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Espergesia 
 
Ik werd geboren op een dag 
Dat God ziek was. 
 
Allen weten dat ik leef, 
Dat ik slecht ben; en ze kennen 
De december van deze januari niet. 
Want ik ben geboren op een dag 
Dat God ziek was. 
 
Er is een leegte 
In mijn metafysische lucht 
Die niemand kan betasten: 
Het klooster van een stilte 
Die sprak stil onder het vuur. 
 
Ik werd geboren op een dag 
Dat God ziek was. 
 
César Vallejo 
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DEEL I: Het Open Poortje 
 

1. Wat komt aan bod in dit jaarverslag? 

 
In deel 1 van dit jaarverslag zullen we, gewoonte getrouw, stilstaan bij alle afdelingen;  
-Het Open Poortje-Schilde,  
-Het Open Poortje-Waasland,  
-STOP4-7Antwerpen N-Kempen,  
-STOP4-7St Niklaas,  
-STOP4-7Lokeren-Gent  
-De Tuimel,  
waarbij dank aan de coördinatoren om toelichting te geven bij de werking van hun afdeling.  
 
Verder staan we stil bij de verdere uitvoering van de pedagogische instrumenten die intra-muros 
zijn ontwikkeld, waaronder het instrument “De roos van de ouder” en “de kid-ok-kit”.     
 
Integrale jeugdhulp heeft er opnieuw een moeilijk jaar op zitten.  De uitdagingen blijven groot; zo 
werd een resolutie ingediend in het parlement met talloze opdrachten, ondermeer betreffende 
preventie kindermishandeling (protocol van moed en CO3), aanpak van de kindercarrousel, de 
realisatie van de trajectbegeleiding, enz.   
 
Met enige bezorgdheid stellen we vast dat het nieuwe rapport jeugdhulp 2.0, dat in het verlengde 
lag van het actieplan jeugdhulp, minder concreet en minder ambitieus lijkt dan het actieplan.  Het 
Vlaams Kabinet Welzijn en jeugdhulp moet echter rekening houden met nieuwe uitdagingen die het 
beleid doorkruisten.  We denken hierbij ondermeer aan de aandacht voor radicaliserende jongeren 
en het uitvoeringsbeleid inzake niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. 
Wat dat laatste betreft, zijn we alvast betrokken partij; vanaf half 2016 starten we met een 
kleinschalig huis voor de opvang van 12 niet-begeleide minderjarige kinderen jonger dan 15 jr (zie 
verder). 
 
In deel 2 van dit jaarverslag hopen we aan de hand van statistische gegevens van de afdelingen,  
het werkjaar 2015 in modulaire tabellen te vatten.   
 
In bijlage vindt u de belangrijkste conclusies uit de jaarcijfers jeugdhulp 2015 en ook een artikel dat 
in Agora verscheen en waarbij we stilstaan bij de toenemende bureaucratie die in de sociale sector 
binnensluipt.  We wensen u veel leesplezier. 

 
Arnold Schaek, directie 
Baudouin Helleputte, Anne Van Mulders, Chris De Clerck, Miet De Grève, Paul Demeyere en     
Eric Verhaegen         
Leden van de Raad van Bestuur. 
 

Gegevens in de marge; 
 
In 2015 dienden we bij het agentschap Jongerenwelzijn een uitbreidingsdossier in voor mobiele 
begeleiding gericht naar ouders met jonge kinderen, waarbij sprake kan zijn van psychische 
problemen en risico op uithuisplaatsing der kinderen.  We kregen een goedkeuring voor de inzet 
van  6 contextbegeleidingen.  Sinds 1 januari 2016 worden deze begeleidingen opgestart. 
We danken het agentschap Jongerenwelzijn voor dit vertrouwen. 
 
In het kader van deze mobiele begeleidingen, starten we in 2016 met een vierdaagse vorming rond   
‘het werken vanuit het hechtingsperspectief in jonge, kwetsbare gezinnen ter voorkoming van 
uithuisplaatsing van kinderen’.  
Dit vormingsaanbod gebeurt olv Greet Splingaer, een gewaardeerde vormingsdeskundige. 
We danken ook Cera CVBA omdat zij bereid was om dit vormingstraject deels te coachen.   
We ontvingen hiervoor 2.000 euro van Cera!  
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2. CKG’s in het jaar 2015, ça veut dire quoi? 
 
 
2.1. Afscheid nemen van een kleine reus van Het Open Poortje. 
 
Lieve Mortelmans, pedagogische directie en boegbeeld van pedagogische innovaties in Het Open 
Poortje, besloot om in november 2015 op vervroegd pensioen te gaan en meer tijd vrij te maken 
voor haar kleinkinderen.  Dit betekende ook dat we intern hiervoor klaar moesten zijn.  Lieve, zou 
Lieve niet zijn indien ze ook haar uitstap niet zorgvuldig had voorbereid.  In dit kader werden er 
twee interne redacties opgericht die de regie inzake de kid-ok-kit en inzake de Roos van de Ouder 
zullen bewaken naar de toekomst toe.  Véronique Hendrickx, docente aan de KdG en reeds enkele 
jaren Lieve’s rechterhand bij de ontwikkeling van de Roos van de Ouder, sluit aan bij de redactie 
van de Roos van de Ouder. 
Els Van Rooy werd als pedagoge aangesteld voor Het Open Poortje-Schilde en zal zodoende mee 
instappen in het pedagogisch kwaliteitsbeleid.   
 
 
2.2. Herziening van het modulair besluit. 
 
In 2015 werd er, in dialoog met K&G, een overkoepelende CKG-werkgroep samengesteld inzake 
de herziening van het modulair besluit.   
Belangrijkste uitdagingen hierbij zijn; streven naar regelluwheid (wat niet evident is in onze sector, 
zie bijlage 1), meer flexibiliteit voorzien, vlottere inzet van en correctere parameters bij de FID-
criteria en correctere afwegingen inzake over- of ondercapaciteit.  We hopen dat de formele 
wijzigingen ook een stap vooruit zullen zijn.  Meer hierover in het jaarverslag 2016. 
 
 
2.3. Andere partners in beweging. 
  
Het onderwijs kent één van haar meest ingrijpende hervormingen, met name door de invoering van 
het M-decreet (goedgekeurd in het Vlaams Parlement op 12 maart 2014).  Hierbij is een 
belangrijke stap gezet om het onderwijs meer inclusief te maken voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften.  
‘M’ staat voor maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
 Vlaanderen was en is momenteel koploper in het aantal leerlingen dat school loopt in het 
buitengewoon onderwijs (een onderwijsrichting die trouwens ook veel duurder is dan het gewone 
onderwijs).  
Er is bewust gekozen voor een geleidelijke invoering van de maatregelen vanaf het schooljaar 
2015-2016.  Leerlingen die voorafgaand aan dat schooljaar al in het buitengewoon onderwijs zijn 
ingeschreven, kunnen hun traject afwerken in het buitengewoon onderwijs.                                           
Er komen ook begeleidende maatregelen:  
-Vanaf 1 september 2014 zal men 70 extra competentiebegeleiders inzetten om samen met de 470 
reguliere begeleiders de scholen en leerkrachten te begeleiden. 
-Er start ook een inclusienetwerk waar alle ouders en scholen bij kunnen aankloppen met 
specifieke vragen over inclusieve trajecten.   
-De nascholing op initiatief van de overheid, zal tijdens de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 in 
het teken staan van inclusief onderwijs.                                                                       
De verwachting is, dat door de maatregelen minder kinderen naar het buitengewoon onderwijs 
zullen gaan. De middelen die daardoor vrijkomen, worden opnieuw ingezet voor de ondersteuning 
van leerlingen met specifieke behoeften. Zo wil de overheid de expertise in de scholen voor 
buitengewoon onderwijs delen met het brede onderwijsveld.  

  
 
2.4. Uitbreidingsbeleid binnen de jeugdhulp. 
 
Hierbij werden voor de sectoren Jongerenwelzijn en K&G drie trajecten aangeboden. 
1-Enerzijds was er de mogelijkheid om in te zetten op versterking van mobiele begeleiding, gericht 
naar ouders met jonge kinderen, waarbij men een residentiële opname wou voorkomen.  
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Bijzondere aandacht ging hierbij naar ouders met psychische problemen.  Deze uitbreiding focuste 
zich enkel op de provincies Oost Vlaanderen en Antwerpen. 
2-Aanvullend werd er ook ingezet op de uitbouw van crisishulp aan huis, zowel via crisisinterventie 
(intensieve hulp gedurende de eerste 3 dgn) en crisisbegeleiding (intensieve hulp gedurende de 
aanvullende 4 weken).  
3-Ook werd er, tgv de opvallende toename van (vooral Syrische en Afghaanse) vluchtelingen, een 
uitbreiding voorzien voor de ondersteuning binnen pleegzorg én voor extra-residentiële opvang van 
niet begeleide buitenlandse minderjarigen (NBBM).   
 
Het Open Poortje heeft een uitbreidingsaanvraag ingediend en verworven voor het eerste en derde 
uitbreidingsaanbod: 
-versterking van mobiele begeleidingen, gericht naar ouders met jonge kinderen, in partnerschap 
met Elegast;  we verkregen 6 begeleidingslijnen (4/5 FEQ). Deze uitbreiding kadert in een 
partnerschap met Elegast vzw die ook een uitbreiding kregen.                                                                                  
We zetten alvast in op een sterk vormingstraject; het werken vanuit het hechtingsperspectief in 
jonge, kwetsbare gezinnen ter voorkoming van uithuisplaatsing van kinderen.  
-Juli 2016 starten we in Schilde een kleinschalig tehuis voor 12 niet-begeleide minderjarige 
vluchtelingen (jonger dan 15 jr).  Dit is een bijzonder project daar we tot op heden geen 
professionele ervaring hebben inzake het opvoeden van pubers, dus een boeiende uitdaging.  
Door de degelijke financiële ruimte die de federale en Vlaamse regering voorziet en met steun van 
vrijwillige partners, willen we alvast een sterk team uitbouwen.   
   
 
2.5. Kort-residentiële opvang 
 
We stellen vast dat we in onze beide afdelingen, frequent de vraag krijgen om binnen het kort-
residentieel aanbod, problematische situaties op te vangen.  Het betreft enerzijds relatief beperkte, 
residentiële noden maar ook ‘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 schatten in dat de residentiële opvang vóór de toegangspoort moet verruimd worden door in te 
zetten op een ruimer kort-residentieel aanbod (en dit ipv het verruimen van het aanbod van 
crisisbedden), zodat er een adequate opvang van dergelijke dossiers kan gebeuren.   
We hadden tot aanvang 2015 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 blijft trouwens ook een blijvend probleem in onze afdeling 
HOP-Waasland, want grote vraag.  De huidige 8 kort-residentiële opvangplaatsen zijn een te 
gering aanbod voor de regio.  
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. 
Kortom; de residentiële nood, zij het kort-residentieel dan wel lang-residentieel, blijft enorm, ook 
binnen het nieuwe decreet IJH.  Laten we hierbij echter niet vergeten dat in de laatste 2 decennia, 
meerdere honderden residentiële CKG-plaatsen zijn afgebouwd.  Dit had te maken met de toen 
nog zeer krappe financiering inzake residentiële capaciteit en de grote nood aan mobiele 
begeleiding die eind 20e eeuw amper bestond binnen het CKG-aanbod.  Zo evolueerde de CKG-
sector eind 20e eeuw van, een zo goed als volledig residentiële,1250 plaatsen naar een 1550 
plaatsen waarvan nu nog een 454 plaatsen residentieel zijn. Dus een ruime 800 residentiële 
plaatsen werden afgebouwd voor mobiele werkvormen.       
Toch nog volgende bezorgdheid; er is heden een discour binnen K&G en de CKG’s rond de 
instroom naar de kort-residentiële opvang.  K&G wil hier voldoende ruimte bieden aan korte 
depannage -verhalen, een realiteit die weinig voorkomt maar die uiteindelijk ook inhoudelijke 
bedenkingen oproept want men gaat voorbij aan het subsidiariteitsprincipe. 
Als we dit naar de medische sector zouden vertalen, lijkt dit een beetje op een situatie waarbij de 
huidige spoeddiensten zich vooral op basale, medische zorg moeten richten en de ernstige 
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casussen terugsturen met het verzoek om te wachten tot ze zich tijdens de reguliere kliniekuren 
kunnen aanmelden.   
Waar moeten metname de ernstige kindcasussen heen als die zich aandienen binnen het RT-
traject?   Wie neemt de zorg voor deze kinderen op terwijl men wacht op een traject via de 
toegangspoort? 
De kort-resi module dient de pivoterende module te worden vóór de toegangspoort en niet een 
veredelde en zeer dure dag- en nachtopvang.  De discussie is lopende…  
 
 

 
Signalen in de marge; 
 
In maart 2015 was er het schrijnend verhaal van het 17-jarige meisje dat vanuit het ziekenhuis bij 
de jeugdrechter werd gedropt (DM 17 en 18/3).  Het confronteert ons met een falend systeem in 
een falende maatschappij. Zware woorden, ik weet het. 
In de meeste gevallen waar crisishulp voor jongeren noodzakelijk is, gaat het om een combinatie 
van voorbeschikkende, uitlokkende en situationele factoren, maar het onveilig gehecht zijn ligt 
meestal aan de basis van de kwetsbaarheid van deze jongeren. Zij hebben een geschiedenis van 
verwaarlozing, verwerping, vechtscheidingen: een autobiografie waarin onvoorwaardelijke liefde 
ontbreekt. Deze jongeren ervaren een existentieel onveiligheidsgevoel in een fase van hun 
ontwikkeling die juist het tegenovergestelde vraagt. De grond was niet sterk genoeg voor de 
groeiende boom. 
De levensangst wordt natuurlijk niet vertaald in een politiek correct discours, maar in storend 
agerend gedrag dat henzelf treft (automutilatie, zelfmoordpogingen, drugs) of gericht is naar 
anderen (agressie). Vermits ondertussen de boom wel (scheef)groeit ontstaan ook verschillende 
psychiatrische symptomen 
 
De maatschappij beantwoordt deze vraag naar veiligheid, naar zorg, naar verbondenheid... met de 
onveiligheid van een versnipperd systeem dat zelf niet meer weet hoe alles in mekaar zit. 
Kinderen en jongeren met storend symptoomgedrag belanden in een kafkaiaans schaakspel met 
verschillende actoren in de vrijwillige hulpverlening enerzijds en de gerechtelijke jeugdzorg 
anderzijds. Van overheidswege probeert men reglementen voor het schaakspel uit te schrijven, 
maar de werkbaarheid op het veld vermindert parallel. Ik kan u verzekeren dat een kat er haar 
jongen niet in vindt. En als dat gevoel dan blijft hangen bij de hulpverlener zelf, wat dan met de 
jongere die een (stevig) uitgestoken hand nodig heeft? 
 
Ik ben het eens dat er dringend meer concrete investeringen moeten gebeuren in de kinder- en 
jeugdhulpverlening. Dat voelen we elke dag op onze werkvloer, waar we met een team van acht 
kinderpsychiaters en -psychologen jaarlijks zo'n tienduizend therapeutische contacten hebben met 
jongeren en gezinnen, en daarmee aan de limiet van ons kunnen zitten. En als dan de stap naar 
residentiële zorg gezet moet worden, botsen we keer op keer op het reële probleem van het 
gebrek aan opvangmogelijkheden ('bedden'). 
 
Maar er is ook nood aan een overstijgend verhaal. Ook de kinder- en jeugdpsychiatrische 
hulpverlening is ingebed in een veranderende maar ook wankelende maatschappij waarin 
ankerpunten niet altijd meer zichtbaar zijn. Deze gapende kloof moet gedicht worden met stevig 
cement. Beeldenstormen (nog niet bij ons) en boekenverbrandingen (bijna bij ons) breken dat 
cement af. 
 
