voor de 
jongere die een als misdrijf omschreven feit heeft begaan. 
De Administrateur-generaal is dhr Stefaan Van Mulders. 
Het afdelingshoofd Voorzieningenbeleid is dhr David Debrouwere.   

 
-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 (LUS), vormt het Vlaams Welzijnsverbond de “christelijk-
pluralistische” zuil binnen de jeugdwelzijnssector.  Dit verbond biedt ondermeer volgende diensten 
aan;  de bovenvermelde belangenbehartiging, individueel advies, financiële analyses en informatie, 
denk- en dialoogfora binnen de diverse sectoren (bvb overlegorganen tussen aangesloten CKG’s), 
alsmede intersectorale contacten en studiedagen.  De directie is in handen van dhr Frank Cuyt.   
De stafmedewerkers voor de CKG’s  en Jongerenwelzijn zijn dhr Jan Bosmans en dhr Eddy Van den 
Hove.  Dhr Hendrik Delaruelle zal in de loop van 2015 de fakkel overnemen van dhr Frank Cuyt, die 
op pensioen gaat.   
Arnold Schaek neemt binnen dit verbond, deel aan het sectoraal directie-overleg jeugd en gezin; dit 
overleg overkoepelt de belangen van de CKG’s, vertrouwenscentra en de organisatie 
Jongerenwelzijn.  Het Vlaams Welzijnsverbond heeft ook een ethische commissie waar Lieve 
Mortelmans in zetelde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

 

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

 
 
11.1. Een beknopte historiek:   
 
Het verhaal startte “officieel” in 1998 met een open dialoog naar alle medewerkers en met het 
uitschrijven van een opdrachtverklaring.   
 
In 2014 lagen ondermeer volgende uitdagingen voor: 
-Het door Lieve Mortelmans ontwikkelde gezinsanalyse-instrument ‘De Roos van de Ouder’ werd, ism 
Véronique Hendrickx (KdGH), verder uitgewerkt en gefinaliseerd in een volledig pakket.   Naar eind 
2014 toe en vervolgens in 2015, willen we andere organisaties de kans bieden om in te stappen in 
een vormingstraject rond de Roos van de Ouder (geïnteresseerden waren ondermeer Koraal VZW, 
De Kleine Vos VZW, De Vlieger VZW, Provinciale Pleegzorg Antwerpen,…). 
-Om een betere communicatie te verzorgen met ouders en andere diensten, was het hoogtijd dat we 
onze website ‘renoveerden’.  In samenwerking met Twins-it konden we half 2014 een nieuwe website 
aanbieden waar alle deelwerkingen in werden geduid. 
-Daar Lieve M, onze pedagogische directie, in de loop van 2015 op pensioen gaat, dienden we intern 
de nodige voorbereidingen te treffen om haar visie verder te consolideren en haar uitstap goed voor te 
bereiden. 
-Eind 2014 werd een uitgebreide tevredenheidsmeting voor personeelsleden aangeboden aan de 
medewerkers van onze afdeling Het Open Poortje-Schilde en -Waasland.                                                    
De verwerking en opvolging ervan wordt meegenomen naar 2015. 
-De onthaalkaft die we in de afdelingen HOP-W en HOP-S aan bezoekers aanbieden, werd 
geactualiseerd. 
-Het intern vormingsbeleid voor nieuwe, instappende medewerkers, werd in 2014 onder de loupe 
genomen en geconcretiseerd.      
-De eerste stappen inzake de (strenge) bepalingen van de wetgeving op de overheidsopdrachten 
werden gezet.  In partnerschap met andere CKG’s werd alvast een werkgroep financiën (olv Dominiek 
Vanbesien CKG Kinderland) opgericht waar good-practices worden uitgewisseld.  Hier wordt oa de 
mogelijkheid van de samenwerking met een opdrachtencentrale verkend.   
 
  
11.2. De uitdagingen voor 2015: 
 
Naar 2015 zullen volgende thema’s opgenomen worden; 
-preventie grensoverschrijdend gedrag.  Dit thema krijgt zowel aandacht binnen K&G  
en binnen JW.  Een interne werkgroep wordt hierrond opgestart waarbij vertrokken wordt vanuit het  
werkboek dat binnen Sensoa werd ontwikkeld. 
-ouderparticipatief werken; in 2014 ging binnen KdGH een studiedag door rond good-practices inzake 
Het betrekken van ouders binnen de algemene werking en binnen de individuele begeleiding.   
De studiedag bracht niet veel nieuwigheden maar legde niettemin bloot dat rond dit thema nog wel  
uitdagingen liggen.  Vandaar dat ook hierrond een interne werkgroep werd opgestart.  
-de preventie-adviseur dient een veiligheidsbeleid rond databeheer uit te werken, en dit in partnerschap  
met de software-verantwoordelijken. Teneinde waardevolle ervaringen uit te wisselen tussen voorzieningen,  
zal er binnen de CKG’s een werkgroep voor preventie-adviseurs opgestart worden.  
-de wet op de overheidsopdrachten (zie ook 2014) is bijzonder scherp en vraagt om een aangepast  
aankoopbeleid.  Omdat meerdere CKG’s hier vragen rond hebben, wordt dit thema in een CKG-werkgroep  
opgenomen.  Binnen dit kader verkennen we de opties om aan te sluiten bij een opdrachtencentrale.   
-Voorbereiding van een kleine nieuwbouw in HOP-Waasland waar de logistiek in kan onder gebracht worden,  
samen met de teams STOP 4-7 St Niklaas en de collegae STOP4-7 Gent-Lokeren.  
We doen hierbij een beroep op het architectenbureau Egus (Gent). 
-De tevredenheidsmeting voor personeelsleden toonde alvast 1 heikel punt; er is de expliciete vraag  
om het huidige uurrooster voor de opvoedkundigen in HOP-S te herzien.  Meerdere aanbevelingen hopen  
we hierbij mee te nemen zodat we eind 2015-begin 2016 een nieuw uurrooster kunnen voorstellen.  
-We volgen ook de eisen op inzake kwaliteitszorg Jongerenwelzijn.  In dit kader werd een lijst met  
groeiniveaus opgesteld met als doel om zichzelf te scoren op basis van meerdere thema’s.  
We dienen alvast sterker vanuit een ‘plan-do-check-act visie’, met SMART-doelstellingen te werken.  
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Signalen in de marge. 
 
Tevredenheidsmeting bij gezinnen.  