Misschien kunnen er in dit land met nog wel een paar ministers bij, bijvoorbeeld een ethicus, een 
kunstenaar en - waarom niet - een psychiater, om bij het nemen van maatschappelijk belangrijke 
beslissingen te wijzen op ándere prioriteiten dan de geldbeugel (en deze laatste dan nog op korte 
termijn). Misschien kan men dan bibliotheken openhouden, en andere ontmoetingsplaatsen bij 
creëren, om op termijn misschien minder psychiatrische instellingen of gevangenissen te móéten 
bouwen. En ondertussen ook daadwerkelijk investeren in kinder- en jeugdpsychiatrische zorg! 
 
Marc Van Bellinghen, kinderpsychiater (interview De Morgen, 22.03.2015 
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3. CKG Het Open Poortje-Schilde 
 
Concrete info over locatie, aanbod en wie is wie, kan je op onze website vinden 
(www.hetopenpoortje.be).  
 
 
3.1. CKG Het Open Poortje-Schilde en het modulaire aanbod. 
 
In CKG Het Open Poortje te Schilde werden volgende modules in 2015 “aangekocht”;  
-Kort-lichte mobiele gezinsbegeleiding (tot 3 mnd):23 modules (=aantal te begeleiden gezinnen). 
-Lang-lichte mobiele gezinsbegeleiding (tot 1 jaar): 33 modules. 
-Kort-intensieve mobiele gezinsbegeleiding (tot 3 mnd); 6 modules.  Hieronder vallen de intensieve  
amberbegeleidingen, alsmede andere intensievere thuisbegeleidingen. 
-Ambulante training van ouders in groep (triple-P level 4, groep); 2 modules.   
-Ambulante training van ouders individueel; 2 modules. 
-lang-residentiële opvangplaatsen: 10 (5 perspectiefzoekend en 5 perspectiefbiedend). 
-kort-residentiële opvangplaatsen: 2 
 
 
3.2. Wat gebeurde er in 2015 op de werkvloer? 
  
Kort-residentieel 
Sinds 1 januari 2015 hebben we binnen onze leefgroep werking 2 plekken rechtstreeks 
toegankelijk, van korte duur. Bezetting: 67%, dit lage cijfer verdient enige uitleg; het blijkt een 
moeilijke oefening te zijn om net op moment dat er een leeg plekje komt (een kort residentieel bed 
dat vrij komt) om dan ook een directe vraag te hebben hiervoor. We hebben regelmatig juiste 
aanmeldingen gekregen maar vaak later of vroeger dan het moment waarop een plek vrij kwam. 
Een wachtlijst aanleggen blijkt niet evident omdat vragen vaak dringende vragen zijn. Vandaar dat 
een leeg kort plekje regelmatig is ingenomen door een lange (maar dringende) module. Een leeg 
bed is ook niet evident gezien de lange wachtlijsten via de Toegangspoort.  Voor meer cijfermatige 
duiding, verwijzen we naar deel 2 van dit jaarverslag. Het zal zeker een uitdaging blijven in 2016 
om hier evenwichtig mee om te gaan. 
 
Terzijde; 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 individuele (on)welzijn van elk kind wordt trouwens opgevolgd via scoring van specifieke aandachts- 
punten mbt het welbevinden en de betrokkenheid van het specifieke kind.  Deze evaluatie gebeurt  
ondermeer ter voorbereiding van een kindgerichte bespreking. 
Het welzijn van de kinderen wordt, vanuit onze observaties, ook en vooral beïnvloed door;  
-de betrokkenheid  van de ouders of/en andere zorgfiguren,  
-de grootte van en het leefklimaat in de leefgroep (is het er rustig, gaan kdn respectvol om met elkaar,…)  
-het pedagogisch beleid (hechtingsgericht beleid, integratie der rechtspositie van de MJ in de IJH,  
ruimte voor ouderparticipatief werken,…). 
 
Dank aan Lieve Mortelmans 
Het is al vermeld in dit jaarverslag; in november 2015 hebben we afscheid genomen van onze 
pedagoge Lieve Mortelmans. In haar carrière van 27 jaar in het Open Poortje heeft ze enorm veel 
betekend. Lieve was/is de grondlegger van onze visie en methodieken.  
 
Dank aan de collegae 
-Het werd een moeilijk werkjaar voor het gezinsbegeleidende team door het plotse uitvallen van 
een gezinsbegeleidster.  Hierdoor dienden we dossiers aan collegae door te geven en hebben we 
na enkele maanden besloten om de betreffende werkneemster te vervangen.  Onze dank naar de 
flexibele houding van de collegae is dan ook groot. 
-We kregen in 2015 ook een focusinspectie K&G, gericht op de rechtspositie van de minderjarige, 
over de vloer.  Een inspectie die vlot verteerd werd. 
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-In overleg met de vakbond en anticiperend op een tevredenheidsmeting bij de werknemers, 
hebben we het uurrooster van de leefgroep-opvoedkundigen herzien.  Hierbij werd aandacht 
besteed aan ondermeer volgende accenten; 

*minder verscheidenheid aan opvoedkundigen in de nachtshift ter verbetering van de 
 voorspelbaarheid naar de kdn,  
*meer overleg over beide leefgroepen heen, 
*meer kindgerichte besprekingen voorzien, 
*tijd en ruimte maken voor goede huistaakopvolging. 

 
 
3.3. Uitdagingen voor 2016 
 
Spelcounseling. 
Deze module richt zich tot gezinnen met kinderen van 4 tot 12 jaar.  Om in aanmerking te komen 
voor spelcounseling is het belangrijk dat het spelniveau van het kind voldoende ontwikkeld is.  
Meer concreet betekent dit dat het kind in staat moet zijn om dingen waarmee het worstelt tot uiting 
te brengen in zijn spel.  Kinderen komen vooral in aanmerking als ze kunnen en willen spelen, 
maar ook kinderen die niet kunnen spelen kunnen uitgedaagd en/of gestimuleerd worden. 
Spelcounseling wil kinderen, via een andere weg dan taal, een instrument aanbieden om uiting te 
geven aan deze problemen.  Spel zal dan bijdragen aan het sociaal-emotioneel welbevinden.   
Counseling wordt beschouwd als laagdrempelig. Er wordt een kortdurende begeleiding en 
ondersteuning nagestreefd, het werkt in de breedte en doelt op eerstelijnshulp. Spelcounseling 
gaat steeds gepaard met gezinsbegeleiding. 
 
Mobiele begeleiding vanuit Jongerenwelzijn 
Zoals reeds vermeld; de Vlaamse regering heeft een uitbreidingsbeleid binnen de jeugdhulp 
goedgekeurd inzake het begeleiden van gezinnen met jonge kinderen, waar een risico is rond 
dreigende uithuisplaatsing en waarbij o.a. sprake is van eventuele psychische problemen in het 
gezin.  
Wij hebben op deze uitbreiding ingetekend in partnerschap met de ‘Elegast’. Voor onze werking is 
er een goedkeuring voor 6 gezinnen die starten vanaf januari 2016.  
Concreet betekent dit dat we een nieuwe medewerker hebben aangeworven. Deze 6 
begeleidingen worden verdeeld over 2 gezinsbegeleiders om de zwaarte van dossiers voldoende 
te kunnen delen.  
Er zal ook een vormingstraject georganiseerd worden rond hechting. 
 
Verslag; Veerle Van Looveren, coördinator Het Open Poortje-Schilde 
 
 
 

Signalen in de marge; 
 
Enige personeelsinfo betreffende Het Open Poortje VZW; 
 
-Op 31.12.15 werkten 74 medewerkers in Het Open Poortje VZW (in 2014; 73 medewerkers).   
In FEQ betreft het 51.5 FEQ.   
Dit betekent dat de “gemiddelde medewerker” 26.5u/wk werkt. 
 <35 jr; 25 mensen (25 in 2014).     
 Tss 35 en 45 jr; 17 (20 in 2014).        
 Tss 45 en 50 jr; 12 (10 in 2014)        
 Tss 50 en 55 jr; 11 (12 in 2014)       
 >55 jr; 9 (6 in 2014) 
-De groep 45plus telt reeds 43%.  
-Er werken 62 vrouwen en 12 mannen in Het Open Poortje. 
-De gemiddelde anciënniteit is 15.47 jr ( in 2014 was dit 14.65 jaar).  
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4. Capaciteit Jongerenwelzijn in Het Open Poortje-Schilde 

 
 
4.1. Situering 
 
In 2012 werd er vanuit het agentschap Jongerenwelzijn een uitbreiding inzake residentiële capaciteit  
aangeboden.  Aanvankelijk was er sprake van een uitbreiding van 100 residentiële plaatsen, later werd  
dit herleid tot een ruime 40 plaatsen. Vanuit Het Open Poortje VZW dienden we voor onze afdeling  
Het Open Poortje-Schilde  een dossier in dat uiteindelijk leidde tot erkenning voor een capaciteitsuitbreiding  
van 4 verblijfsmodules (4-7dgn/wk) voor kinderen tussen 0 en 12 jaar, en dit gelinkt aan 4 modules  
contextbegeleiding basisintensiteit.   
Startdatum werd 1 april 2013. De uitbreiding kaderde binnen het experimenteel modulair kader (EMK) van  
Jongerenwelzijn.   
Zoals reeds vermeld, starten we vanaf 2016 met 6 mobiele begeleidingen, gefinancierd vanuit  
het agentschap Jongerenwelzijn en zulen we ook een kleinschalig tehuis voor niet-begeleide minderjarige  
vluchtelingen opstarten in juli 2016.. 
    
 
4.2. Stand van zaken 
 
De residentiële plaatsen werden van bij opstart ingevuld en zijn sindsdien bezet gebleven.  
De vaststellingen blijven de volgende; 
1- Het valt op dat er eigenlijk geen verschil is inzake POS-context tussen een dossier dat instroomt in een  
verblijfsmodule Jongerenwelzijn, dan wel in een lang-residentiële CKG-opvangplaats.    
De problematieken zijn gelijkaardig en de instroom loopt bij beiden via de Toegangspoort. 
 
2- De verschillen zitten hem vooral (of enkel) op niveau van de financiering en administratie.   
Een verblijfsmodule in 2015 binnen JW bedroeg 43.241 euro.                                                                                                                                                                                                                         
De lang-residentiële opvangplaats binnen een CKG kost 48.546 euro.  Een verschil van een ruime 5.000  
euro.  Van waar dit opmerkelijke verschil; de beperktere modulaire enveloppe binnen Jongerenwelzijn  
heeft vooral te maken met het feit dat deze zich meestal focust op kinderen tussen 3 en 18 jaar.   
Naar zorgomkadering worden zodoende minder medewerkers ingezet tijdens de schooluren.     
Bij de module contextbegeleiding-basisintensiteit van Jongerenwelzijn werd een prijs berekend,  
opnieuw rekening houdend met anciënniteit, van 9.040 euro/module voor 1 jaar.   
Een CKG-module kost 9.051 euro maar heeft een bandbreedte van 3 maand tot 1 jaar.  
 
We stellen vast dat er vaak, meestal kleine verschillen zijn inzake administratie, meer bepaald inzake  
wetgevende verplichtingen, registraties en kwaliteitszorgbepalingen.  
Zo dienen we heden als VZW, twee verschillende registratiesystemen te beheren, zijn er verschillende  
visies rond dossieropvolging, dienen we 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  
agentschappen hun beleid meer op elkaar zouden afstemmen, vooral omdat we op het terrein geen enkel  
wezenlijk verschil merken tussen de module “lang-residentiële opvang van kinderen tss 0 en 12 jr” van een  
CKG en de verblijfsmodule -12 jr binnen een voorziening Jongerenwelzijn.      
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5. CKG-afdeling Het Open Poortje-Waasland 

Concrete info kan je op onze website vinden (www.hetopenpoortje.be).  
 
5.1. Het Open Poortje-Waasland en het modulaire aanbod. 
 
-Kort-lichte mobiele gezinsbegeleiding (tot 3 mnd); 25 modules (=aantal te begeleiden gezinnen). 
-Lang-lichte mobiele gezinsbegeleiding (tot 1 jaar); 24 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 
 
  
5.2. Het jaar 2015 in beeld en een kijk naar 2016.  
 
Het Open Poortje-Waasland is, net als Het Open Poortje-Schilde, elke dag open, ook in het 
weekend. Omwille van het preventieve karakter binnen het korte verhaal, met maximale inzet naar 
huis toe  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, met 8 kort-residentiële plaatsen, wordt ondersteund door 7 opvoedkundigen die 
zowel overdag als ’s nachts werken.  Ondanks de hoge bezetting (97%), moeten we vermelden dat 
er nog heel veel jonge kinderen en hun gezin in de kou zijn blijven staan omwille van een volle 
leefgroep.  Vooral op vragen vanuit het crisisnetwerk Integrale Jeugdhulp hebben we weinig 
antwoord kunnen bieden wegens ‘volzet’.  In het Open Poortje-Waasland beschikken we niet over 
een apart crisisbed, waardoor we enkel een opname kunnen bieden bij een leegstaand bedje.  
Wat in realiteit zelden voorvalt.  In sommige situaties proberen we in overtal te gaan, maar dat is 
omwille van de samenstelling van de leefgroep, vaak niet mogelijk.  
 
In 2015 hebben we kunnen beschikken over 55 thuisbegeleidingen (modules). We hebben 2015 
afgesloten met een realisatie van 73 modules (18 modules meer gedaan dan noodzakelijk), waarbij 
we moeten vaststellen dat onze wachtlijst nog steeds veel te lang is, met een gemiddelde wachttijd 
van 9 maanden. Op 1 januari 2016 stonden er 34 gezinnen op de wachtlijst.  Deze en eerder 
vermelde cijfers tonen aan dat vraag / aanbod in het Waasland nog steeds problematisch genoemd 
mag worden. Het lange wachten kan in sommige situaties het contextverhaal verzwaren en we 
merken dat daardoor sommige gezinnen in crisis geraken. Vanuit Integrale Jeugdhulp worden 
acties op poten gezet om gezinnen op wachtlijsten te dynamiseren. Online-hulpverlening kan 
eventueel in deze situaties een (overbruggende?) mogelijkheid bieden.  Door reeds online 
contacten te organiseren, bestaat de kans dat het gezin geactiveerd wordt om aan de problemen te 
werken of erover na te denken. We gaan dit idee verder onderzoeken in 2016.    
 
In het team-gezinsbegeleidingen hebben we in 2015 versterking gekregen van Kristina, die door 
haar ondersteuning, het mogelijk maakte voor een ‘ancien’ om ouderschapsverlof op te nemen. 
Kristina werkte 11,4 uur voor Het Open Poortje–Waasland. Haar andere opdracht ligt bij STOP 4-7 
Sint Niklaas waar ze 19 uur werkt. Zulke kruisbestuivingen zijn, buiten heel gewaardeerd, een 
sterke aanwinst in de structuur van de vzw. Het vergroot de verbondenheid en het delen van 
expertise.  We willen graag vernoemen dat Kristina schrijver is van het kinderboek Mols Hoop, met 
verlies / rouwverwerking als thema (zie verder ‘nieuws in de marge’)..  
We hebben afscheid moeten nemen van een andere collega, die een mooi werkaanbod dichter bij 
huis heeft gekregen. We wensen haar veel succes in de nieuwe uitdaging.    
 
In het jaar 2015 hebben we de denkpiste van participatie met ouders verder uitgewerkt. Een 
gerealiseerd doel is het betrekken van ouders op een cliënt-gerichte bespreking. Dit is een 
periodische vergadering waarop we een residentieel kind bespreken inzake welbevinden, 
betrokkenheid en competenties. We bekijken op dit forum, welke interventies nodig zijn voor dit 
kind. Dit is ook een kruispuntbespreking met niet enkel de opvoedkundigen maar evenzeer de 
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gezinsbegeleider en nu ook de ouders. De tussentijdse evaluaties van dit systeem wijzen enkel 
positieve signalen uit, zowel van ouders als deelnemers vanuit de werking. Onder ouders verstaan 
we ook andere zorgdragers zoals pleegouders, grootouders of steunfiguren uit het gezin.  
We blijven het thema van participatie echter verder exploreren; zo heeft er eind 2015 een 
verkennend gesprek plaatsgevonden met vzw De Link (ervaringsdeskundigen armoede). Deze 
samenwerking zal zich verder ontplooien met het aanbieden van een stageplaats, het sporadisch 
inzetten van expertise vanuit TAO en het uitwerken van een ouderraad in 2016. We hopen dan ook 
in volgend jaarverslag daar meer over te kunnen vertellen. 
 
In 2015 is ook de samenwerking met de gevangenis van Beveren van start gegaan. Sinds de 
zomervakantie begeleiden we 2 vaders. In dit traject trachten we het hele gezin te ondersteunen 
vanuit verschillende vragen; ‘hoe leg ik mijn kinderen uit waarom ik niet thuis ben?’, ‘hoe kan ik een 
goede vader zijn vanuit de gevangenis?’, ‘hoe kan ik mijn betrokkenheid vergroten?’, ‘wat kan ik 
doen met mijn kinderen wanneer ze op bezoek komen?’, ‘help me met het voorbereiden van mijn 
terugkeer’,… Ondanks de verschillende werelden (hulpverlening – detentie) merken we een enorm 
engagement vanuit de gevangenis en een luisterend oor naar tips vanuit de gezinsbegeleiders 
 
 
5.3. Hoe bereikt u Het Open Poortje-Sint Niklaas met de wagen:  
 
Indien u de autosnelweg Gent-Antwerpen volgt, neemt u, ter hoogte van St Niklaas, de afrit 
Stekene / Hulst (afrit 14). Bij het einde van de afrit gaat u richting St Niklaas. U rijdt steeds 
rechtdoor tot u aan de eerste lichten komt. U gaat vervolgens verder rechtdoor (u rijdt over een 
viaduct). Aan het einde van deze weg, is er een rotonde. Daar neemt u de 2e afrit, richting St 
Niklaas. U volgt deze weg die naar beneden loopt, richting een volgende rotonde. U neemt daar de 
2 weg naar rechts (Hoge Bokstraat). Vervolgens de eerste straat rechts; Watermolenstraat.  
 
Trein en Buslijnen:  
Het CKG bevindt zich op 2 km van het station. Bussen 2, 3 en 27 hebben een halte op 100m van 
het centrum. Door het opvallend grote aanbod aan scholen in Sint Niklaas, is de bus-dienst goed 
uitgerust. Deze scholen bedienen het ganse Waasland met een ruim bus-netwerk. Hou echter 
rekening met overstappen indien u van Temse, Beveren, Lokeren,… komt. 

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

Signalen in de marge; 
 

Medewerkster Kristina Van Remoortel schreef in haar vrije tijd, volgende mooi kinderboek over  

afscheid nemen; Mols hoop.  Inhoud; soms lijkt het alsof anderen minder verdriet hebben na het 

verlies van een dierbare. Dat denkt Hond tenminste. Maar ze uiten zich gewoon anders: Kip legt 

geen eieren meer, Paard ploegt zwijgend door de modder, Beer en Big zoeken afleiding en hebben 

pret in de modder. Als Hond goed kijkt en luistert ziet hij aan alle dieren op de boerderij dat ze Boer 

missen, net als hij. 

De warme illustraties; Helen van Vliet.  De poëtische tekst; Kristina Van Remoortel  

Site der uitgever; http://www.vierwindstreken.com/product.php?productid=16817 

                             

http://www.vierwindstreken.com/product.php?productid=16817
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6. De Tuimel-werking 

 
 
6.1. Welke modules werden door De Tuimel in 2015 ingezet; 
-Ambulante training van ouders en kinderen in groepsverband; 16 modules (aantal te begeleiden 
gezinnen). 
-Lang lichte mobiele gezinsbegeleidingen (tot 1 jaar); 3 modules.  
 
 
6.2. Situering: 
De Tuimel is sinds 2010 een deelwerking van Het Open Poortje, maar met een specifiek aanbod 
voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen.  Dit aanbod kenmerkt zich door een duidelijke keuze 
voor een brede ouderparticipatie van gezinnen met jonge kinderen (met, de laatste jaren, vooral 
aandacht naar 0-3 jarigen). 
Na meer dan 24 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 de zeer goed uitgebouwde ambulante en ouderparticipatieve werking kreeg De Tuimel in 
2001 de prinses Mathilde-prijs, een onderscheiding die een kwaliteitslabel heeft. 
Kind & Gezin erkende de Tuimel-werking als een module die CKG’s kunnen aanbieden binnen 
hun ambulante begeleidingsaanbod. 

 
 
6.3. cijfers voor 2015 
1. Vaststellingen voor het werkjaar 2015 
De Tuimel begeleidde in 2015 22 verschillende gezinnen, met een totaal van 43 kinderen. 
Voor de Tuimelmodule geeft dit 23 modules – waarvan voor 6 gezinnen de module (max. 6 maand) 
werd verlengd. Vanuit de Tuimel blijven we signaleren dat voor zwaar kansarme gezinnen een 
module van maximum 6 maanden te kort blijkt en we deze moeten verlengen om deze gezinnen 
geen onrecht aan te doen.  
Voor de module ‘licht langdurend mobiel’ geeft dit 4 modules. 
Voor 4 gezinnen kon de Tuimelmodule overgaan naar Mobiel. 
Kansarmoede : 20/22 (91%) gezinnen zijn uitgesproken kansarm + in 1 (het 21°gezin) groeide 1 
van beide partners op in generatiearmoede. => de Tuimelmodule blijft een uitgesproken 
methodiek om aan de slag te gaan met de zeer kansarme gezinnen met jonge kinderen => 
combinatie van verbale en ‘samen doen’ en van individueel- en groepsaanbod blijft de grote 
meerwaarde voor deze gezinnen waar vaardigheden vaak ondergesneeuwd zijn en hechting vaak 
niet vanzelfsprekend goed verloopt. 
Generatiearme gezinnen: 13/22 (60%) 
Aantal ouders met zware psychische problematiek : 8/22 (36%) 
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Aantal 1-ouder gezinnen : 12/22 (55%) (de Tuimel blijkt vaak een belangrijke component om een 
netwerk op te zetten rond 1-ouder gezinnen) 
Aantal kinderen per gezin : -     Gezinnen met 1 kind = 8/22 (36%) 

- Gezinnen met 2 kinderen = 9/22 (41%) 

- Gezinnen met 3 kinderen = 2/22 (9%) 

- Gezinnen met 4 kinderen = 1/22 (5%) 

- Gezinnen met 5 kinderen = 2/22 (9%) 

Aantal gezinnen waar één of meer kinderen elders wonen/geplaatst worden : 10/22 (45%) (vaak 
zijn oudere kinderen geplaatst en begeleiden wij om een ‘nieuw’ kindje alle kansen te kunnen 
geven om wel thuis op te groeien) 
Aantal gezinnen waarbij een van de doelstellingen o.a. was ‘terugkeer naar huis van één of 
meerdere kinderen te ondersteunen’ : 3/22 (14%) 
Diversiteit – verschillende culturen waartoe de gezinnen behoren : 

- ‘Vlaamse’ gezinnen = 8/22 (36%) 

- Vlaams-Nederlandse gezinnen = 2/22 (9%) 

- Vlaams-Albanese gezinnen = 1/22 (5%) 

- Vlaams-Marokkaanse gezinnen = 3/22 (14%) 

- Vlaams-Russische gezinnen = 1/22 (5%) 

- Roma gezinnen = 2/22 (9%) 

- Afrikaanse gezinnen = 2/22 (9%) 

- Tsjetsjeense gezinnen = 1/22 (5%) 

- Algerijnse gezinnen = 1/22 (5%) 

- Surinaamse gezinnen = 1/22 (5%) 

We blijven een hoog aantal ‘Vlaamse gezinnen’ begeleiden, verder staan wij zeker open voor alle 
culturen, met als voorwaarde dat er een minimum aan Nederlands (minstens een beetje verstaan) 
en voldoende Frans of Engels gesproken kan worden – pedagogische inzichten worden vaak 
verankerd in informele babbels ‘tussen de soep en de patatten’ en tijdens groepsmomenten 
waarvoor gemeenschappelijke taal noodzakelijk is. 
Verwijzers : 
9 gezinnen werden verwezen via Bijzondere Jeugdzorg  
2 gezinnen via Contextbegeleiding. 
2 gezinnen via Kind & Gezin 
2 gezinnen via opvang voor moeder en kind 
2 gezinnen via kinderpsychiatrie 
2 gezinnen via CKG 
1 gezin via pleegzorg 
1 gezin via drugs- en verslavingshulpverlening 
1 gezin via psychiatrische thuiszorg 
 
2. Beëindigen van begeleiding: 

Voor 16 gezinnen werd de begeleiding in 2015 afgerond.                                                                                    
Na de intensieve begeleiding van de Tuimel, kunnen deze gezinnen met toch een ‘zwaar rugzakje’, 
vaak over gaan op lichte ondersteuning (6 gezinnen) of een periode op eigen kracht verder (4 
gezinnen). => 10/16 = 62% van deze afgeronde begeleidingen eindigen voor de Tuimel met 
duidelijk ‘mooi resultaat’. 
In  2 gezinnen verhuisden moeder en kind(eren) naar een opvang voor moeder en kind, in 2 
gezinnen haakten ouders vroegtijdig af op de begeleiding, trad de jeugdrechtbank op en werden de 
kinderen (later) residentieel opgevangen.  In 1 gezin werd de jeugdrechtbank ingeschakeld (nog 
geen verdere informatie) en 1 gezin verhuisde naar een andere provincie. 
 
3. Noodzaak tot het ondersteunen van materiële noden :  
De trend van vorige jaren zet zich verder: meer gezinnen vallen (tijdelijk) uit de boot en kunnen niet 
op voldoende mate de materiële basiszorg voor hun kinderen op nemen.  De Tuimel zet daartoe 
initiatieven op om via projecten en sponsering voldoende voeding (o.a. babyvoeding, groenten en 
fruit) , verzorgingsproducten (o.a. pampers), medische onkosten en vervoersonkosten (o.a. van en 
naar De Tuimel) te kunnen betalen. 
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We zijn onze talrijke sponsors zeer dankbaar ! 
Vaak zijn de materiële noden in de gezinnen zo schrijnend dat er geen psychische ruimte overblijft 
voor het opvoeden. We investeren ook sterk in het instaleren van netwerken en hulpverlening die 
op lange termijn oplossingen/ondersteuning kunnen bieden. 
 
4. Coaching en vorming : 
Het gevangenisproject in Antwerpen blijft lopen : coaching van het kindbezoek (interactie kind – 
ouder ondersteuning) (maandelijks) en deelname aan het overleg met de betrokken diensten . 
Overleg en opvolging van het vormingsproject van de Provincie Antwerpen:  Armoede en 
kinderopvang 2014. 
Regelmatig presenteren van de werking van de Tuimel en van de effecten van kansarmoede op 
opvoeding, aan studenten van hoge scholen en andere opleidingen. 
Contactmoment en overleg met de Tuimelwerkingen van de diverse CKG’s. 
Aanbieden van Triple P, Sherborne en video-interactie-ondersteuning aan diverse gezinnen op de 
Tuimel of aan huis. 
 
5. Belangrijke thema’s : 
Dakloosheid bij ouders met jonge kinderen (in 7 gezinnen) en problemen rond betaalbaar wonen 
(in 9 gezinnen) . 
Mensen zonder papieren en/of terugkeer naar hun land. (basisnoden voor kinderen ..) 
Wachtlijsten: o.a. voor contextbegeleiding waardoor naadloze overgang in 2015 vaak erg moeilijk 
verliep. 
Grensoverschrijdend gedrag tussen ouders begeleid door de Tuimel: juridisch aspect – 
gevoeligheden en posities binnen het team. 
 
 
6.4. Uitdagingen voor 2016 : 
(ex)Oudergroep betrekken als partner voor de Tuimel: visie – toekomst. 
Project van de Huizen van het Kind : ondersteuning van ouder & kind die in zeer moeilijke 
omstandigheden moeten leven => reeks babymassage + verzorging / Sherborne + verzorging. 
Toegang tot ‘basisrechten’ voor jonge kinderen en hun ouders ook voor kansarme gezinnen (o.a. 
betaalbare kinderopvang) 
Stage lopen op de Tuimel van een ex-ouder (kinderzorg) en van een ex-kind (psychologisch 
assistent) met hun specifieke gevoeligheden en meerwaarde. 
 
Verslag; coördinator Marleen Schurmans. 
Voor meer info over onze concrete werking : www.detuimel.be. 
 
 
 
 

 

Signalen in de marge; 
 
De nieuwe armoedebarometer toont nog slechtere resultaten dan vorige jaren, aldus Michel 
Debruyne (decenniumdoelen 2017). 
Enkele cijfers;  
692.000 Vlamingen hebben een maandinkomen onder de armoedegrens (10.8%). 
11.2% van de kinderen wordt geboren in armoede. 
14% van armen stelt medische zorgen uit. 
8.6% van de volwassenen leeft in huishouden zonder inkomen uit betaald werk. 
1 op 5 alleenstaanden leeft in armoede. 
104.000 mensen staan op wachtlijst voor sociale woning. 
123.111 Vlamingen kunnen op reis dankzij Steunpunt Vakantieparticipatie. 
 
Voor meer info; www.decenniumdoelen.be  => de armoedebarometer. 

 

 
 
 

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

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

7.1. STOP4-7 Antwerpen Noord-Kempen. 

 
1. Enkele vaststellingen betreffende het werkjaar 2015. 
Voor de regio Antwerpen-Noord bereikte het STOP-team in 2015, 27 gezinnen op een max van 30 
en dit over 3 sessies. Voor de regio Kempen bereikte men gedurende de 2 sessies 19 gezinnen op 
een max van 20. Dit is een bezettingsgraad van 92%. 
 
Het zijn vooral jongens (totaal 39 cfr 7 meisjes) die aangemeld werden, meestal afkomstig uit een 
oorspronkelijk gezin met nog 1 brusje.  
De scholen (21/46) en CLB’s (18/46) blijven het meest appel doen op het team. Daarnaast werd er 
eveneens aangemeld door psychiaters en GONbegeleiders.  Ook ouders vinden zelf hun weg naar 
STOP4-7.  
 
Er is een lichte terugval in de aanmeldingen vastgesteld.  Vermoed wordt dat er verschillende 
oorzaken aan de basis liggen.   
Zo zien we dat scholen en CLB’s soms te laattijdig aanmelden en het niet meer mogelijk is om de 
training op een goede manier voor te bereiden met de ouders en het kind.  
In Antwerpen-Noord merken we op dat er een toename is in complexiteit van problematieken.                    
Zo werd een gezinsbegeleiding stopgezet wegens agressie en druggebruik in het gezin. Een ouder 
weigerde na 1 les door te gaan met de oudertraining omdat de groep haar niet lag.  Een andere 
ouder had een kritische uitspraak gedaan over ADHD.  Mama tilde er zwaar aan.  Gelukkig kon dit 
zeer mooi gestuurd worden door de persoonlijke trainer van het gezin die moeder goed aanvoelde.  
Mama en kind zijn een latere training ingestapt en dit heeft zeker zijn vruchten afgeworpen.  Mama 
kon dan vrij haar dilemma’s bespreken en kind-trainers hebben ook hun bezorgdheden kunnen 
bespreekbaar stellen.  
Naar één kind toe, hebben de trainers in onderling overleg, de training stopgezet wegens te grote 
draaglast.  Opgemerkt werd dat de gradatie van stressverwerking dusdanig hoog was dat dit de 
ontwikkeling meer kon schaden dan baten.  Dit werd duidelijk besproken met de ouders en ze 
werden doorverwezen naar het UKJA voor verder onderzoek of eventuele opname.  
Andere kinderen/ gezinnen hebben de lessen vlot gevolgd en waren zeer tevreden.  
 