Acties en evaluatie 2014: 
-in Het Open Poortje-Waasland; 
In HOPW kwamen 15 tevredenheidsmetingen binnen, wat opvallend veel is in vergelijking met HOPS, 
temeer daar er 13 metingen mobiele reacties waren.  De reacties waren allen opvallend positief op 3 
bedenkingen na; 
-1 mobiel begeleide ouder schreef 2 velletjes vol met een actuele situatie tenhuize het gezin.  De 
moeder had blijkbaar nog duidelijke noden.  Uiteindelijk werd in dialoog met het gezin besloten, om in 
het verlengde van een mobiele begeleiding, een korte resi-opname te voorzien teneinde de ouders tijd 
te geven om op adem te komen. 
-Een ander mobiel begeleide ouder gaf door dat ze het misschien zinvol vinden indien er ook ’s 
avonds  meer huisbezoeken konden gebeuren.  Deze opmerking werd met de coördinator van HOPW 
opgenomen. 
-1 resi begeleide ouder gaf op de meting telkens een gunstige tot zeer gunstige score behalve voor 
‘kan je met je vragen terecht als je GB er niet was’.  Na interne bevraging betrof het een situatie 
waarbij er intern afgesproken was om alle communicatie langsheen de centrale GB te beperken daar 
de moeder anders op teveel mensen beslag legde.  
-in HOP-Schilde; 
Er kwamen 10 tevredenheidsmetingen binnen (cfr 14 in 2013).  8 tevredenheidsmetingen betreffen 
mobiele begeleidingen. Daarvan is de helft op naam van één gezinsbegeleidster. Alle mobiele 
tevredenheidsmeting  zijn zeer lovend.  Sommigen bekennen een aanvankelijke terughoudendheid bij 
de opstart maar kijken zeer positief terug op de begeleiding. 
We ontvingen 2 tevredenheidsmetingen inzake residentiële dossiers.  Dit lage aantal heeft te maken 
met de lange verblijfsduur waardoor er weinig kinderen op ontslag gaan.   
Beide tevredenheidsmetingen zijn ingevuld door een betrokken papa.  1 tevredenheidsmeting is zeer 
positief en vermeldt “bewonderenswaardig wat jullie doen en knap hoe jullie de rust en kalmte kunnen 
blijven bewaren!!”. 
Een andere vader is positief inzake de leefgroepwerking maar kritisch tov de gezinsbegeleiding.  Dit 
thema is besproken met de GB in kwestie.  Het betrof een papa die het erg moeilijk had om in te zien 
dat z’n dochter het best naar een pleeggezin werd toegeleid, hoewel hij uiteindelijk zelf het licht op 
groen zette voor een dergelijke oriëntering (JRB-dossier).     
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12. Pedagogische werkinstrumenten. 

 
Onze VZW heeft, olv Lieve Mortelmans, drie waardevolle instrumenten ontwikkeld die het 
ervaringsgericht werken vertaalt naar de residentiële, maar ook de mobiele jeugdhulp en dit ten bate 
van ook andere jeugdhulporganisaties die met jonge kinderen (0-12 jaar) werken. 
 
 
12.1. Kid-ok-kit. 
 
Als eerste instrument vermelden we de interactieve werkmap “kid-ok-kit”, zijnde een dynamisch en 
kindgericht dossier waarbinnen het decreet “rechtspositie der minderjarige binnen IJH” volledig 
verankerd is.     
De “kid-ok-kit” werd intern ontworpen, olv Lieve Mortelmans, in afstemming met CEGO-Leuven (prof 
Ferre Laevers), en biedt een handleiding om voorzieningen binnen de jeugdwelzijnssector te helpen 
bij het uitbouwen van een interactief kinddossier dat de rechtspositie van de (jonge) 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 65 
euro (verzendingskosten incl).  Deze bevat ook de recente aanvulling inzake nieuwe situatieplaatjes 
(=specifieke life-events). 
In 2014 werd een zoveelste kid-ok-kit-vorming aangeboden ism VZW Jongerenbegeleiding Informant. 
Deze ging door op 14.11.2014 in Schilde en werd gegeven door 2 medewerkers van Het Open 
Poortje, zijnde Veerle Van Looveren en An Van den Bempt.  Ongeveer 20 mensen schreven in.    
Daarnaast vroegen 2 organisaties een indoor-training rond de kid-ok-kit;  
-op 01.04.14 was er een indoor-training bij Hakatoe (2 teams),  
-op 25.11.14 ging er een indoor-training door bij Minor Ndako (2 teams). 
 
 
12.2. Het procesgericht kindvolgsysteem.  
 
Het tweede luik binnen het ervaringsgericht werken is het Procesgericht Kindvolgsysteem (PKVS), 
dat een concrete vertaling is van de ervaringsgerichte visie.   Dit pakket biedt een wetenschappelijk 
onderbouwd instrument aan om het welbevinden en de betrokkenheid van elk individueel kind te 
scoren, waardoor we zodoende hun (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. 
 
 
 

 
Signalen in de marge; 
 
In 2014 werd onze oude website ter grave gedragen en een nieuwe website gelanceerd met een pak 
informatie over onze deelwerkingen. 
 
Je vindt en leest het op www.hetopenpoortje.be. 

mailto:bestelservice@verbode.be
mailto:ckghops@telenet.be
mailto:ckghops@telenet.be
mailto:ckghopw@telenet.be
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12.3. De Roos van de ouder. 
 
De Roos van de Ouder is het analyse- en begeleidingsinstrument waarmee we de zorgbehoefte van 
het gezin in kaart brengen samen met de betrokkenen. Hiermee zetten we in op een belevingsgerichte 
begeleiding op maat van elk specifiek gezin. Vanuit de voortdurende dialoog met ouders en de 
participatieve analyse van de situatie die hieruit voortvloeit, wordt het aan de hand van de Roos 
duidelijk welke methodieken we best hanteren. 
Sinds 2013 werken we samen met de opleiding professionele bachelor orthopedagogie van de Karel 
de Grote Hogeschool, meer bepaald docent Véronique Hendrickx. We zetten hierbij in op de verfijning 
en actualisering van het instrument en de systematische neerslag en wetenschappelijke 
onderbouwing van de gebruikswijze. Met het oog op dit laatste aspect werd in april 2014 een volledig 
onderzoeksdossier ingediend voor verdere onderbouwing van de methodiek via actie-onderzoek 
binnen het kader van Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek. Karel de Grote Hogeschool maakte 
in het academiejaar 2013-2014 middelen vrij om Véronique 20% van haar werktijd aan de 
voorbereiding en het ontwerp van het onderzoek te laten werken. Tegelijk werkte Lieve Mortelmans 
samen met haar verder aan het expliciteren en uitschrijven van de visie en de onderliggende 
wetenschappelijke theorieën.  
In de laatste selectiefase werd het onderzoeksproject niet weerhouden door de PWO-commissie van 
de Karel de Grote Hogeschool. De commissie oordeelde dat de onderzoeksopzet zeer grondig was 
uitgewerkt en het duidelijk een valabel instrument betreft. Tegelijk besloot men de voorkeur te geven 
aan nieuwe vragen in het werkveld waarop  onderzoekers een antwoord dienen te formuleren en 
onderbouwen, terwijl het voor de Roos van de Ouder gaat om een antwoord dat we door de jaren 
heen ontwikkeld hebben op onze theoretische en methodische noden in de gezinsbegeleidingen. We 
hebben doorheen de opmaak van het onderzoeksopzet voldoende aangetoond dat er interesse en 
vraag is naar ons instrument in het werkveld van mobiele en residentiële contextbegeleiding binnen 
voorzieningen van Kind & Gezin en Jongerenwelzijn en diensten Pleegzorg. Toch weerhield het 
gegeven dat het gaat om een onderbouwing van een reeds uitgewerkt instrument, de commissie in de 
laatste fase om het PWO-dossier goed te keuren. 
Enerzijds betreuren we het doodlopen van deze langdurig en grondig voorbereide beloftevolle piste, 
anderzijds ervaren we dat de samenwerking met Karel de Grote Hogeschool en de bevraging van 
onze collega-gezinsbegeleiders heel wat nieuwe mogelijkheden heeft opgeleverd. 
Zo behoort sinds september 2014 in het 3e jaar van de opleiding professionele bachelor 
orthopedagogie van KdG Hogeschool  een opleidingsonderdeel over de Roos van de Ouder tot de 
keuzemogelijkheden. Dit opleidingsonderdeel, “De Roos van de Ouder in gezinsbegeleiding”, wordt 
gedoceerd door Véronique Hendrickx en gezinsbegeleidster An Van Den Bempt in samenwerking met 
ons team mobiele gezinsbegeleiding en Lieve Mortelmans. Dit academiejaar hebben reeds 60 
studenten dit opleidingsonderdeel gevolgd. Meerdere van hen maakten ondertussen kenbaar dat ze 
een meerwaarde in de Roos zien voor hun huidige stageplaats. Voor september 2015 verwacht de 
opleiding 85 studenten voor dit opleidingsonderdeel. Deze ervaring versterkt ook het didactisch 
materiaal en uitwerking van vormings- en coachingssessies. 
 