In de Kempen is 1 gezin afgehaakt omdat vader de training te confronterend vond. Vader had zelf 
een instellingsverleden en de deelname riep onverwerkte herinneringen op. Vader gaf zelf aan dat 
hij dit niet aankon.  Voorgesteld werd hieraan te werken en eventueel later nog in te stappen.  
Andere kinderen/ gezinnen hebben met goed effect de trainingen gevolgd en waren zeer tevreden.  
 

http://www.nji.nl/
http://www.hetopenpoortje.be/
http://www.stop4-7.be/
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Alle kinderen die de kindtraining volledig hebben gevolgd, vertoonden een positieve 
gedragsevolutie. De kind-aanwezigheden waren heel hoog (boven 9/10).  
Het bestendigen van de gedragsverandering hangt sterk samen met het al dan niet aanwezig zijn 
van een beperking. We zien uiteenlopende beperkingen oa ADHD (5 jongens), ASS (5 kinderen), 
hechtingstoornis en 1 kind met epilepsie.  Ook belastende omgevingsfactoren (9 gezinnen) zijn 
duidelijk aanwezig.  Dit gaat van armoede tot aanwezigheid van ouderfactoren (drugverslaving, 
borderline, eigen instellingsverleden).  
De nazorg voor zowel de scholen als de ouders blijft regelmatig terugkomen.  We merken dat 1 
school- of huisbezoek of een telefoontje reeds een nieuwe start kan geven.  
 
2. 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.  Vaak geven ouders aan 
dat ze hun kinderen beter begrijpen.  Ze leren ook veel uit de observaties tijdens de kindtraining.  
Ze begrijpen beter de technieken en door het zelf te zien, kunnen ze het ook beter toepassen in de 
thuissituatie.  Ook de persoonlijke contacten met de trainers vinden ze zeer waardevol.  Ze kunnen 
dan vragen stellen specifiek rond hun kind.  De trainers ervaren het als zeer waardevol daar ze 
binnen de training de mogelijkheid krijgen om te werken rond bepaalde thema’s, zoals de band 
tussen moeder en kind, aandacht geven voor juiste gedrag,... Vooral het kijken met ‘roze bril’ naar 
een kind in combinatie met het geven van aandacht voor leuk gedrag blijft voor vele ouders 
moeilijk. Ouders geven ook aan dat ze meer kind-specifieke tips krijgen.  Een voorbeeld; een 
moeder die een vermoeden had dat haar zoon ASS heeft, ervaarde meer voldoening aan de tips 
en observaties tijdens de kindtraining.  
 
In de oudertraining waren vooral de moeders (8,3/ 10) aanwezig. De vaders toonden duidelijk 
interesse 5,1/10 maar slaagden er, door werkomstandigheden, niet in om op zeer regelmatig 
aanwezig te zijn. 
  
Het volgende werd aangegeven als zeer waardevol: 

 ouders geven over het algemeen aan dat ze blij zijn dat ze de kindtraining  hebben gevolgd 

omdat hen dit meer duidelijkheid heeft gegeven in de aanpak naar kinderen toe.  

 ook zien ze dat kinderen effectief aan de slag gaan met de sociale vaardigheden.  Ouders 

kunnen daarop inspelen doordat ze info krijgen in de oudertraining 

Een ouderpaar had bedenkingen rond de aanpak van communicatie. Betreffende ouders zijn in 
een (vecht)scheiding.  Afgesproken werd dat beide ouders op de hoogte werden gehouden via mail 
over het verloop van de kindtrainingen.   Er was echter onvoldoende stilgestaan dat door het op 
gemeenschappelijke mail te zetten, de vader ook het mailadres van moeder kreeg.  
 
Ook de leerkrachtentraining blijft populair; 4 op 4 trainingen.   
Naast de eigen leerkrachten zien we ook een instroom van verschillende betrokkenen,  
oa zorgleerkrachten, middagmoeders….  
Er werden 3 bijscholingen gegeven aan middagmoeders en medewerkers naschoolse opvang.  
Mensen vonden het waardevol dat het ruime team de theoretische achtergrond kreeg.  
 
Leerkrachten gaven volgende positieve punten: 

 Ik kan in de leerkrachtentraining goed ventileren, bespreken en zoeken met andere 

collega’s naar leuke tips 

 Het kind heeft een mooie start gekregen ook al heeft hij meer nodig 

 Zeer nuttige en zinvolle info 

 Ik sta meer stil bij mijn eigen handelen  

 Positieve benadering heeft effect op hele klasgroep. 

 Vooral het leren geven van gerichte complimenten.  Leerkrachten deden dit reeds 

voorheen maar minder gericht en minder bij het kind dat probleemgedrag stelt. De 

leerkrachten merken op dat ze na de training, op een andere manier kijken naar het kind.   
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 Ook het samen invullen van ABC, waarbij door heel de groep gezocht wordt naar 

oplossingen, wordt als zeer heilzaam ervaren.  

 
De leerkrachten zien wisselend effect binnen de school.  Sommige kinderen reageren zeer goed.  
Vooral de probleemoplossing en het leren omgaan met gevoelens wordt als positief ervaren.  
De minderheid ziet eerder een toename van problemen.  Vaak wijst dit op een overvraging of de 
aanwezigheid van een beperking.  De trainers passen het programma dan individueel aan, vb 
eisen iets minder hoog leggen. 
Enkele voorstellen van de leerkrachten zijn: 

 Op voorhand komen kijken, voor het kind ons kent.  Zo zouden we een beter beeld kunnen 

vormen tijdens de observaties.  

 Er was ook een vraag van een zorgleerkracht naar avondsessies daar sommige ouders 

geen beroep op ons konden doen vanwege de uren.  

 
Voor verder cijfermateriaal, verwijzen we door naar Wim De Mey. Met steun van Berg-Op, een 
informaticasysteem die de ingevoerde data direct verwerkt, kunnen testgegevens snel bekomen 
worden.   
  
3. Het team is nu een stabiel en vast team waarvan de teamleden goed op elkaar ingespeeld zijn. 
De rolverdeling werd herbekeken.  De kindtraining wordt door 2 onafhankelijke, vaste teams van 3 
mensen gedragen.   Enkel bij nood wordt er op elkaar beroep gedaan. De teamleden geven aan 
dat dit meer voldoening geeft aan hun werk en ook de werkdruk deed afnemen. Er wordt ook meer 
samengewerkt, oa rond verslaggeving en praktische taken. Ook naar werkdruk der coördinator, 
komt er meer tijd vrij voor thema’s als kwaliteitszorg, aanpassingen van de gebruikte 
documenten,… 
 
Gevraagd werd om bij de intake een duidelijkere selectie te maken naar doelpubliek.  
Volgende criteria zullen gehanteerd worden bij een eerste selectie:   

 De taal van de ouder: het team merkt op dat er veel tijd verloren wordt aan het tolken en 

hierdoor het inhoudelijke van het programma in het gedrang komt.   

 Kunnen begrijpen en ook reeds in enige woorden kunnen verwoorden wat het probleem is.  

 Multi probleemgezinnen: is de draagkracht voldoende? 

 Scheiding: is er voldoende draagkracht bij het kind en de ouders? (Vechtscheiding?) 

 Psychische problemen bij de ouders. 

 Beperking bij het kind; is dit te hanteren binnen STOP4-7?  

Het intakeformulier werd aangepast.  Er zal bekeken zal worden of hiermee het beoogde doel 
bereikt wordt (doelpubliek).  
 
De trainingen van Antwerpen- Noord gaan nog steeds door in het jeugdcentrum Bouckenborgh te 
Merksem.  
De trainingen in de Kempen kreeg een nieuwe locatie:  
Gabbers en Co, Begijnenweg 25, 2300 Turnhout.  De locatie biedt meer mogelijkheden en is ook 
makkelijker bereikbaar gezien de centrale liggen (Centrum van Turnhout).                                           
 
Verslag; Fenia Cypers, coördinator STOP4-7 Antwerpen N-Kempen. 
 
 

 

7.2. STOP4-7 Sint-Niklaas. 

 
1. Belangrijkste vaststellingen voor het werkjaar 2015. 
Dit jaar hebben we terug 3 groepen georganiseerd (in januari, maart en september). In totaal 
namen 28 kinderen, hun gezin en de school deel aan ons programma. In de groep  van maart zijn 
echter twee gezinnen na enkele bijeenkomsten afgehaakt. Het ene gezin wegens praktische 
redenen, het andere gezin kon zich niet meer verzoenen met onze manier van werken. We 
proberen immers beide ouders zoveel mogelijk te betrekken in de begeleiding, ook al zijn ze 
gescheiden en heeft mama zich oorspronkelijk aangemeld. Het gezin in kwestie wou niet dat de 
papa verder betrokken werd. Ze zijn vrijwillig de hulpverlening gestopt na 5 sessies. 
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Doorverwijzers 
De grootste doorverwijzer blijft het CLB met 64% van de aanmeldingen. Verder kregen we 
aanmeldingen van ouders die doorverwezen werden door de school van het kind, door andere 
hulpverleners of door mensen uit de directe omgeving van het kind. In één situatie hadden ouders 
zelf de weg naar het STOP4-7 programma gevonden en één doorverwijzing kwam via het CKG. 
 
Gezinsgegevens 
26% van de deelnemende kinderen hebben de leeftijd van 4 jaar, 44% is 5 jaar oud, 15% is 6 jaar 
oud en 15% is 7 jaar. 22 van de 28 deelnemende kinderen zijn jongens (79%). 
43% van de kinderen woont in hun oorspronkelijk  gezin. De rest van de kinderen groeit op in 
nieuw samengestelde en/of éénoudergezinnen.  
Voor wat betreft opleidingsniveau zien we een gelijkaardige verdeling: zowel ouders met een 
opleiding bijzonder onderwijs, lager of hoger secundair onderwijs en hoger onderwijs of universiteit. 
Deze diversiteit  is vaak verrijkend in de ouderbijeenkomsten, iedereen kan leren van elkaar. 
Ondanks de verschillen tussen ouders, vinden ze elkaar in hun gemeenschappelijke bezorgdheid 
en doelstelling in het belang van de kinderen.  
 
Aanwezigheid trainingen 
Kinderen waren gemiddeld  9 op 10 keer aanwezig, moeders 8 op 10 en vaders 4 op 10 keer. 
Vaders hebben goede intenties en de begeleiders van STOP doen de nodige inspanningen om 
vaders zoveel mogelijk te betrekken bij de hulpverlening en uit te nodigen op de 
ouderbijeenkomsten. Toch zijn het vooral de moeders die aanwezig zijn. Vaders werken vaker 
voltijds en kunnen minder flexibel omspringen met hun uurrooster. We proberen de huisbezoeken 
wel zoveel mogelijk te organiseren met beide ouders. Daarom werken we ook geregeld ’s avonds.  
Leerkrachten volgen gemiddeld 2 van de 4 trainingen.  Het is niet altijd eenvoudig voor 
schooldirecties om leerkrachten klasvrij te maken of de leerkrachten hebben het STOP4-7 
programma al eens gevolgd, waardoor het herhalen van de bijeenkomsten een te grote investering 
voor de school zou zijn. 
 
Effectiviteit, conclusies 
Na drie maanden, kort na het einde van de kindtraining, zien we dat zowel de moeders als de 
vaders het gedrag van hun kind reeds veel positiever ervaren, zo blijkt uit analyse van de 
doelstellingen. Dit positieve effect blijft behouden 6 maanden na de kindtraining. We merken zelfs 
nog een lichte verbetering bij deze eindscores in vergelijking met de tussentijdse scores. Ter 
illustratie: bij de moeders zien we gemiddeld een vooruitgang van 3/10 bij het begin naar 7/10 op 
het einde (6 maand na start van de training). Het cijfer 10 is een metafoor voor de ‘ideale gewenste 
toekomst’, 0 staat voor ‘er loopt niets meer goed’. 
Ook uit de resultaten van de CBCL,TRF en SDQ blijkt een significante verbetering van het gedrag 
over de tijd heen. Niet alleen het gedrag van de kinderen wordt positiever ervaren, ook de impact 
(zoals gemeten met de SDQ) van het gedrag op het functioneren van de kinderen is verminderd 
volgens ouders en leerkrachten. Uiteraard is niet elke begeleiding een succesverhaal. In de groep 
van januari tellen we bijvoorbeeld een groter aantal gezinnen met diepgewortelde problemen ten 
gevolge van vechtscheidingen, chronische ziekte van een ouder, relatieproblemen, financiële 
problemen, enz. De ervaring leert hier dat de hulpverlening vanuit het STOP4-7 programma vaak 
niet garant staat voor positieve effecten op langere termijn. Deze cliënten hebben soms andere 
bijkomende en meer langdurige vormen van hulp nodig (zoals individuele psychotherapie, 
ouderschapsbemiddeling of thuisbegeleiding). 
Het is jammer dat we slechts een beperkt aantal verstuurde vragenlijsten ingevuld terug krijgen, 
waardoor we bijvoorbeeld over de follow-up (1 jaar na start van het programma) geen significante 
conclusies kunnen trekken. We werken sinds vorig jaar met het Bergop-programma, waardoor 
cliënten de vragenlijsten per email ontvangen en  digitaal moeten invullen. De scoring gebeurt 
automatisch waardoor de hulpverleners enorm ontlast worden . Maar, ouders of leerkrachten 
hebben blijkbaar sneller de neiging hun mail te vergeten in vergelijking met papieren versies die 
per post verzonden worden.  Hier schuilt een werkpunt voor 2016. Meer garantie op ingevulde 
vragenlijsten betekent cliënten meer herinneren en stimuleren om de vragenlijsten in te vullen. We 
moeten tevens opmerkzaam zijn naar ouders die moeilijk met de computer kunnen werken. Deze 
ouders kunnen nog steeds een papieren versie invullen. 
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2. Uitdagingen naar 2016. 
We verwijzen naar het werkpunt hierboven.  Aanvullend; in de samenwerking met Beveren (de 
gemeente schenkt ons jaarlijks 10.000 euro, waarvoor dank), is er ons ook een engagement 
gevraagd rond Lift.  We nemen dit op en evalueren dit gedurende het eerste schooljaar 2015-2016. 
In januari 2016 nam de coördinator An Verdonck een half jaar loopbaanonderbreking om een 
carrière te overwegen als leraar in het hogeschool Artevelde. We kijken uit naar haar beslissing om 
dit al of niet dit te bestendigen.  Ondertussen wordt het team geleid door Mieke Putteman die an al 
verving tijdens een zwangerschapsperiode.  
  
Het STOP 4-7 team van Sint-Niklaas is gevestigd in de opvoedingswinkel van Sint-Niklaas, waar 
ook de trainingen doorgaan (Kazernestraat 35, Sint-Niklaas). 
 
 
 

7.3. STOP4-7 Lokeren-Gent. 
 

1. Inleiding.                                                                                                                            

2015 was ons eerste volledige werkjaar binnen vzw Het Open Poortje. We draaien terug op 

volle toeren, net als voorheen.  De gezinnen en verwijzers zullen amper hinder ondervonden 

hebben van onze overgang. 

De centrale opdracht is - zoals bepaald in ons contract met Kind&Gezin - 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, maar 
de vraag vanuit het veld bleef bestaan. We hopen in 2016 hier een meer structureel antwoord op te 
kunnen formuleren.  

2. Samenwerkingsverbanden en doorverwijzers. 

Het blijft nodig te investeren in persoonlijke contacten met scholen (directies en leerkrachten) en 
CLB’s, omdat we merken dat er af en toe misvattingen circuleren over onze werking en doelgroep.  
We proberen verwijzers (en zeker de betrokken CLB’s) op de hoogte te houden van de 
vorderingen. CLB’s zijn belangrijke partners in de langere termijn hulpverlening aan de gezinnen. 
Zij kunnen het natraject verder coördineren.  

 
In Lokeren zijn de doorverwijzers, net als vorig jaar vooral de school (50%). De andere 
aanmeldingen worden gedaan door de ouders (30%) en andere hulpverleners (CLB, revalidatie en 
CKG) (20%).   
In Gent wordt ongeveer een derde van de kinderen doorverwezen door het CLB en het zelfde 
aantal door de school. Bijna een vierde wordt aangemeld door de eigen ouders en de rest door 
andere hulpverleners of de directe omgeving van het gezin.   
 
3. Gegevens deelnemende gezinnen, aantal contacten en resultaten.                                                                                                      

In 2015 werden 40 gezinnen door ons team geholpen: 34 jongens (85%) en 6 meisjes (15%). Er 

werden vorig jaar meer jongens geholpen dan we gemiddeld verwachten (80%). We bereikten 

eerder de jongere kinderen: een derde (13) was 4 jaar oud en nog eens 12 5 jaar. Een vierde (10) 

was 6 jaar oud en slechts 5 kinderen waren 7 jaar oud.  

De kinderen waren gemiddeld iets minder dan 9 keer op 10 aanwezig op de kindtrainingen. Ouders 
namen gemiddeld 8 keer op 10 deel aan de ouderbijeenkomsten.  
 
We gebruiken nu volop het vernieuwde onderzoeksdesign, aangepast aan het ‘nieuw’ opzet van 
STOP4-7. Na de groepstrainingsfase nemen we enkel de SDQ opnieuw af. Na de individuele fase 
worden opnieuw alle vragenlijsten afgenomen die ook voor de training zijn ingevuld. We vragen de 
ouders en de leerkrachten ook om zes maanden na afronding en nog eenmaal nadien, een follow-
up meting in te vullen.  
Een eerste vaststelling is dat er onvoldoende vragenlijsten zijn ingevuld over de verschillende 
meetmomenten heen om betrouwbare uitspraken te kunnen doen wat de resultaten betreft. Eén 
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reden is dat er meerdere Turkse, Marokkaanse en Afrikaanse gezinnen begeleid zijn, die 
onvoldoende Nederlands spraken, lazen en schreven om alle vragenlijsten te kunnen afnemen. Dit 
verklaart echter slechts gedeeltelijk de beperkte respons. Dit gegeven wordt grondig geëvalueerd 
en er worden acties ter verbetering afgesproken. 
 
Bij aanvang rapporteren ouders duidelijk gedragsproblemen bij hun kind (in de klinische range), 
wat ook een criterium is bij aanmelding (T=71 gedragsproblemen, 70 totaalscore voor de CBCL, en 
T=65 externaliseren, 62 voor de totaalscore CBCL -5j). Voor de oudere kinderen is deze score 
zelfs erg hoog. Ongeveer 90% van hen scoort klinisch bij aanvang tegenover slechts 60% van de 
jongere kinderen. De aanvangsscore van de leerkrachten lag vorig jaar ook duidelijk in de klinische 
zone voor de 6 en 7-jarigen en in de subklinische zone voor de jongere kinderen (T= 66 
externaliseren en 63 totaalscore TRF, T=61 externaliseren en 60 totaalscore voor de C-TRF). De 
leerkrachten geven dus een omgekeerd beeld dan de ouders; hier scoren vooral de jongere 
kinderen klinischer dan de oudere (78% versus 72%). 
Op de SDQ scoren ouders hun kinderen bij aanvang gemiddeld duidelijk in de klinische zone (88% 
voor gedragsproblemen en 82% voor de totaalscore). Leerkrachten benoemen in de SDQ een 
lager aantal kinderen die starten in de klinische zone (63% voor gedragsproblemen en 65% voor 
de totaalscore). Gemiddeld geven zij evenals de ouders aan dat de aangemelde kinderen duidelijk 
in de klinische range scoren. 
Op de OpvoedingsBelastingLijst scoren de ouders zichzelf gemiddeld in de problematische zone 
(totaalscore: 85% problematisch). Vooral ‘problemen met opvoeden’ scoort logischerwijze erg hoog 
(61% problematisch). Op de opvoedingsvragenlijst scoren de ouders zich zoals de gemiddelde 
Vlaamse ouder en geven ze op geen enkel onderdeel problemen aan. 
 
 De leerkrachten rapporteren op de SDQ (24/40) direct na de groepstraining dat er slechts 
beperkte veranderingen zijn en dan vooral in hun pro-sociaal gedrag. De score op de 
gedragsproblemen en de totaalscore blijven onveranderd. Na de volledige begeleidingsduur 
rapporteren de leerkrachten (15/40) een matige verandering over de ganse lijn. Er is dus sprake 
van een langere termijn effect. 
De ouders (19/40) rapporteren na de trainingsperiode een matig (pro-sociaal gedrag en 
totaalscore) tot groot effect (gedragsproblemen) op de SDQ. 
De andere lijsten werden maximaal voor 20% ingevuld over de twee tijdstippen waardoor hier geen 
enkele conclusie kan uit getrokken worden. 
 
4. 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 een verbetering en deze blijft behouden bij het einde, ook in de 
eigen opvoedingsbelasting. 
Leerkrachten zien pas verbetering na het volledige begeleidingstraject.  
De uitdaging blijft net als vorig jaar in enerzijds het verzamelen van meer data en in het inzetten op 
gedragsverandering in de klas/op de speelplaats. 
 
Het belangrijkste doel voor het team blijft het verkrijgen van een vaste subsidie en geen 
projectsubsidies (want onzeker).  Alle andere STOP-teams genieten wel van deze vaste subsidie 
want verankerd binnen de enveloppe van de betreffende CKG’s.  
We blijven gedreven om onze hulpverlening nog sterker uit te werken. Dat betekent dat we meer 
willen inzetten om uit te zoeken wat – welke deelinterventies – maken dat sommige kinderen, 
ouders en/of leerkrachten veranderen en anderen niet. Het is daarom in de eerste plaats belangrijk 
dat we meer data verzamelen. Hierover zal een grondig gesprek gevoerd worden binnen het team, 
met als doel optimalisatie van de dataverzameling. Op basis van de huidige data zal al een 
evaluatie gehouden worden: wat leert dit ons op niveau van het individuele kind, maar ook op 
niveau van de trainingsgroep en op het niveau van ons team.  
Een blijvende zorg van ons team is, om ook de kwaliteit van de hulpverlening via de STOP4-7 
methodiek te garanderen. We proberen dit op te volgen via het coördinatorenoverleg en door het 
jaarlijks organiseren van een studie/ontmoetingsdag voor de huidige STOP-medewerkers. 
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5. Georganiseerde vormingen: 
Ons team organiseerde een opleiding voor nieuwe stopmedewerkers begin 2015 (5-daagse). 
Op 15 september werd een inspiratiedag georganiseerd voor alle stopmedewerkers in 
Vlaanderen. Suzy Winters gaf een pedagogische studiedag op een basisschool in Melle (20 
oktober 2015). 
 
Het STOP 4-7 team van Lokeren-Gent  heeft zijn burelen in Het Open Poortje-Waasland 
(Watermolenstraat 22, 9111 Sint-Niklaas).  
De trainingen in Gent gaan door in de Buitenschoolse opvang Jojo, Kammerstraat 14, 9000 Gent. 
De trainingen in Lokeren gaan door in de stedelijke sport- en jeugddienst, Sportlaan 2, 9100 
Lokeren. 
 
Verslag; Wim de Mey, coördinator STOP4-7 Gent-Lokeren.  
 
 

 

Signalen in de marge; 
 
Gezinnen verschillen sterk in wat ze als opvoedingsondersteunend ervaren, met uitzondering van 
het feit dat ze het unaniem eens zijn over de belangrijke ondersteunende rol van een ruim sociaal 
netwerk 
(Buysse, 2008). Zowel nauwe banden met familie of vrienden als ontmoetingen met andere ouders 
waarbij men ervaringen kan delen, worden als ondersteunend ervaren. 
Sociale steun speelt een beschermende rol naar ouderschap en gezinsfunctioneren. Sociale steun 
vormt een buffer tegen de negatieve invloeden van factoren zoals stress, depressie,… (Ozbay 
et al, 2007; Nederlands Jeugd Instituut, NICHD, 2006; Huyghen & de Meere, 2008) 
Het belang van sociale steun wordt gekoppeld aan de preventie van problemen, vaak bij 
risicogroepen (zie overzicht bij Geens & Vandenbroeck, 2012).                                                                                      
 
Toch ligt de meerwaarde van sociale steun niet enkel in het voorkomen van problemen: een ruim 
sociaal netwerk wordt door alle ouders en kinderen ervaren als een belangrijke hulpbron, zowel 
emotioneel als praktisch. Beide tonen het belang van de focus op het ruime netwerk voor het 
welzijn van het kind. 
Sociaal isolement vormt dus een bedreiging voor de opbouw van een ruim sociaal en steunend 
netwerk. Sociaal isolement kan een verschraling van informele contacten en netwerken betekenen: 
een gebrek aan sociale contacten met buren, vrienden en familie. Alleenstaande ouders hebben 
merkelijk minder sociale contacten en ze hebben ook minder kwalitatieve contacten (VRIND, 
2013). 
Sociaal isolement gaat ook om een gebrek aan kansen op maatschappelijke deelname of 
participatie, waarbij deze maatschappelijke participatie net kansen biedt op sociale 
contacten en ontmoeting.  
Lage inkomensgroepen participeren duidelijk minder aan cultuur, sporten minder, nemen minder 
actief deel aan het verenigingsleven en maken minder gebruik van het internet. 
Ook arbeidsdeelname kan gezien worden als indicator van maatschappelijke participatie en 
mogelijke bron voor sociale contacten. Het gebrek aan arbeidsdeelname vormt dan 
een mogelijke indicator voor verhoogde kansen op sociaal isolement (Steensens et.al, 2009). 
Het individualiseringsproces, waarbij het hebben van sociale relaties gezien wordt als een vrije 
keuze, versterkt sociaal isolement ongetwijfeld (Komter, 2000). Maar het risico op sociaal 
isolement hangt ook samen met verschillende factoren zoals leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, 
tewerkstelling en gezinstype.  
Op die manier krijgt sociaal isolement het karakter van een sociale ongelijkheid (Stegeman, 2012):  
het risico op sociaal isolement neemt toe naarmate men zich lager bevindt qua sociale status.  
Zo wijst McKeown et al (2008) er op dat het ouderschap zwaarder valt voor alleenstaande 
ouders en ouders met een zwak steunend netwerk. 
 
Uit ‘Een betere wereld voor jonge kinderen. Investeren in hun omgeving’.  Visietekst die tot stand 
kwam in een samenwerking tss K&G en wetenschappelijke experts. 
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8. Modulair aanbod VZW Het Open Poortje, 2015 
 
 

 Naam typemodule Aantal 
Modules 
Schilde 

Aantal 
Modules 
Waasland 

Intensi. Duur Frequen- 
tie 

RT/ 
NRT 

1 
 

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

CKG 
HOPS; 
23 

CKG 
HOPW; 
25 

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

RT 

2 
 

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

CKG 
HOPS; 
33 
 
De Tuimel; 
3 

CKG 
HOPW; 
24 

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; 
6 

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  
AntwN-kempen en St Nikaas en Lokeren-Gent 

STOP- 
Schilde; 
5 

STOP- 
St Niklaas 
3 
STOP- 
Lok-Gent 
4 

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; 
2 

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; 
6 

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

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

CKG 
HOPS; 
2 

CKG 
HOPW; 
8 
 

24/24 u 1-6 wkn 
 

24/24u RT 

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

CKG  
HOPS; 
5+5=10 
 

 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, gekoppeld 
Aan residentieel verblijf. 
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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9. De werking van “Het Open Poortje” geplaatst in een groter geheel. 

 
9.1. Inleiding 
 
De 2 CKG-afdelingen, de kleine capaciteit Jongerenwelzijn, de 3 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.  Zij is sinds november 2015 op pensioen.  Er is voorlopig geen pedagogische directie 
aangeduid. 
De CKG’s staan onder toezicht van Kind en Gezin.  K&G betaalt trimestrieel 90% van de kwartale 
enveloppe die dient voor de financiering van werkings- en personeelskosten.  Het volgende jaar 
ontvangt het CKG de resterende 10%.  Aanvullend ontvangt het CKG ook middelen uit de sociale 
maribel, ouderbijdrages en projectgelden.  De subsidiëring vanuit Jongerenwelzijn verloopt 
identiek. 
De VZW biedt de jaarrekening en balans tegen uiterlijk 1 juli van elk jaar aan bij de beide 
agentschappen.   
 
 
9.2. De Raad van Beheer en de Algemene Vergadering van de VZW, dd 31.12.2015 
 
-De Algemene Vergadering 
mevr. Chris De Clerck, RvB 
mevr. Miet De Grève, RvB 
dhr. Paul Demeyere, RvB  
dhr. Eric Verhaege, kandidaat RvB 
dhr. Baudouin Helleputte, RvB (dienstdoend voorzitter-ad interim) 
mevr. Anne Van Mulders, RvB 
dhr. Luc Bulckaert, AV 
dhr. Wim Vandenbroeck, AV 
mevr. Carine Verhoeven, AV. 
 
 
9.3. Drie belangrijke partners: Kind en Gezin, Jongerenwelzijn en Het Vlaams 
Welzijnsverbond. 
 
-Kind en Gezin 
Als overheidsinstelling kreeg zij, vanwege de Vlaamse regering, de specifieke bevoegdheid inzake 
zorg voor het jonge kind.  Binnen het Beter Bestuurlijk Beleid werd K&G naar een IVO-structuur 
(Intern Verzelfstandigd Agentschap) omgevormd, waarbij de Raad van Bestuur vervangen werd 
door een “Raadgevend  Comité”.   
Kind en Gezin heeft enerzijds een afdeling Kinderopvang waaronder de kinderdagverblijven en 
aanverwante diensten (IBO’s, onthaaldiensten…) en vervolgens een afdeling Preventieve 
Gezinsondersteuning (PGO, olv mevr Anne Vanden Berge) waaronder; 
-de regiohuizen en de inloopteams die moeders met jonge kinderen preventief opvolgen, 
-de CKG’s, 
-de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK’s), 
-Gezinsondersteunende Pleegzorg. 
De Administrateur-generaal van K&G is 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 
faciliterende rol spelen.  De meerwaarde inzake deze samenwerking, zit in de snelle doorverwijzing 
naar elkaar toe.  Jonge gezinnen met pedagogische noden, kunnen met name gebaat zijn met 
eventuele mobiele hulpverlening.  In het CKG St Clara te Brugge is er trouwens een project 
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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 (POS)’ en voor de jongere die een als ‘misdrijf omschreven feit (MOF)’ heeft 
begaan. 
De Administrateur-generaal is dhr Stefaan Van Mulders. 
Het afdelingshoofd Voorzieningenbeleid is dhr David Debrouwere.   