Bovendien ontwikkelden we een coachings- en vormingstraject over de Roos van de Ouder voor 
professionals in het werkveld. Mede naar aanleiding van de voorstelling van onze visie en werking met 
de Roos van de Ouder in het kader van de PWO-bevraging, hebben reeds een 20-tal medewerkers 
van enkele CKG’s, begeleidingstehuizen en de provinciale dienst pleegzorg deze vorming gevolgd. Dit 
traject wordt vervolgd met coaching van de implementatie in hun eigen werking. Hiervoor staan al 
meerdere sessies ingepland in 2015. 
Deze verdere uitwerking en verdieping van onze methodiek heeft ook een positieve impact op de 
reflectie op en evolutie van onze eigen werking. Eind september 2014 hebben we een denkdag over 
de Roos van de Ouder gehouden met het team mobiele gezinsbegeleiding waarop we de 
geactualiseerde  materialen, nieuwe visieteksten, de vernieuwde hulpwijzer en kleine wijzigingen in 
het instrument zelf hebben overlopen. Dit leverde ook voor ons team een hernieuwde reflectie en 
dynamiek. We zijn nu volop met de vernieuwde versie van de Roos en de bijhorende Hulpwijzer aan 
de slag. 
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13.  Signaleringsopdracht vanuit onze VZW. 

 
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, 2014: 
1. Bij de bevraging der medewerkers inzake ‘signalementen die ze wilden doorgeven’, kwamen we 
zelden tot een dergelijk uitgesproken verzameling van bezorgdheden die ik kon bundelen in ‘lange 
wachttijden en te gering aanbod’.  Hierbij werd verwezen naar het te beperkte aanbod inzake;  
-(gespecialiseerde) diensten/scholen/opvang voor kinderen met autisme,   
-begeleid wonen, 
-moeder en kind-units, 
-(betaalbare) hulpverlening voor ouders met opvoedingsproblemen.  Hierbij aansluitend vinden vooral 
ouders met een beperking moeilijk langdurige pedagogische hulpverlening.  
 
2. Veel begeleide gezinnen blijken een zeer klein netwerk te hebben waarop ze kunnen steunen. 
Zodoende zijn en blijven ze afhankelijk van hulpverleners. Hun netwerk bestaat zodoende vaak en 
vooral uit wisselende hulpverleningsdiensten. 
 
3. M- of A-documenten die aan ons worden kenbaar gemaakt in het kader van een begeleiding, op 
vraag van een consulente JRB, blijken vaak zeer summier te zijn waardoor hulpverleners erg 
voorzichtig worden inzake opnames of gezinsbegeleidingen. 
 
4. De structuur van IJH wordt vaak als log en traag ervaren.  De opvolging van en aftoetsing van 
langlopende of complexe dossiers (ook binnen het RTHj) door de vroegere consulente BJ, wordt 
gemist. 
 
5. We stellen regelmatig vast dat CLB’s overvraagd raken en onvoldoende aandacht en opvolging 
kunnen bieden bij gezinsproblemen.  Hierdoor raken gezinnen met een verontrustende problematiek, 
te lang onder de radar.   
 
6. Tekort aan resi-opvang voor jonge kinderen, met aandacht voor zorgwekkende situaties (niet voor 
banale, tijdelijke noden); in een periode van 5 weken kwamen we in Het Open Poortje-Schilde op 20 
dringende vragen die we niet konden opnemen. 
Dit probleem wordt ook en zelfs vooral in de regio St Niklaas ervaren.  We pleiten op zich niet voor 
een uitbreiding van crisisopvang-plaatsen daar dit vaak leidt tot kindercarrousel-verhalen, maar eerder 
voor een uitbreiding (met Vlaamse programmatienorm) van enerzijds korte resi-opvang waarbij zowel 
preventief kan gewerkt worden als toeleiding naar de NRJH kan gepland worden én anderzijds lang-
residentiële plaatsen waarbij we verwijzen naar de betreffende actielijn uit Actieplan Jeugdhulp.  
 
 
 

 
Signalen in de marge; 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schatte de prevalentie van psychische stoornissen bij 
kinderen en jongeren reeds in 2005 op ±20%. Ongeveer 4 à 6% van de kinderen en jongeren zou 
nood hebben aan “a clinical intervention for an observed significant mental disorder”. Uit een aantal 
internationale onderzoeken blijkt daarenboven dat slechts 16 tot 27% van de kinderen en jongeren 
met een psychische stoornis “received specialized mental healh services”. Onderzoek toont eveneens 
aan dat psychische stoornissen bij kinderen en jongeren zich vaak doorzetten in de volwassenheid. 
Zo zou ongeveer 50% van de psychische stoornissen bij volwassenen voor de leeftijd van 14 jaar 
aanvangen.  
Uit; Gids voor een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kdn en jongeren. 2014. 
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14. Lopende projecten en projecten in de steigers voor 2014-2015. 
 