 
-Het Vlaams Welzijnsverbond 
Deze werkgeversorganisatie heeft als doel de belangen te behartigen van instellingen, centra en 
diensten binnen de welzijnssector.  Zij vormt dan ook een overlegpartner met ondermeer het 
Vlaamse Kabinet voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de sociale partners, enz....    
Naast oa het Pluralistische Platform (LUS), vormt het Vlaams Welzijnsverbond de “christelijk-
pluralistische” zuil binnen de jeugdwelzijnssector.  Dit verbond biedt ondermeer volgende diensten 
aan;  de bovenvermelde belangenbehartiging, individueel advies, financiële analyses en informatie, 
denk- en dialoogfora binnen de diverse sectoren (bvb overlegorganen tussen aangesloten CKG’s), 
alsmede intersectorale contacten en studiedagen.     
De stafmedewerkers voor de CKG’s  en Jongerenwelzijn zijn dhr Jan Bosmans en dhr Eddy Van 
den Hove.  Dhr Hendrik Delaruelle nam in de loop van 2015 de fakkel over van dhr Frank Cuyt, die 
op pensioen ging.   
Arnold Schaek neemt binnen dit verbond, deel aan het 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.   
Voor meer info; www.vlaamswelzijnsverbond.be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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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10. Kwaliteitszorg, onze verdere stappen: 

 
 
10.1. Een beknopte historiek:   
 
Het kwaliteitsverhaal startte “officieel” in 1998 met een open dialoog naar alle medewerkers en met 
het uitschrijven van een opdrachtverklaring.   
 
In 2015 lagen ondermeer volgende uitdagingen voor: 
-daar onze VZW enerzijds het kwaliteitsbesluit voor de CKG-sector dient te volgen en anderzijds 
ook het kwaliteitsbeleid conform moet zijn met de bepalingen van Jongerenwelzijn, hebben we ons 
in 2015 sterk gefocust op de eigenheden van de ‘groeilijnen’ die van toepassing zijn voor JW.  
In het verlengde daarvan, zijn we ook in dialoog gegaan met Koen Jolie teneinde een kritische 
evaluatie van ons huidige kwaliteitshandboek te hebben.  In januari 2016 volgde een inspectie-
Jongerenwelzijn inzake deze groeilijnen. 
Dit leidde tot meerdere nieuwe verbeterprojecten, die vanuit een PDCA-kader vertrekken. 
 
Een overzicht van verbeterprojecten in 2015; 
-reorganisatie van delen van de infrastructuur in HOP-Schilde 
-voorbereiding van een inhoudelijk en bouwdossier voor een hechtingsgerichte leefgroep in            
HOP-St Niklaas 
-voorbereiding van de vervanging van de pedagogische directie 
-herziening van de procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag 
-we voorzagen in 2014 een tevredenheidsmeting voor de medewerkers.  De verwerking van de 
talrijke conclusies en opvolging  kwam in 2015 aan bod.  Een beperkt overzicht van genomen 
acties binnen deze tevredenheidsmeting: herziening uurroosters voor opvoedkundigen HOPS,  
reorganisatie van burelen en berging in HOPS, gezins- en kindvriendelijke woensdagnamiddagen HOPS,  
efficiëntere huistaakbegeleiding in HOPS, herziening keukenbeleid in HOPS, medische opvolging HOPW,  
opvolging ‘Roos van de Ouder’ HOPW, sterkere structuur bij dossierbesprekingen HOPW,…   
 
Binnen de kwaliteitscel is ondertussen ook de uitdaging opgenomen om het huidige 
kwaliteitshandboek toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken voor onze gebruikers (zijnde 
de interne medewerkers).  Een pittige uitdaging voor de komende jaren. 
 
 
10.2. De uitdagingen voor 2016: 
 
Naar 2016 zullen volgende verbeterprojecten (VP) opgenomen worden; 

• VP doelstellingen binnen het ondersteuningsplan 
• VP software-beheer en sociale media 
• VP opstart ouderraad in HOPS en HOPW 
• VP infrastructurele wijzigingen in HOPS 
• VP seksueel grensoverschrijdend gedrag 
• VP herziening der klachtenprocedure  
• VP toegankelijker en gebruiksvriendelijker maken van het kwaliteitshandboek 
• Voorstel VP spelcounseling 
• Voorstel VP herziening tevredenheidsmeting kdn-ouders  
• Voorstel VP loopbaan-bgl (van sollicitatie tot evaluatie- evolutiegesprekken) 
• Tevredenheidsmeting naar diensten toe 
• Evaluatie personeelskengetallen 2016 
• Nog te plannen VP vanuit de STOP4-7-teams 
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Signalen in de marge; 
 
Tevredenheidsmeting bij gezinnen van de 2 CKG-afdelingen (HOP-Schilde en HOP-Waasland). 
Evaluatie 2015; 
 
HOP-Waasland. 
Er kwamen 14 tevredenheidsmetingen binnen in 2015.  Het betrof 10 mobiele begeleidingen en 4 
inzake residentiële begeleidingen. 
Tevredenheidsmetingen mobiel; alle reacties waren positief.  Hierbij enkele uittreksels; ‘we zijn 
heel tevreden over de thuisbegeleiding van Rosette.’, ‘Het was de 2e keer dat ik aanspraak heb 
moeten doen op jullie diensten en ik had mij geen betere hulp kunnen inbeelden!’, ‘Ik zou dit zeker 
aanraden aan andere mensen die het moeilijk hebben met hun kinderen.”, ‘echt waar een dikke 
merci aan u en uw team om ons op te nemen in jullie werkwijze’, ‘Dankzij de tips die wij regen zijn 
we superblij en geholpen’. 
Tevredenheidsmeting residentieel; opvallend is dat ook hier alle tevredenheidsmetingen zeer 
positef zijn.  Enkele uittreksels; ‘CKG Het Open Poortje is goed, vriendelijk personeel en 
behulpzaam.  Zeker een hulp!’, ‘absoluut veel bijgeleerd!’, ‘Hoe vond je de aanpak of houding van 
je gezinsbegeleidster; zeer goed’, ‘Hoe vond je het onthaal; zeer goede ontvangst’. 
 
in HOP-Schilde. 
Er kwamen  11 tevredenheidsmetingen binnen in 2015 (cfr 10 in 2014 en 14 in 2013).  7 
tevredenheidsmetingen betreffen mobiele begeleidingen. Daarvan zijn er 5 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.  
Een aantal spreekt zich ook lovend uit over de methodiek van de Roos van de Ouder. 
We ontvingen 4 tevredenheidsmetingen inzake residentiële dossiers.  Dit lage aantal heeft te 
maken met de lange verblijfsduur waardoor er weinig kinderen op ontslag gaan.  3 
tevredenheidsmetingen zijn opvallend positief maar er wordt weinig commentaar toegevoegd; men 
beperkt zich vooral tot de score ‘goed’.   
Eén tevredenheidsmeting is vooral negatief.  Het betreft de grootouders (oma en partner) van 2 
kinderen. De grootouders waren zelf aanvankelijk sterk betrokken in de zorg naar de kdn en 
hadden het zodoende moeilijk met de boodschap vanwege de JR dat de kdn niet nr een 
pleeggezin in de  familiecontext mochten (reden; bij partner van oma was er sprake van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag naar de dochter toe).  Nadat de grootouders vernamen dat de 
kleinkinderen naar een pleegouder (opvoedkundige van HOP) zouden gaan, leidde dit tot een 
positieve kering.    
De klacht van de grootouders inzake leefregels=> aandachtspunt (aldus Veerle) om dit mee op te 
nemen naar  de toekomst toe; betrokken grootouders moeten  meer zicht krijgen op interne 
afspraken (huishoudelijk regelement en visie).   
Verdere kadering; De oma verwachtte dat alles via haar zou geregeld worden ipv met de mama, 
het feit dat de mama echter sterk betrokken werd en als centrale persoon werd beschouwd, was 
voor oma een verlieservaring, vandaar ook de negatieve evaluatie.  In huidige pleegoriëntatie 
hebben de grootouders nog steeds een plaats. 
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11. Pedagogische werkinstrumenten. 

 
Onze VZW heeft, olv Lieve Mortelmans, drie waardevolle instrumenten ontwikkeld die het 
ervaringsgericht werken vertaalt naar de residentiële, én mobiele jeugdhulp en dit ook voor andere 
jeugdhulporganisaties die met jonge kinderen (0-12 jaar) werken. 
 
 
11.1. 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 organisaties binnen de jeugdhulpsector te 
helpen bij het uitbouwen van een interactief kinddossier dat de rechtspositie van de (jonge) 
minderjarige 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.    
 
In 2015 werd voor het eerst in jaren geen kid-ok-kit-vorming aangeboden ism vzw Informant.  Dit 
had vooral te maken met organisatorische hervormingen en ziektes.    
Wel werden zijn er een aantal nieuwe fiches en situatieplaatjes toegevoegd aan de kid-ok-kit.  
Deze zijn  ontworpen op vraag van leefgroepbegeleiders en gezinsbegeleiders.  
De fiches gaan over de volgende thema’s: 

- de inspraak van de kinderen in de gezinsbegeleiding en in het leefgroepgebeuren  

- de medische opvolging van de kinderen (tandarts, huisarts, ziekenhuisopname) 

- positieve momenten tussen ouder en kind meer ruimte geven in de kid-ok-kit 

(bezoeken, leuke dingen voor bezoek) 

Daarnaast werd de afspraak gemaakt om in 2016 de lay-out van de hele kid-ok-kit te herbekijken 
en alle gezinsbegeleiders een nieuw doosje van alle situatieplaatjes te bezorgen. Op deze manier 
willen we terug werken met een ge-update en overzichtelijk geheel.  
 

 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). 

 
 
11.2. Het procesgericht kindvolgsysteem.  
 
Het tweede instrument is het Procesgericht Kindvolgsysteem (PKVS), dat een concrete vertaling 
is van de ervaringsgerichte visie.   Dit pakket biedt een wetenschappelijk onderbouwd instrument 
aan om het welbevinden en de betrokkenheid van elk individueel kind te scoren, waardoor we 
zodoende hun (on)welbevinden kunnen meten en aantoonbaar maken, zowel voor jonge als 
oudere kinderen.  Het PKVS bouwt verder op nog andere instrumenten van het CEGO, zoals de 
ervaringsroos die een analyse van de breedte naar de diepte mogelijk maakt.  Het PKVS is 
zodoende een uniek instrument om het welzijn van residentiële kinderen te monitoren.  
 
Het Procesgericht Kindvolgsysteem wordt heden niet in een vormingspakket aangeboden.   
Wie echter interesse heeft in dit bijzondere instrument dat mogelijk maakt om op een deskundige 
en georganiseerde wijze het (on)welbevinden van elk individueel kind te monitoren, kan ons 
contacteren; ckghops@telenet.be of ckghopw@telenet.be.  
 
 

mailto:bestelservice@verbode.be
mailto:ckghops@telenet.be
mailto:ckghops@telenet.be
mailto:ckghopw@telenet.be
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11.3. 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.  Voor het academiejaar 2014-2015 hebben 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 coaching-sessies. 
 
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. 
 

Verslag; An Van den Bempt en Véroonique Hendrickx 
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Signalen in de marge; 
 
In 2014 werd een nieuwe website gelanceerd die ook nieuwe updates kreeg in 2015. 
Je vindt en leest het op www.hetopenpoortje.be. 
 

 
 
 

http://www.hetopenpoortje.be/
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12.  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, 2015: 
 
Vanuit STOP4-7 Lokeren-Gent; 
1.  Vechtscheidingen zetten kinderen in de knel; kinderen signaleren vooral in gedrag dat ze 
gewrongen zitten.  Deze signalen worden vaak verkeerdelijk opgemerkt als ‘gedragsproblemen’ 
terwijl het kind een boodschap geeft, appèl doet. We merken meer scheidingen, dus ook meer 
vechtscheidingen. Ouderschapsbemiddeling is aan te raden, soms alvorens STOP4-7 op te 
starten. Advocaten geven vaak voeding aan het gevecht, terwijl bemiddelaars pogen om de 
communicatie in belang van het kind terug in gang te zetten. 
 
2. M-decreet, inclusief onderwijs: onze wachtlijsten blijven bestaan, vaak zijn de scholen vragende 
partij voor STOP4-7. We verwachten dat de hulpvraag nog zal toenemen als kinderen met speciale 
onderwijsbehoeften terecht kunnen in het gewoon onderwijs, maar zonder extra zorgpersoneel, 
noch pedagogische/psychologische ondersteuning op de scholen. 
 
3. Wij merken dat ouders/scholen van kinderen uit de lagere school (8-12j) in de kou blijven staan 
bij gedragsproblemen.  Het project ‘Traject’ dat inzet op deze doelgroep, bedient expliciet mensen 
uit Sint-Niklaas (enkel bij vrije plaatsen kunnen mensen uit de rest van het Waasland deelnemen). 
 
4. Kinderen hebben last van de drukte en de snelheid van ons leven, ouders hebben vaak drukke 
voltijdse jobs en leggen de lat zeer hoog. We voelen dat kinderen soms te weinig structuur en 
grenzen én te weinig tijd en aandacht krijgen.  Simpelweg ‘tijd’ om even rond te tafel te zitten en 
niet te hollen van de ene naar de andere hobby. 
 
5. CAW, CGGZ, CKG…overal lange wachtlijsten. We verwijzen cliënten uit STOP4-7 soms door 
naar CAW/CGGZ omdat we merken dat mensen meer nodig hebben dan enkel opvoedingsonder-
steuning, ze zijn soms gebaat met individuele therapie (want wie niet goed in zijn vel zit, heeft 
minder energie om op te voeden).  Maar dan botsen we tegen een wachtlijst. 
Doorverwijzen naar privé-therapie is voor onze doelgroep vaak niet betaalbaar. Er is een grote 
kloof tussen gratis hulpverlening met lange wachtlijsten  en privé-therapie waarvoor je snel 50 
euro/sessie betaalt. We pleiten voor een beter uitgewerkt terugbetalingssysteem.  
 
6. Multidisciplinaire hulpverlening creëert kansen bv. een groepspraktijk met een huisdokter, 
psycholoog, kinésist enz. Mensen stappen eerst naar hun huisarts en zouden van daaruit 
makkelijker moeten kunnen doorverwezen worden voor psychologische hulp (die terugbetaald 
wordt). Enkel een psychiater wordt nu terugbetaald (enkele ziekenfondsen bieden tijdelijke en 
kleine kortingen aan), wat de verkeerdelijke indruk geeft dat mensen medicatie nodig hebben voor 
geestelijke problemen. Psychotherapie (al dan niet in combinatie met medicatie) is voor velen 
broodnodig!  Het medische discours blijft nog altijd dominanter en da’s spijtig. 
 
7. We merken elke dag dat (kans)armoede, kinderen effectief minder kansen geeft. We merken 
een interactie tussen financiële problemen, ongezonde voeding, meer ziekte, minder kansen in 
onderwijs, minder vrijetijdsbesteding, enz… 
 
8. We krijgen nog altijd veel meer mama’s dan papa’s in onze oudergroepen. Vrouwen werken 
vaker halftijds en hebben meer flexibele jobs in uren dan mannen. Mogelijks hebben mannen het 
ook moeilijker om hulp te aanvaarden, het taboe te doorbreken? Maatschappelijk bepaald, kunnen 
vrouwen misschien toch nog altijd makkelijker praten over hun gevoelens en hulp aanvaarden dan 
mannen, zo merken we.  
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9. Nood aan “nazorg” als cliënten bv. een psychiatrische opname achter de rug hebben.  
We horen ook van cliënten dat ze ‘bezig’ gehouden worden met (groeps)therapieën en 
ontspanning maar bvb weinig beroep kunnen doen op individuele begeleiding (tijdens een 
psychiatrische opname). Zo vernemen ze soms ‘dat ze hun gesprek voor deze week al gehad 
hebben’. 
 
Aanvullend: Hulpverlening is soms nog beschuldigend naar cliënten en teveel probleemgericht. We 
pleiten voor een positieve constructieve aanpak vertrekkend vanuit de krachten van mensen. Want 
iedereen heeft het wel eens moeilijk…en niemand wordt graag beschuldigd voor iets wat misschien 
‘een goede reden’ heeft. De neoliberale visie zegt dat ieder zijn leven zelf moet ‘maken’ en als het 
niet lukt is het je eigen fout. Terwijl het leven complexer is dan dat en niet iedereen evenveel geluk 
of mogelijkheden heeft… 
 
Vanuit Het Open Poortje-Schilde; 
10. We stellen de laatste tijd vast dat sommige kinderen uit gezinnen, waar de jeugdrechtbank 

betrokken is, buiten de radar van de jeugdrechtbank komen.  Het betreft nieuw geboren broertjes 

en zusjes van kinderen die geplaatst zijn.  Deze kinderen leven vaak in een identieke context aan 

deze die de aanleiding was waardoor broertjes of zussen werden geplaatst.  Bij deze kinderen 

gebeurt er geen sociaal onderzoek, wat ons vaak zorgen baart.   

 

10. Te weinig plaatsen en verschuivingen binnen pleegzorg!  Vele wachtende kinderen in 

residentiële leefgroepen die jaren op de wachtlijst staan, en in het bijzonder voor brusjes! 

 

11. Onduidelijkheid rond dubbele modulering: waar en wanneer kan dit wel? Bv. pleegzorg + MB is 

toch oké? Resi + Ambulant OOOC? Het besluit op de CKG’s staat dit toe, maar is dit ook een 

mogelijkheid binnen IJH?  We merken dat er veel onduidelijkheid hierover is binnen het werkveld.  

Formele communicatie is ofwel niet helder of wel gewoon afwezig. 

 

12. Opvang papa en kind: te beperkt.  Ofwel ben je dakloos en kan je terecht binnen de daarvoor 

bestemde voorzieningen.  Maar als je niet dakloos bent en je vlucht nav IFG, dan zijn er geen 

mogelijkheden in de regio Antwerpen (grote wachtlijsten binnen CIG’s). 

 

13. Onlangs waren we geconfronteerd met een hoge mate van onveiligheid naar 2 brusjes toe.  

Het JRB-dossier werd echter overgedragen van het éne arrondissement naar het andere: het 

duurde weken vooraleer er terug iemand aanspreekbaar was binnen de JRB.  Wie is 

verantwoordelijk tijdens dit soms zeer kwetsbare transitiemoment? 

Vanuit Het Open Poortje-Waasland; 
14. Wachtlijsten in de regio Waasland =>deze leiden tot vergrote kans op crisis en vaak tot een 
chronisch verhaal.  Sommige ernstige chronische verhalen kunnen nergens terecht en de 
betreffende problematiek valt vaak buiten de opdracht van ‘preventieve’ (rechtstreeks 
toegankelijke) jeugdhulpverlening. 
 
15. Wat met de langetermijn-ondersteuning voor ouders met mentale problemen die een chronisch 
karakter hebben?  Binnen de psychiatrie ontwikkelen er zich vormen van thuisbegeleiding maar 
deze richten zich vooral naar de patiënt en minder naar het ruimere gezin (en de kinderen).  Dit 
betekent dat de betreffende kinderen vaak hun ganse jeugd KOPP-kinderen blijven.     
 
16. De termijn van de modules (FIT) werkt vaak contra-productief  of alvast niet op maat van het 
begeleide gezin. 
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Gedicht in de marge; 

Misstap tussen twee sterren 

Er bestaan mensen zo ongelukkig dat ze niet eens 
een lichaam hebben; kwantitatief het haar 
daalt, duim per duim, het geniaal verdriet; 

de aard bovenaan; 
zoek me de maaltand van het vergeten niet, 
ze lijken uit de lucht te komen, mentaal zuchten op te tellen, te horen 
heldere zweepslagen op hun gehemeltes! 
 
Ze verlaten hun huid, krabbend de sarcofaag waarin ze geboren worden 
en gaan langs hun dood naar boven van uur tot uur 

en vallen, langs hun ijskoude alfabet, tot op de grond. 
 
Wee zoveel! Wee zo weinig! Wee hen! 
Wee in mijn kamer, als ik hen met brillen hoor! 
Wee in mijn thorax, als ze kostuums kopen! 
Wee mijn witte vettigheid, in hun gezamenlijk bezinksel! 

 
Geliefd wezen de oren van de Jansens, 
Geliefd de personen die gaan zitten, 
Geliefd de onbekende en zijn vrouw, 
De naaste met mouwen, boord en ogen! 
 
Geliefd weze wie luizen heeft, 

wie een lekke schoen draagt bij regen, 
wie met twee kaarsen waakt bij het lijk van een brood, 

wie zijn vinger tussen een deur klemt, 
wie geen verjaardag heeft, 
wie zijn schaduw in een brand verloor, 
het dier, wie op een papegaai lijkt, 
wie op een mens lijkt, de arme rijke, 

de pure berooide, de arme arme! 
 
Geliefd weze 
wie honger of dorst heeft, maar geen honger 
heeft waarmee hij heel zijn dorst kan lessen, 
noch dorst waarmee hij zijn honger kan stillen! 

 
Geliefd weze wie werkt per dag, per maand, per uur, 
wie zweet van pijn of van schaamte, 

die daar die naar de bioscoop gaat, geleid door zijn handen, 
wie betaalt met wat hij niet heeft, 
wie op zijn rug slaapt, 
wie zich zijn kindertijd niet meer herinnert; geliefd weze 

de kale zonder hoed, 
de rechtvaardige zonder doornen, 
de dief zonder rozen, 
wie een uurwerk draagt en God heeft gezien, 
wie een eer bezit en niet omkomt! 
 
Geliefd weze het kind, dat valt en nog weent 

en de mens die gevallen is en niet meer weent! 
 
Wee zoveel! Wee zo weinig! Wee hen! 
 

      César Vallejo (oktober 1937) 
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13. Lopende projecten en projecten in de steigers voor 2015-2016. 
 
 
13.1 Interne studiedag inzake het  brede aanbod aan modules binnen Het Open Poortje 
 
Omdat Het Open Poortje uit meerdere kleine afdelingen bestaat die elkaar soms onvoldoende 
kennen, kwam de vraag vanuit de coördinatoren om een studiedag te plannen waarbij de meerdere 
afdelingen, via workshops, hun werking, methodieken of/en modules toelichten.  Op 3 oktober 
2016 zal het zover zijn.  Welke thema komen aan bod;  
1. Lift (uitleg, zie 13.2)                                                                                                             

2. Roos vd ouder                                                                                                                                        

3. VHT & VIPP-SD (VH training en Video-interaction on positive parenting and sensitive 

disciplining)                                                                                                                                                    

4. De Tuimel; haar werking en visie                                 

5. Ouderparticipatie in de leefgroep en Mijn Gedacht                                                                                                         

6. Spelcounseling en Doos van gevoelens                                          

7. Oplossingsgericht werken                                                                                                                      

8. Back to basics (herwaarderen van positief leefklimaat in de leefgroep)                                                    

9. STOP4-7                                                                                                                                              

(10. Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen)   

 
13.2. LIFT; linking the interests of families and teachers 
 
Met steun van de steden Lokeren en St Niklaas (waarbij dank aan Elke Schoofs (Huis vh Kind) die 
de drijvende kracht was inzake dit project), de gemeente Temse en de provincie Oost Vlaanderen, 
startten we in het schooljaar 2014-2015 met een LIFT-project in de 3 vermelde steden/gemeentes.  
Inhoudelijke toelichting; het LIFT-project wordt ingezet in de derde kleuterklas om kinderen voor te 
bereiden op een vlotte overgang naar het eerste leerjaar.  Het LIFT-programma is ontwikkeld om 
de verschillende omgevingen in een kinderleven te betrekken, meer bepaald het gezin en de 
school, vooral dan op niveau van de ouder-kind-relatie en de relatie met leeftijdsgenoten.   
 
Het 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 (en het meeste tijd innemend) is er het sociale vaardigheidsprogramma dat in de 
betrokken klassen en op speelplaatsen wordt ingezet.  Het vangt aan met verschillende lesjes, 
gespreid over meerdere weken en wordt uitgevoerd in de klas. Het is noodzakelijk het programma 
ook door te trekken naar de speelplaats.  Dit vergroot aanzienlijk de kans op generalisatie van de 
geleerde vaardigheden.  Het doel van dit sociale vaardigheidsprogramma is positieve interactie 
tussen leeftijds- en klasgenootjes aan te moedigen.  Om dit te bereiken krijgen de kinderen een 
aantal activiteiten aangeboden met als doel het samenspelen met hun vriendjes leuker te laten 
verlopen.  Hierbij wordt 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. 
 
Conclusies na 1 jaar proefdraaien;                                                                                                                 
we kunnen stellen dat op de verschillende scholen een positieve wind waait!  De deelnemende 
leerkrachten zijn enthousiast en de kinderen pikken de vaardigheden op. “STOP, ik heb een 
probleem” is niet meer weg te denken uit de klas. De kinderen omarmen de positieve 
bekrachtigingen en je ziet ze letterlijk groeien!                                                                                                                           
Het wordt het komende jaar een uitdaging om de leerkrachten sneller de transfer naar het eigen 
klasgebeuren te laten maken en om ouders meer te betrekken bij de oudermomenten.  
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Mogelijke concrete aanpassingen op basis van de evaluatie:  

 Wat betreft de leerkrachten: inplannen van meerdere observatie- en oefenmomenten in de 

klas om de positieve houding en transfer van de vaardigheden te ondersteunen bij de 

leerkracht. Samen doen en aanpakken in de coachende rol. 

 Om de ouderbetrokkenheid te verhogen: voorstellen van het LIFT-programma  op de 

infodag voor ouders bij de aanvang van het nieuwe schooljaar, blog aanmaken met foto’s 

van de LIFT-lesjes, heen en weer blaadjes,…. op maat van de school. 

 
13.3. Project Mantelzorg-het Net Werkt. 
 
De CKG-werkgroep mantelzorg (vanaf 2015 heet de werkgroep ‘Het Net werkt’), die reeds lopende 
is sinds 2008 en al enkele sectorale studiedagen/vormingsmomenten organiseerde rond 
netwerkgericht werken, omvat medewerkers uit 5 CKG’s, 1 inloopteam en 1 CAW (CKG De 
Schommel, CKG St Clara, CKG Koraal, CKG De Kleine Vos, CKG Het Open Poortje, Inloopteam 
Samik en CAW-Antwerpen).   
De werkgroep heeft zich in 2015 gericht op volgende thema; 
het uitwerken van een netwerkgerichte methodiek die kan geïntegreerd worden in een gewoon 
modulair aanbod.  Inzake het uitschrijven van deze methodiek, gaan we in dialoog met K&G 
teneinde ruimte en een mandaat hiervoor te krijgen. 
Aanvullend;  
een aantal leden van de werkgroep heeft zich in 2015 geëngageerd om mee te reflecteren binnen 
de intersectorale denkgroep ‘lerend netwerk krachtgericht werken’.  Doel was ondermeer om te 
groeien naar een gedragen standpunt rond netwerkgericht werken en dit ook tav het jeugdbeleid.  
De reflectiegroep slaagde jammer genoeg niet in deze uitdaging. 
 
 
13.4. Vertaling vierdelige handboek STOP4-7. 
 
De methodiek STOP4-7 is ondertussen opgenomen in de databank “effectieve 
jeugdhulpinterventies” van het Nederlandse jeugdinstituut (www.NJI.nl).  De methodiek wordt 
zowel in Vlaanderen als in Nederland ingezet in de jeugdhulp maar krijgt ook ruimere aandacht.  
Zo is er ook concrete belangstelling vanuit Letland.  In dit kader willen we de mogelijkheid 
verkennen om het lijvige handboek een Engelstalige vertaling te bieden.  We zijn dus bij deze, op 
zoek naar mecenassen of kleine sponsors die ons willen steunen (fiscale giften vanaf 40 euro zijn 
aftrekbaar=> KBC BE24 4037 1380 0138).    
 
 
13.5 Opstart tehuis voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. 
 
Het is reeds een paar maal in dit jaarverslag vermeld; Het Open Poortje plant in de zomer van 
2016, de opstart van een kleinschalig huis voor 12 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen 
(=NBMV), jonger dan 15 jaar.  Er zijn in België in 2015-2016 een 3.000 NBMV ingestroomd die 
heden in de grote opvangcentra worden opgevangen.  Doel is om de jongste kinderen (<15 jr) te 
laten doorstromen naar kleinschalige initiatieven.  In dit kader is er een budget voorzien door de 
Vlaamse overheid om 145 opvangplaatsen te financieren.   
We hopen op een verscheiden publiek qua nationaliteit en zowel jongens (ruime meerderheid) als 
meisjes. 
Dit wordt alvast een pittige uitdaging voor onze organisatie. 
We denken hierbij ondermeer aan;  
-de specifieke dossieropvolging (ism hun voogd) 
-samenwerking met scholen 
-het bieden van Nederlandse les 
-het aanleren van respect voor vrouwen en minderheidsgroepen in onze samenleving 
-voedingsgewoontes en religieuze beleving 
-traumaverwerking en omgaan met agressie 
-samenwerking met lokale partners (sportverenigingen, vrijwilligers,…) 
De coördinator van het project is Johan Machielsen.  De locatie is gelegen in de Eugeen 
Dierckxlaan 15 te 2970 Schilde.   

http://www.nji.nl/
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Deze ruime woning biedt 6 ruime slaapkamers, een grote woonkamer met open haard, keuken, 
kelder en 2 garages die als recreatieruimte kunnen dienst doen. 
Terzijde; voor de opvang van de oudere vluchtelingen (vanaf 15 jr) denkt de overheid aan 
studiowoningen waar men relatief zelfstandig kan verblijven, mits overdag hulp van een jeugdhulp-
medewerker. 
  
 
13.6. Aanvullende uitdagingen;  
 
1. Een aantal uitdagingen binnen het kwaliteitsbeleid, hebben ruime implicaties en zullen de 
werking beïnvloeden.  Ik denk hierbij aan;  
-de uitdaging om alle interne data te laten beheren door 1 centrale server (met een back-up) 
waardoor we in alle afdelingen een vlotte toegang kunnen voorzien tot algemene informatie zoals 
kwaliteitshandboek, arbeidsreglement, syndicale verslagen, interne documenten,…. 
2. De verdere voorbereiding van een hechtingsgerichte leefgroep in het Waasland ligt voor.  Dit 
hangt af van de timing van een (heden nog onduidelijke) uitrol en inhoudelijke bepalingen 
betreffende een residentieel uitbreidingsbeleid voor jonge kinderen.  We willen zowel het 
inhoudelijk als het bouw-dossier hierrond verder verfijnen. 
4-Back tot basics; Dit is een leertraject, op initiatief van vzw Vereniging Ons Tehuis (VOT), 
waarin wij enerzijds met andere voorzieningen aan de slag gaan rond de werkzame factoren die 
een positief leefklimaat bewerkstelligen.  Anderzijds wil dit project een gevalideerde 
feedbackmethodiek voor jongeren (vanuit Nederland) kenbaar maken en samen experimenteren in 
de afname en verwerking van de methodiek.  Het gezamenlijke traject zal resulteren in een rapport 
met beleidsadviezen dat aan de overheid overhandigd én op een studiedag gepresenteerd zal 
worden.  Dit alles wordt ondersteund door Prof. Dr. Vandevelde en Prof. Dr. Roose van de 
Universiteit Gent.  We hopen naar het volgende jaarverslag toe, toe te lichten welke concrete 
acties op het terrein werden ondernomen.    
 
 
 
 

 
Signalen in de marge; 
De bevolking én de kansarmoede-index stijgen in Vlaanderen.  Enkele cijfers; 
 
    2011     2015 
 
Aantal inwoners in België;  10.951.266      11.209.044  
 
Vlaanderen;   6.306.638    6.444.127 
Antwerpen;   1.764.773    1.813.282 
Oost Vlaanderen;  1.445.831    1.477.346 
West Vlaanderen;  1.164.967    1.178.996 
Vlaams Brabant;  1.086.446    1.114.299 
Limburg;      844.621       860.204 
 
Wat deze cijfers echter niet tonen, is de lichte daling van het aantal kinderen in Vlaanderen en de 
grote stijging van de groep +18jarigen.       
      