 
14.1. Project Mantelzorg-het versterken van natuurlijke netwerken. 
 
Tot op heden stelden we vast, over meerdere CKG’s heen, dat het inzetten op het informele netwerk 
vooral wordt overwogen 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, die reeds lopende is sinds 2008 en al enkele sectorale 
studiedagen/vormingsmomenten organiseerde rond netwerkgericht werken, omvat medewerkers uit 5 
CKG’s en 1 inloopteam (CKG De Schommel, CKG St Clara, CKG Koraal, CKG De Kleine Vos, CKG 
Het Open Poortje en Inloopteam Samik).  De werkgroep heeft zich in 2014 gericht op volgende 
thema’s; 
-hoe het netwerk van residentiële kinderen die amper een eigen netwerk hebben, verbreden?  Een 
reflectiegroep zal in de loop van 2015 bekijken of een vormingspakket kan uitgewerkt worden. 
-aansluiting bij het intersectoraal platform ‘lerend netwerk krachtgericht werken’.  Doel is om via 
intersectorale partners, te groeien naar een gedragen standpunt tav het jeugdbeleid inzake wat nodig 
is inzake het faciliteren van netwerkgerichte trajecten.  
-in dialoog gaan met Vlaamse organisaties die ervaring hebben met de visie van Sonestra (Riet 
Portengen, familienetwerkberaad). 
 
 
14.2 Sectorale studiedag inzake good-practices 
 
Op 9 mei 2014 organiseerden we een sectorale studiedag waar allerlei good-practices uit de CKG-
sector aan bod kwamen (het betreft weesmodules in testfases en nieuwe methodieken).   
Doel was om “sectorale kruisbestuiving” te realiseren.  Ongeveer een 102 mensen waren 
ingeschreven. Op basis van de reacties, bleek alvast dat de studiedag een geslaagd gebeuren was. 
Hieronder een opsomming der workshops; 
1.Gezin centraal; wat goed is, groter maken; een basishouding voor gezinsbegeleiders en 
leidinggevenden. (CKG De Schommel) 
2. Gezin centraal; werken in een resi-setting is meer dan bedjes vullen.  Een vrijwillig programma op 
maat van het gezin; krachten en uitdagingen. (CKG Betlehem)  
3. Spelcounseling. (CKG Koraal en CKG Betlehem) 
4. Huiswerkbegeleiding binnen een CKG-context. (CKG De Kleine Vos) 
5. De routeplanner. (CKG St Clara) 
6. Villa Ou-ki (CKG St Clara) 
7. Ondersteuning gedetineerden en hun partner in hun ouder-zijn. (CKG Betlehem) 
8. Oplossingsgericht werken met gezinnen. (CKG Lentekind) 
9. Hechting, hoe aan hechting werken binnen de residentiële context van een CKG. (CKG ’t 
Kinderkasteeltje) 
10. Duplo-communicatie met ouders en jonge kdn… elk met eigen accenten en valkuilen. (CKG 
Sloeberhof)   
 
 
14.3. Project kansarmoede-kinderdagverblijven 
 
Met de steun van de Provincie Antwerpen verstrekte de Tuimel in 2014 vorming en coaching aan 11 
Okido- begeleidingsteams  (Occasionele kinderopvang (vrnl kinderdagcentra in Antwerpen)  en 
onthaalouders (Rupelstreek), en dit rond het thema ‘hoe samenwerken met kwetsbare gezinnen’.  
 
Een evaluatie:  
-de deelname aan de georganiseerde vorming door de medewerkers van de kinderopvang was erg 
groot.  5 volledige teams van verschillende Okido’s participeerden, verder namen ook medewerkers 
als ‘afvaardiging van hun Okido’ deel aan een aantal vormingsmomenten (6-tal Okido’s betrokken).  
De vorming sloeg aan, deelnemers bevestigden dat de inzichten waardevol waren en wilden hier 
verder mee aan de slag.  Ter ondersteuning werd een waardevolle, op wetenschappelijke basis 
verantwoorde, vormingsmap ter beschikking gesteld. 
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-Aandachtspunten: Sommige deelnemers geven aan dat het voor hen nog concreter zou mogen 
uitgewerkt worden.  Dit werd meegenomen naar de volgende vormingsmomenten. 
Verder kwamen er nadien weinig vragen.  We bedenken dat de consultfunctie misschien sterker in de 
verf gezet moet worden. 
 
De doelstellingen van het project werden ruimschoots gehaald : er is een netwerk opgezet dat extra 
zorg zal creëren voor kansarme gezinnen die beroep doen op kinderopvang waardoor op een 
positieve manier de zorg en de opvoeding van de kinderen gedeeld kan worden.  De centrale 
principes van respect en gelijkwaardigheid, vertrekkend vanuit de krachten van het gezin met oog en 
begrip voor hun angst en onzekerheid, stonden steeds centraal.  We bereikten dus in hoofdzaak de 
vooropgestelde doelen maar we zouden graag verdere verankering realiseren door de coaching in 
een eventuele volgende fase te concretiseren via oa rollenspel, video, getuigenissen en een ruimere 
vervolgdoelgroep vormen (oa kleuterscholen). 
 
14.4. LIFT; linking the interests of families and teachers 
 
Met steun van de stad St Niklaas, waarbij Elke Schoofs (Huis vh Kind) een drijvende kracht was, 
Lokeren, Temse en de provincie Oost Vlaanderen, startten we in het schooljaar 2014-2015 met een 
LIFT-project in de 3 steden/gemeentes. 
Het oorspronkelijke programma is ontwikkeld voor het eerste en vijfde leerjaar van de lagere school.  
Voorliggende project is echter bedoeld om gebruikt te worden in de derde kleuterklas.  Zowel deze 
bewerking als de oorspronkelijke programma’s hebben de bedoeling zich te richten op 
overgangsleeftijden (van kleuterschool naar lagere school en van lagere school naar de 
middenschool).  Het LIFT-programma is ontwikkeld om de verschillende settings of omgevingen in 
een kinderleven te betrekken, meer bepaald het gezin en de school, vooral dan op de terreinen van de 
ouder-kind-relatie en de relatie met leeftijdsgenoten.  Daarom is het ook belangrijk dat de 
verschillende LIFT-onderdelen tegelijkertijd worden gebruikt en uitgevoerd. 
 
Dit LIFT-programma omvat twee onderdelen.  
Ten eerste, is er een oudertraining die drie bijeenkomsten omvat en doorgaat in de school.  Alle 
ouders van de klassen die deelnemen aan het programma worden uitgenodigd.  Centraal in het 
ouderprogramma staat het werken rond die ouderlijke vaardigheden die belangrijk zijn in het 
versterken van het zelfvertrouwen en het leren luisteren van en naar kinderen. 
 
Ten tweede is er het sociale vaardigheidsprogramma dat in dit werkboek wordt beschreven.  Het 
omvat verschillende lesjes gespreid over meerdere weken en wordt uitgevoerd in de klas. Het is 
noodzakelijk het programma ook door te trekken naar de speelplaats.  Dit vergroot aanzienlijk de kans 
op generalisatie van de geleerde vaardigheden. 
 
Het doel van dit sociale vaardigheidsprogramma is positieve interactie tussen leeftijds- en 
klasgenootjes aan te moedigen.  Om dit te bereiken krijgen de kinderen een aantal activiteiten 
aangeboden met als doel het samenspelen met hun vriendjes leuker te laten verlopen.  Hierbij wordt 
ook aandacht besteed aan het leren problemen oplossen.  Deze vaardigheden kunnen vervolgens 
geoefend worden als er zich een probleem voordoet in de klas of tussen enkele kinderen. 
 
Naar volgend jaarverslag toe, hopen we al een eerste evaluatie te kunnen opmaken.  De scholen 
reageerden alvast zeer positief en alle partners engageerden zich ook al naar het schooljaar 2015-
2016. 
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Signalen in de marge; 

Hieronder vindt u gegevens uit het jaarrapport Jongerenwelzijn 2014.   
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/publicaties/jaarverslagen/jaarverslag_2014.pdf 
 
 
In 2014 verbleven 4975 kdn/jongeren in een pleeggezin.  86% verbleef in een perspectiefbiedende 
pleegzorgvorm, maar 6% in een perspectiefzoekende pleegzorgvorm. 
 
Het OCJ kreeg 3009 aanmeldingen.  De belangrijkste aanmelder is het parket (57%).  In 22% der 
casussen deed een partner IJH een beroep op een OCJ. 
 
Er waren 12.600 aanmeldingen bij de Toegangspoort.  Ongeveer 37% kwam vanuit voorzieningen 
IJH, 30% vanwege SD JRB, 17% OCJ-VK en 17% MDT.   
De provincies Antwerpen en Oost Vlaanderen zijn de grootste aanmelders. 
 
11.596 kdn/jongeren kregen een indicatieverslag.  7090 voor module-JW, 489 voor K&G, 2945 waren 
intersectoraal en 3235 voor VAPH. 
 
7.427 kdn/jongeren stonden op de wachtlijst van voorzieningen (na de TP).  2907 wachten bij JW, 700 
intersectoraal, 161 bij K&G en 3960 bij VAPH.    
 
De SD JRB kregen 3106 aanmeldingen waarvan 53% via OCJ-VK, 12% hoogdringende maatregel en 
35% MOF. 
 
De crisismeldpunten hadden 5456 aanmeldingen.  35% uit provincie Antwerpen, 19% uit West 
Vlaanderen en 18% uit Oost Vlaanderen. 
Geboden hulp;  
In 632 situaties werd crisisinterventie aangeboden. 
In 704 situaties werd crisisbegeleiding opgestart. 
In 1229 situaties werd crisisopvang aangeboden. Dit wijst op de ernstige nood der situatie. 
In 4381 situaties werd een andere oriëntering of advies gegeven. 
In 800 situaties was het aangeboden aanbod volzet. 
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15. Naar 2015, met hoop en bezorgdheden: 
 
-in 2015 heeft de hertekening van het decreet integrale jeugdhulp (en de toegangspoort) er een jaar 
opzitten.  Het jeugdhulplandschap is alvast zwaar hertekend.  Oude problemen verdwenen maar ook 
nieuwe problemen verschenen.  Problemen inzake toegankelijkheid, snelle inzetbaarheid, 
kindercarrousels, digitale communicatieproblemen,  inspraak van de cliënt,…   
Eén kernprobleem; het aantal ‘wachtenden op hulp’ neemt enkel maar toe, waardoor er overal 
‘integrale verkeershinder’ ontstaat en men zelfs genoodzaakt is om meerdere prior-niveau’s te creëren 
na de Toegangspoort. 
 
-In 2015 gaan we er een 2e jaar ervaring hebben opzitten inzake het werken met het agentschap 
Jongerenwelzijn.  Zoals al in dit jaarverslag aan bod kwam, zijn de gelijkenissen tussen residentiële 
CKG-bedden en JW-bedden voor de hand liggend.  We plannen in het najaar 2015 een dialoog met 
vertegenwoordigers van beide agentschappen.  
 
-Naar alle waarschijnlijkheid zullen we in de tweede helft van 2015 in onze afdeling HOP-Waasland, 
gaan samenwerken met de gevangenis van Beveren.  Doel is om te starten met het begeleiden van 
gedetineerden wiens familie in de regio Waasland wonen. 
 
-We willen in het uitbreidingsbeleid-jeugdhulp 2016, waar de kaart mogelijks kan getrokken worden 
van residentiële opvang, een dossier voorbereiden dat allerlei kwaliteitseisen inzake een 
hechtingsgerichte leefgroep kan borgen.  In dit kader is er een interne visietekst uitgeschreven, ism 
externe deskundigen.  Aanvullend zijn we hierrond in dialoog gegaan met regionale partners 
Jongerenwelzijn en Pleegzorg Oost Vlaanderen.  We hebben er alvast echt zin in om deze piste te 
realiseren, temeer daar we menen dat dit traject mogelijks inspirerend kan werken voor onze andere 
residentiële leefgroepen.  ‘Hechtingsgericht werken’ is dé inhoudelijke uitdaging voor wie residentieel 
werkt... 
 
-We plannen een kleine nieuwbouw te starten in Het Open Poortje-Waasland, meer bepaald een 
gebouw dat deels zal dienst doen als logistieke ruimte en deels als burelen voor de STOP4-7teams 
van St Niklaas en Gent-Lokeren. 
 
2015 wordt opnieuw geen saai jaar… 
 
 
 
Arnold Schaek 
Directie 
Het Open Poortje VZW 
 
 
 
 
 
 

 
Signalen in de marge;  
 
“Vlaanderen wil het aantal personen in armoede of sociale uitsluiting tussen 2008 en 2020 met 
30% te verminderen. Dat betekent dat in 2020 in Vlaanderen het aantal personen in armoede 
of sociale uitsluiting volgens de EU2020-definitie met 280.000 personen gedaald moet zijn. 
Ondanks de vele maatregelen die sinds de goedkeuring van het armoededecreet in 2003 – en 
voordien – genomen zijn, is de armoedesituatie in Vlaanderen niet duurzaam verbeterd. 
Kanttekening hierbij is dat Vlaanderen inzake armoede of sociale uitsluiting aan de Europese 
top staat; wat kinderarmoede betreft, zakken we op de Europese ranglijst naar een vierde plaats.” 
 
Citaat uit het Vlaams hervormingsprogramma 2015, Vlaamse Regering  (27.03.2015). 
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Deel II: 2014, het jaar in cijfers gevat. 

 
Ter info; HOP-S= Het Open Poortje-Schilde. HOP-W= Het Open Poortje-Waasland. 

 
1.1. Aantal aangekochte en aantal gerealiseerde modules in HOP-S.   
Er zijn zowel meer kort-licht als lang-licht mobiele modules gerealiseerd dan aangekocht.  Inzake de 
andere modules werden er iets meer aangekocht dan gehaald.  Er zijn bvb 2 triple- modules 
gerealiseerd ipv 3.  Dit verwijst toch naar een zekere verzadiging van het triple-p aanbod in 
Antwerpen.  Ook de module ATI-O (ambulante training, individueel, voor ouders; een soort ouder-
participatieve training) raakte in 2014 niet echt uit de stijgers.  Een werkgroep zal in 2015 bekijken hoe 
we toch meer ouder-participatieve voorzetten kunnen geven. 
 Elke module heeft een kostprijs.  Als we de totale prijs berekenen van de gerealiseerde cfr de 
aangekochte modules (enkel de mobiele modules en specifieke trainingen), komen we op volgende; 
423.847 euro aangekochte modules tegenover 421.002 euro gerealiseerde modules. 
Dit nipte tekort zal echter gecompenseerd worden door het overschot dat HOP-W en De Tuimel 
realiseerden.  Het tekort heeft ondermeer te maken met het feit dat de begeleidingen in HOP-S 
meestal langer duren dan in HOP-W, waardoor er minder modules ingezet worden. 

 

 
 

 
 
1.2. Aantal aangekochte en aantal gerealiseerde modules in HOP-W.   
Ook in HOP-W lukte het niet om de module ‘ambulante training, individueel voor ouders’, vlot van de 
grond te krijgen.  De andere modules werden wel vlot gehaald.  Er worden opvallend veel kort-licht 
mobiele modules ingezet. Dit heeft vooral te maken met het feit dat die gezamenlijk worden ingezet 
naast een kort-residentiële opname (in HOP-W zijn er 8 residentiële plaatsen voor korte opnames, 
gesitueerd vòòr de toegangspoort). 
Elke module heeft een kostprijs.  Als we de totale prijs berekenen van de gerealiseerde cfr de 
aangekochte modules (mobiele en specifieke trainingen), komen we op volgende; 
379.634 euro aangekochte modules tegenover 391.096 euro gerealiseerde modules. 
Dit is een overschot van 11.000 euro. 
Zie tabel hieronder. 
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1.2. Aantal aangekochte en aantal gerealiseerde modules in De Tuimel.   
Zowel voor de module lang-lichte mobiele begeleiding als voor de effectieve tuimel-module 
(=ambulante, pedagogische training van ouders en kdn samen, in groepsverband) is er meer 
gerealiseerd dan aangekocht. 
In cijfers; er werd voor 240.673 euro aangekocht en voor 285.465 euro gerealiseerd, een mooi 
overschot van 45.000 euro. 

 

 
 

 
Wat betreft de kort-resi opvang en lang-resi opvang, halen we vlot de eisen inzake 
aanwezigheidsdagen en begeleidingsduur (zie grafieken 6 en 7).   
Ook De STOP4-7 modules werden vlot gehaald (we verwijzen hiervoor naar grafieken 8).  We hebben 
dus meer modules (vertaald naar hun kostprijs) gerealiseerd dan aangekocht. 
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2.1. Lang-licht mobiele begeleiding; frequentie van deze module. 
Zowel HOP-S, HOP-W als het Tuimel-team halen vlot de norm van 1 huisbezoek per week (=0.126).   
Het cijfer 0.126 is als volgt berekend: 1 huisbezoek/wk op basis van 46 wkn/jr (6 wkn worden 
vrijgesteld tgv vakantie).  1/7*46/52=0.126.  HOP-Tuimel haalt met 0.18 een gemiddelde van bijna 
anderhalve dag/wk.   
Ter kadering; in HOP-S werden er 36 modules gerealiseerd, in HOP-W 22 en in De Tuimel 5. 

 

 
 

 
2.2. Lang-licht mobiele begeleiding; de intensiteit van deze module. 
Een huisbezoek moet, aldus het besluit op de typemodules, 1 tot 3u duren.  De 3 afdelingen die de 
lang-licht mobiele begeleidingsmodule aanbieden, halen dit.  Opmerkelijk is dat De Tuimel 2u (het 
dubbele van de andere werkingen) per huisbezoek besteedt. 
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2.3. Lang-licht mobiele begeleiding; de duurtijd van deze module. 
In HOP-S duurt een dergelijke mobiele begeleiding ongeveer 9 maand.                                                     
In HOP-W is de duurtijd ongeveer 8 maand en in HOP-T net geen 7 maand.   
De wettelijke bandbreedte van een lang-licht mobiele begeleiding is 3 mnd tot 1 jr. 

 

 
 
 
 
3.1. Kort-licht mobiele begeleiding. De duurtijd van deze module. 
De duurtijd is zowat identiek voor HOP-W en HOP-S, zijnde iets meer dan 2 maand.   
De wettelijke bandbreedte voor een kort-licht mobiele begeleiding ligt vast op 1 week tot 3 maand. 
Ter kadering; in HOP-S werden er 16 modules gerealiseerd en in HOP-W 37. 
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3.2. Kort-licht mobiele begeleiding. De intensiteit van deze module. 
Beide afdelingen halen de bepalingen van het besluit (1 tot 3u/wk). 
 

 
 

 

 
3.3. Kort-licht mobiele begeleiding. De frequentie van deze module. 
Zowel HOP-W als HOP-S halen vlot de norm van 1 huisbezoek/wk (=0.126).  HOP-S haalt trouwens 
met een score van 0.178 een gemiddelde van bijna anderhalve dag/wk. 
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4.1. Kort-intensieve mobiele begeleiding; duurtijd van deze module. 
De kort-intensieve mobiele begeleiding in HOP-W duurt maar een 23 dagen.  Dit heeft vooral te 
maken met het feit dat deze ondermeer ingezet worden bij crisisopnames.  In HOP-S duurt deze 
module bijna 4 keer zo lang waardoor deze ook meer tijdsinvestering vraagt. De bandbreedte voor 
deze module is trouwens 1 week tot 3 mnd.  In HOP-S zit men dicht tegen deze 3 mnd aan.  Dit 
verschil tss HOP-S en HOP-W was bepalend in het al of niet halen van de totaal aantal modules per 
afdeling. 
Ter kadering; in HOP-S werden er 6 modules gerealiseerd en in HOP-W 8.    

 

 
 

 
4.2. Kort-intensieve mobiele begeleiding; frequentie van deze module. 
De kort-intensieve mobiele begeleiding dient het cijfer ‘0.378’ te halen (of 3 huisbezoeken/wk op 
46/52).  HOP-W haalt dit, HOP-S nipt niet. 
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4.2. Kort-intensieve mobiele begeleiding; intensiteit van deze module. 
De kort-intensieve mobiele begeleiding dient 1u per huisbezoek te halen.  In beide afdelingen zit men 
boven dit streefcijfer (90 min; HOP-W en 73 min; HOP-S). 
 

 
 
 
5.1. Ambulante training individueel vr ouders; duurtijd van deze mobule. 
Enkel HOP-W slaagde erin om deze module in te zetten, weliswaar maar 4 van de 10 aangekochte 
modules.  In HOP-S werden, ter compensatie, andere modules meer ingezet.  De duurtijd, aldus het 
besluit, dient tussen 1 week en 3 mnd te liggen.  De gerealiseerde duur is iets meer dan een maand, 
dus conform het besluit.  In HOP-S besloot men om in 2015 minder van deze modules aan te kopen 
maar om ze toch terug aan te bieden.   
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5.2. Ambulante training individueel vr ouders; frequentie van deze module. 
De opgelegde frequentie van 1x/wk wordt net niet gehaald (43 dgn op 52 ipv de norm van 46 dgn op 
52).  Dit heeft mee te maken met het feit dat de ouder dit als een te intensieve module ervaart en deze 
best gebeurt in aanwezigheid van de specifieke gezinsbegeleider en/of opvoeder.   
Dit vraagt soms enige afstemming bij het vinden van geschikte data.  
 

 
 
 
5.3. Ambulante training individueel vr ouders; intensiteit van deze module. 
De wettelijk opgelegde intensiteit (1 tot 3u) wordt ruimschoots gehaald (anderhalf uur op de 
werkvloer). 
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6.1. Lang-residentiële opvang in HOP-Schilde; aantal aanwezigheidsdagen. 
Zowel voor het perspectiefbiedend aanbod als voor het perspectiefzoekend aanbod zit men rond de 
80% of meer (de norm in het besluit is bepaald op 60%).  Opvallend is dat kinderen in het 
perspectiefzoekend aanbod (waar theoretisch gezien, nog een traject naar huis wordt verkend) meer 
aanwezig zijn in het CKG, en dus minder op WE gaan, dan de perspectiefbiedende kinderen.  
Gemiddeld is een kind 6 dagen op de 7 in Het Open Poortje, wat best wel veel is.  Sommige kinderen 
hebben in het WE soms daguitstappen met de ouders, maar zijn hier ’s morgens en ’s avonds, 
waardoor ze toch als aanwezig worden ingeschreven. 

 

 
 

 
6.2. Lang-residentiële opvang in HOP-Schilde; aantal begeleidingsdagen. 
Dit betreft het totaal aantal begeleidingsdagen van alle kinderen op een jaar, zowel voor het 
perspectiefbiedend aanbod als voor het perspectiefzoekend aanbod.  Gemiddeld is een lang-
residentieel bedje 98% van het jaar bezet.  Dus amper is een kind vertrokken naar huis (of andere 
locatie), of het bedje wordt al terug ingevuld.  De wettelijk opgelegde bezettingsnorm is 85%.  
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6.3. Lang-residentiële opvang in HOP-Schilde; wat is de gemiddelde begeleidingsduur 
van een afgerond dossier in 2014. 
Het betreft 4 perspectiefbiedende dossiers die een gemiddelde duur haalden van 13 mnd en  
7 perspectiefzoekende dossiers die een gemiddelde duur haalden van 9 mnd.   
 

 
 
 
7.1. Kort-residentiële opvang in HOP-Waasland; begeleidingsdagen. 
De bezetting op jaarbasis is 90% wat behoorlijk hoog is daar de turnover normaal gezien hoog moet 
zijn binnen de kort-residentiële opvang.  De norm, volgens het CKG-besluit, is minimaal 80%. 
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7.2. Kort-residentiële opvang in HOP-Waasland; aanwezigheidsdagen. 
De gemiddelde aanwezigheid op jaarbasis is iets hoger dan 80% wat betekent dat het gemiddelde 
kind meer dan 5 dagen aanwezig is in de leefgroep.  Dit is hoog daar kort-residentiële opvang een 
preventieve dimensie heeft/zou moeten hebben.   
Er stromen echter ook ijsbergdossiers binnen.  Dit zijn ernstige dossiers die wachten op ‘doorstroming’ 
naar voorzieningen of pleegzorg na de toegangspoort.  Vandaar dat deze kinderen soms ook in het 
WE in HOP-W verblijven.  
De minimale norm in het CKG-besluit is 60%. 

 

 
 
 
7.2. Kort-residentiële opvang in HOP-Waasland; duurtijd. 
De gemiddelde duur dat een kind verbleef in een module zeer korte opvang bedroeg 39 dagen in 
2014. Bij het berekenen van dit gemiddelde werden enkel de modules meegeteld die in 2014 gestart 
en gestopt zijn. Het gaat hier om 17 modules. 
Wanneer we ook de modules er bij rekenen die in 2013 gestart zijn maar een stopdatum hebben in 
2014 komen we op een gemiddelde duur van 61 dagen voor 21 modules. 
Dit is een verhoging van het gemiddelde met 22 dagen. De reden hiervoor is dat de 4 modules die 
overkomen uit 2013 langer lopende modules zijn (gemiddelde duur van 156 dagen). 
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7.1. Triple-P in HOP-Schilde. 
Er gingen 2 sessies door van de 3.  1 sessie bereikte onvoldoende mensen en werd afgelast. 
Er namen in de 2 gerealiseerde sessies in totaal 13 gezinnen deel, met in totaal 19 deelnemers.    
De regel in het besluit op de CKG-typemodules zegt echter volgende; ‘per training worden minimaal 6 
gezinnen, met een min van 8 en een max van 12 gelijktijdige aanwezigen verwacht’.  Hier werden 6,5 
gezinnen/training bereikt en 9.5 aanwezige/training.  De realiteit en de positieve evaluaties tonen 
echter aan dat deze regelgeving wat flexibeler mag herschreven worden (bvb niet per training 
normeren maar een norm over alle trainingen/jr).   

 

 
 

 
7.2. Triple-P in HOP-Waasland. 
Er gingen 3 sessies door van de 3 aangekochte sessies.   
Er namen 25 gezinnen deel, met in totaal 33 deelnemers over 3 trainingen, waardoor men voldeed 
aan de bepalingen van het besluit (hoewel we toch pleiten, zie hoger voor een flexibelere omschrijving 
in het modulaire besluit). 
De 3 sessies betroffen 2 gewone groepscursussen Triple P en 1 groepscursus voor mensen met een 
mentale beperking (sessie 2).  Deze was geïnspireerd op de Cedes-methodiek. 
De gewone groepscursus Triple P telt telkens 5-6 sessies en 2-3 telefonische sessies. 
De cursus voor mensen met een mentale beperking was korter, deze telde 4 sessies. 
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8.1. STOP 4-7 in de 3 afdelingen.  Aantal trainingen. 
STOP 4-7-St Niklaas (of STOP-Waasland) doet normaal 3 sessies/jr.  Er loopt echter 1 sessie over 
van 2013 naar 2014.  

 

 
 
 
8.2. STOP 4-7 in de 3 afdelingen.  Aantal instappende kinderen. 
Zowel STOP4-7 St Niklaas als STOP 4-7 Antwerpen N-Kempen hebben per training10 kdn bereikt.  
STOP4-7 Lokeren-Gent haalde 36 kdn over 4 trainingen (of gemiddeld 9 kdn). 
Het besluit op de CKG-typemodules vermeldt dat men gemiddeld 10 kdn per training dient te halen.  
Dit is in feite amper haalbaar. Bij een herziening van het besluit, stellen we voor dat ‘gemiddeld’ wordt 
vervangen door ‘maximum’ of dat men het gemiddelde op 8 kdn brengt. 
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 Betreffende de 4 plaatsen residentiële opvang en contextbegeleiding van kdn tss 
0-12 jaar, erkend door het agentschap Jongerenwelzijn:   

 
9.1. Kinderen binnen Jongerenwelzijn; aanwezigheidsdagen en begeleidingsdagen. 
Het betreft 4 plaatsen die het ganse jaar ingevuld bleven. Opvallend is dat deze kinderen maar 
gemiddeld 12 dagen niet in Het Open Poortje verbleven, wat zeer weinig is.   
Tijdens de grote vakantie was er wel een kamp buitenhuis, maar georganiseerd en geleid door Het 
Open Poortje. De 4 kinderen verbleven dus 97% van het jaar in Het Open Poortje… 

 

 
 

 
9.3. Kinderen binnen Jongerenwelzijn; gemiddelde intensiteit van de 
contextbegeleiding. 
Per gezin wordt er iets meer dan anderhalf uur gezinsbegeleiding voorzien en per kind ongeveer 3/4u. 
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DEEL III: 
Follow-up van het jaar 2012;  
Het betreft 146 kinderen die in 2012 door CKG Het Open Poortje werden 
begeleid en waar het dossier werd afgerond.   

 

1. Follow-up van de 129 kinderen die na afronding thuis waren. 

 
1.1 Er waren 55 kinderen die in 2012 thuis waren zonder verdere begeleiding of 

ondersteuning. Hoe is hun situatie in 2014? 

 

 Het Open Poortje Schilde Het Open Poortje 
Waasland 

Zonder verdere begeleiding of 
ondersteuning 

13 18 

Thuis met verdere begeleiding of 
ondersteuning 

1  

Residentieel: jongerenwelzijn  2 

Residentieel: binnen Kind en Gezin 1  

Heropstart TB via CKG 1 2 

STOP-training gestart  1 

A-doc ingevuld met vraag TB   1 

Niet kunnen bereiken 7 8 

TOTAAL 23 32 

Toelichting; 
Van de 40 bereikte kinderen, hadden er in 2014 nog 31 geen steun of begeleiding (nodig).  3 
kinderen waren residentieel georiënteerd. 
 
 
1.2. Er waren 74 kinderen die in 2012 thuis waren met verdere begeleiding of ondersteuning. 

Hoe is hun situatie in 2014? 

 Het Open Poortje Schilde Het Open Poortje 
Waasland 

Thuis met verdere begeleiding of 
ondersteuning 

19 11 

Zonder verdere begeleiding of 
ondersteuning 

7 2 

Residentieel: jongerenwelzijn 1 1 

Residentieel: binnen Kind en Gezin 1  

Residentieel: pleeggezin 1 2 

Residentieel: UKJA 1  

Residentieel: zeepreventorium  1 

Semi-internaat VAPH  1 

Heropstart TB via CKG 2 1 

STOP-training gestart  1 

Gezin onder JRB 2 2 

Niet kunnen bereiken 4 14 

TOTAAL 38 36 

Toelichting; 
Van de 56 bereikte kinderen waren er 30 kinderen nog in een gelijkaardige begeleidingsvorm.  
Daarnaast waren er sindsdien 8 kinderen die in een residentiële werkvorm zaten (pleegzorg, 
jongerenwelzijn,…). 
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2. Follow-up van de 17 kinderen die na afronding niet naar huis gingen. 

 
2.1. Twee kinderen werden in 2012 doorverwezen naar een voorziening binnen 

gehandicaptenzorg. Hoe is hun situatie in 2014? 

 Het Open Poortje Schilde Het Open Poortje 
Waasland 

Residentieel: binnen gehandicaptenzorg  2 

TOTAAL  2 

Toelichting; 

De situatie was nog steeds dezelfde. 
 
  

2.2. 8 kinderen werden in 2012 doorverwezen naar een voorziening binnen  jongerenwelzijn. 

Hoe is hun situatie in 2014? 

 Het Open Poortje Schilde Het Open Poortje 
Waasland 

Residentieel: binnen jongerenwelzijn 2 4 

Niet kunnen bereiken  2 

TOTAAL 2 6 

Toelichting; 
Van de bereikte kinderen, was de situatie nog steeds dezelfde. 

 
 

2.3.  5 kinderen werden in 2012 doorverwezen naar een pleeggezin. Hoe is hun situatie in 2014? 

 Het Open Poortje Schilde Het Open Poortje 
Waasland 

Residentieel: binnen pleegzorg  2 

Niet kunnen bereiken 1 2 

TOTAAL 1 4 

Toelichting; 
Van de bereikte kinderen, was de situatie nog steeds dezelfde. 

 
 

2.4.  2 kinderen werden in 2012 residentieel doorverwezen, Eén kind naar een CIG, een ander 

kind ter adoptie (binnen crisisopvang). Hoe is hun situatie in 2014? 

1 kind dat met gezin werd opgenomen in een CIG, verblijft nu thuis bij papa. 
Inzake kind dat ter adoptie is afgestaan, hebben we geen verdere informatie over. 

 
 
3. Besluit follow-up: 

 
Betreffende de 106 bereikte kinderen (op een totaal van 146 kinderen die in 2011 werden begeleid en 
waarvan het dossier werd beëindigd), zijn 71 kdn nog steeds daar waar ze naar toe georiënteerd 
waren (=67%).  Dit was 56 % in 2011 en 2010 was dit 68%.    
38 kinderen waren niet bereikbaar, zijnde 26%, wat vergelijkbaar is met vorige jaren (2011; 27%).  
      
In 2012 waren 17 kinderen residentieel georiënteerd, zijnde 12%.  Dit was weinig, maar heeft ook te 
maken met het feit dat de kinderen die in het CKG residentieel verblijven, langer in het CKG blijven 
hangen, waardoor die minder snel doorstromen naar een andere residentiële zorg. 
In 2011 waren 32 kdn residentieel georiënteerd of 18% (=32/176).  
 
Inzake de 106 bereikte kinderen verbleven er in 2014, 23 kinderen buitenshuis, wat 22% is op het 
totaal aantal bereikte kinderen.  Dit zijn er 6 meer dan de 17 kinderen die in 2012 residentieel waren 
georiënteerd.  Dan hebben we niet eens de niet-bereikte kinderen mee kunnen tellen. 
 
 In vorige jaren zagen we eveneens vaak een bestendiging of stijging der residentiële oriëntaties 

ten nadele van een oriëntatie naar huis bij de follow-up. 