 
Kansarmoede-index  2012     2014 
 
Vlaams gewest;   10.45%     11.38% 
Antwerpen;   13.4%     14.3% 
Oost Vlaanderen;  9.8%     11.6% 
West Vlaanderen;  10.3%     10.3%  
Vlaams Brabant;  5.7%     6.5% 
Limburg;    11%     11.8%  
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14. Naar 2016, met hoop en bezorgdheden: 
 
Een eerste bezorgdheid;  
in 2015 heeft de hertekening van het decreet integrale jeugdhulp (en de toegangspoort) er twee 
jaar opzitten.  Oude problemen verdwenen maar ook nieuwe problemen verschenen.  Problemen 
inzake toegankelijkheid, snelle inzetbaarheid, kindercarrousels, digitale communicatieproblemen,  
inspraak van de cliënt, toegenomen administratie…   
En één 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. 
 
Enkele uitdagingen;  
-Het Open Poortje voorziet enkele belangrijke bouwdossiers die ze wenst op te starten in 2016 
(voorbereiding en indiening bouwdossiers), met uitvoering in 2017.   
Het betreft in HOP-Waasland de bouw van gezamenlijke burelen voor de 2 STOP4-7teams (Gent-
Lokeren en St Niklaas).  Hieraan koppelen we ook een nieuwe logistieke ruimte en (indien formeel 
goedgekeurd met financiering) een hechtingsgerichte leefgroep-unit. 
 In HOP-Schilde overwegen we om een bescheiden concièrge-woning te bouwen, waardoor de 
eerste verdieping van het herenhuis beschikbaar kan komen voor projecten.  Gekoppeld aan dit 
bouwproject, willen we eveneens een klein en vervallen, maar historisch gebouwtje renoveren tot 
een vergaderzaal. 
-We hopen ook dat de uitbreiding inzake mobiele gezinsbegeleiding die in januari 2016 werd 
opgestart en de realisatie van een tehuis voor 12 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (zomer 
2016), een vlekkeloos parkoer mogen lopen…  
 
 
2016 wordt opnieuw geen saai jaar… 
 
Arnold Schaek,directie Het Open Poortje VZW 
 

 
 
 
 
 
Citaat in de marge; 
 
Een rabbijn vroeg aan z’n leerlingen wanneer eigenlijk het exacte moment aangebroken is 
wanneer de nacht verdwijnt en de ochtend begint. 
Na lang nadenken suggereerde een leerling het volgende: ‘Zou het niet kunnen het moment zijn 
waarop je de dadelboom van de vijgenboom kunt onderscheiden?’   
‘Neen, beste jongen… heeft iemand nog een idee?’ 
Vervolgens vroeg een tweed leerling het woord: ‘Zou het niet dat moment kunnen zijn waarop de 
herder zijn schapen van de geiten kan onderscheiden?’   
Opnieuw zei de rabbijn ‘neen, beste jongen’.  En hij vervolgde: ‘Het is dat bijzondere moment 
waarop je op het gezicht van een vreemdeling het gelaat van je broer of je zus herkent’.  
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Deel II: 2015, het jaar in cijfers gevat. 
 

Deel II.I. DATA BETREFFENDE DE CKG-WERKING 

1. Aangekochte vs Gebruikte modules HOPS en HOPW. 

Uit onderstaande tabellen stellen we vast dat zowel HOP-Schilde als HOP-Waasland een 
overschot realiseerde qua modules.  Vorig jaar had HOP-Schilde nog een klein tekort.  Op verdere 
pagina zien we dat ook De Tuimel-werking een overschot haalde.  Er is dus algemeen meer 
gepresteerd op niveau van gezins- en kindbegeleiding dan we aan modules ‘inkochten’.   

 

Overzicht Modules KIM KLM LLM ATG O tp4 ATI O ATG O + K sto

Aangekocht 6 23 33 12 2 5

Gebruikt 7 9 39 13 0 5

Gegevens jaarverslag HOPS 2015

 

Overzicht Modules KIM KLM LLM ATG O tp4 ATI O ATG O + K sto TOTAAL

Aangekocht 41757,78 53357,24 298681 13096,44 13919,26 245558,2 1248921,34

Gebruikt 48717,41 20878,92 352986,7 13096,44 0 245558,2 1263789,03

+ 14.867,69Verschil

Kostprijs Modules HOPS

 
 

 

 
 
 

Overzicht Modules KIM KLM LLM ATG O tp4 ATI O ATG O + K sto

Aangekocht 6 25 24 18 6 3

Gebruikt 5 43 25 19 11 3

Gegevens jaarverslag HOPW 2015

 

Overzicht Modules KIM KLM LLM ATG O tp4 ATI O ATG O + K sto

Aangekocht 41.757,78€  57.997,00€  217.222,56€  19.644,66€  41.757,78€  147.334,92€   525.714,70€  

Gebruikt 34.798,15€  99.754,84€  226.273,50€  13.096,44€  76.555,93€  147.334,92€   597.813,78€  

€ +72.099,08

Kostprijs Modules
Totaal

Verschil  
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2. Lang Licht Mobiele begeleiding. 
 
2.1. De duurtijd van deze module heeft gelijkenissen met vorig jaar.  In HOP-Schilde blijven die 
snel rond de 9 mnd duren (dit is deels door de link met de lang-residentiële modules). De duur in 
HOP-Waasland is gedaald van ongeveer 245 dagen naar 225 dagen. De duur in de Tuimel is 
gestegen van ongeveer 205 dagen naar naar 1 maand langer. 

Gemiddelde duur dagen maanden weken

HOPS 277 9,1 39,5

HOPW 225 7,4 32,1

HOPT 236 6,7 29,0

DUUR LLM 

 
 
2.2. De frequentie van huisbezoeken zit bij alle afdelingen ruim boven de minimumgrens 
(=ongeveer 1 dag/wk).  In de Tuimel is dit ongeveer 20 dgn meer op jaarbasis of bijna anderhalve 
dag/wk.   De 3 afdelingen blijven in de buurt van de frequentie van vorig jaar.   

FREQUENTIE LLM 100sten Dagen/week

HOPS 0,1595 1,26

HOPW 0,1537 1,22

HOPT 0,179 1,42

1 x per week 0,1264 1,00  
 
2.3. De intensiteit (of de duur van een huisbezoek moet minstens 1u bedragen wat bij alle 
afdelingen gehaald wordt.   Een huisbezoek door het Tuimel-team duurt zelfs langer dan anderhalf 
uur.  

Duur HB Uren Min

HOPT 1,7 102

HOPS 1,19 71

HOPW 1,24 74

INTENSITEIT LLM
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3. Kort Licht Mobiele begeleiding. 

3.1. De duur van deze module is voor beide afdelingen iets langer dan 2 maand. Zeer gelijkaardig 
met vorig jaar. 

Gemiddelde duur dagen maanden weken

HOPS 70 2,3 10,0

HOPW 72 2,4 10,3

DUUR KLM 

 
 
3.2. De frequentie van deze module (aantal huisbezoeken/wk) is gelijkaardig over beide 
afdelingen en mooi boven het minimum; met ongeveer 1.3 dgn per week, zit men mooi boven het 
minimale van 1 dg/wk. 

FREQUENTIE KLM 100sten Dagen/week

HOPS 0,1699 1,34

HOPW 0,1646 1,30

1 x per week 0,1264 1,00  
 
3.3. De intensiteit van deze module moet minstens 1 uur/wk bedragen.  Beide afdelingen halen dit 
(in HOPS nipt). 

KLM Uren Minuten

HOPS 1,02 61

HOPW 1,21 73

INTENSITEIT KLM

 

 

4. Kort Intensief Mobiele begeleiding. 

4.1. De duur van deze kort-intensieve module ligt opvallend lager in HOP-Waasland daar zij deze 
module ook inzetten voor crisisbegeleidingen.  Vanaf 2016 zal voor crisisbegeleidingen  echter een 
andere module (=zeer-kort intensief) worden ingezet.  De cijfers liggen wel in de buurt van 2014 
(86 dgn-HOP-S en 23 dgn HOP-W). 

Gemiddelde duur dagen maanden weken

HOPS 79 2,6 11,3

HOPW 27 0,9 3,8

DUUR KIM 

 
 
4.2 De frequentie van deze module;  bij de intensieve module dienen we minimaal 3 keer per wk 
aan huis te gaan (op 46 wkn per jaar).  Uit onderstaande cijfers blijken we dit voor beide afdelingen 
vlot te halen.   HOPW gaat zelfs 3.8 dgn/wk op bezoek (over 46 wkn per jr). 

FREQUENTIE KIM 100sten Dagen/week

HOPS 0,3931 3,11

HOPW 0,4823 3,82

3 x per week 0,3791 3,00  
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4.3. Intensiteit van deze module biedt ons zicht op het feit of we minstens 1u/wk aanwezig zijn in 
het gezin.  Beide afdelingen halen dit vlot. 

KIM uren Minuten

HOPS 1,20 72

HOPW 1,52 91

INTENSITEIT KIM 

 

 

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

5.1. De realisatie van deze module is vlot kunnen bereikt worden in HOPW (in 2014 was dit 
moeilijker) maar is niet gehaald in HOPS.  Deze module wordt aangeboden bij een residentiële 
opvang.  Heeft het resultaat te maken met de vlotte bereikbaarheid van de afdeling in het 
Waasland of met het vrijwillig karakter van het kort-residentieel aanbod?  Niettemin willen we dit 
aanbod ook in 2016 verder aanbieden in beide afdelingen.    

ATI O Aangekocht Gebruikt

HOPS 2 0

HOPW 6 11

Aangekocht versus Gebruikt

 
 
5.2. De duurtijd van deze module is ongeveer anderhalve maand.  In 2014 was dit ongeveer 38 
dagen, nu een ruime week langer.  

HOPW 47

DUUR ATI O 

 
 
5.3. De frequentie van deze module berekent of deze module elke week wordt aangeboden (46 
wkn op 52 wkn).  Uit onderstaande cijfers blijkt  dat men bijna 1.5  dag/wk deze individuele module 
aanbiedt.  

dagen/week

HOPW 0,1734 1,37

Norm 0,1264 1

FREQUENTIE ATI O

 

 
5.4. De intensiteit van de module toont aan dat de training ongeveer 1u duurt, cfr de minimale 
norm. 

INTENSITEIT ATI O (in Minuten)

HOPW 61

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

6.1. Aantal begeleide kinderen.  Het huidige Ministeriële Besluit bepaalt dat een training 10 
kinderen moet inhouden.  In overleg met K&G is bepaald dat we een gemiddelde van 8 kinderen 
per training dienen te halen.   
Er gingen 11 trainingen door en deze bereikten 105 kinderen.  We bereiken zodoende ‘9,5’ 
kinderen per training.   
 

Trainingen

STOPGL 40 4

STOPS 47 5

STOPW 18 2

Begeleide kinderen 2015

 
 
Voor meer info inzake de 3 STOP4-7 werkingen, verwijzen we naar hoofdstuk 7 van het 
theoretische deel van dit jaarverslag. 

 
 
7. Lang Residentiële Opvang; enkel in HOP-Schilde 

7.1. Aanwezigheidsdagen.                                                                                                                 
De gemiddelde aanwezigheid is 97.9% wat bijzonder hoog is, dit heeft te maken met het feit dat we 
in overtal gingen bij de perspectiefbiedende opvang (deze kinderen namen ‘bedjes’ in van onze 
zeer kort-resi opvang.                                                                                                                          
In 2015 werden er 11 kinderen begeleid in de perspectiefzoekende module en 5 in de 
perspectiefbiedende module. 

Gem/Kind

Perspectief zoekend (7 plaatsen) 88,9% 2271 206,45

Perspectief biedend (3 plaatsen) 118,8% 1301 260,20

Totaal HOPS 97,9% 3572 223,25

Norm 60,0% 2190 /

Capaciteit 100% 3650 /

Behaalde  aanwezigheidsdagen O RO L

 
 
7.2. Begeleidingsdagen.                                                                                                                              
Het gemiddelde van begeleidingsdagen is 106.5%.  Dit heeft opnieuw te maken met het feit dat er 
enkele Lang-resi kinderen bedjes innamen van de kort-resi capaciteit. 

Gem/Kind

Perspectief zoekend (7 plaatsen) 92,0% 2350 213,64

Perspectief biedend (3 plaatsen) 140,3% 1536 307,20

Totaal HOPS 106,5% 3886 242,875

Norm 85% 3102,5 /

Capaciteit 100% 3650 /

Behaalde  begeleidingsdagen O RO L

 
 
Wanneer we de aanwezigheidsdagen delen door de begeleidingsdagen, hebben we een idee van 
hoeveel een gemiddeld kind (in een lang-resi bed) in HOPS effectief verblijft;                                                                     
Voor kinderen in een perspectiefzoekende opvang is dit 2271/2350 = 96.6%.                                 
Het gemiddelde kind is dus 96.6% residentieel aanwezig in het CKG, wat bijzonder veel is.                                        
Voor kinderen in perspectiefbiedende opvang is dit 1301/1536 = 85%. Dit betekent dat deze 
kinderen iets meer afwezig zijn in Het Open Poortje (bvb op WE thuis) dan de perspectiefzoekende 
kinderen. 
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7.3. Gemiddelde duur van afgeronde dossiers binnen lang-residentiële opvang.                                
Deze gemiddelde duur gebaseerd op modules die afgerond werden in 2015. Het gaat om 2 
‘perspectiefzoekende’ kinderen en 3 ‘perspectiefbiedende’ kinderen.  

Gem Duur O RO L dagen maanden

P-zoekend 272,0 9

P-biedend 609,0 20

Gemiddelde duur modules afgerond in 2015

 
 
 
8. Zeer Korte Residentiële Opvang HOPS en HOPW 

8.1. Aanwezigheidsdagen.                                                                                                                    
Deze zijn opvallend laag voor HOPS (46.6%) omdat een tijdlang deze bedjes zijn ingevuld door 
lang-residentiële noden.  Over beide afdelingen heen, halen we met 72% de norm van 60%. 

AWD O RO ZK HOP Gem/Kind

HOPS (3 kinderen) 60% 438 46,6% 340,18 28,35

HOPW (35 kinderen) 60% 1752 78,4% 2289,28 65,41

Totaal HOP 60% 2190 72,04% 2629,46 46,88

Norm Behaald

 
 
8.2. Begeleidingsdagen.                                                                                                                          
Deze zijn opvallend laag voor HOPS (67%) omdat een tijdlang deze bedjes zijn ingevuld door lang-
residentiële noden. Over beide werkingen heen, zitten we met 91% mooi boven de minimumnorm 
van 80%.   
De ‘modulaire’ duur van een Zeer Korte Resi-module is bepaald op 42 dagen (6 wkn). Een module 
mag echter herhaald worden.  Wanneer je kijkt naar het gemiddelde per kind zie je dat de module 
gemiddeld 4 maal werd herhaald in HOPS (164 dgn zit tss 127 en 168 dgn) en 1 maal in HOPW 
(81 dgn zit tss 43 en 84 dgn).  
In HOPS werd de module ingezet voor 3 kinderen.                                                                                                    
In HOPW werd de module ingezet voor 35 kinderen. 

BEGD O RO ZK HOP Gem/Kind

HOPS (3 kinderen) 80% 584 67,4% 492 164

HOPW (35 kinderen) 80% 2336 97,1% 2835 81

Totaal HOP 80% 2920 91,15% 3327 122,50

Norm Behaald

 
 
Wanneer we de aanwezigheidsdagen delen door de begeleidingsdagen, hebben we een idee van 
hoeveel dagen een (gemiddeld) kind in een Zeer-Kort resibedje effectief verblijft;                                                                     
Voor de 3 HOPS-kinderen is dit 340/492 = 69%.  Het ‘gemiddelde’ kind was dus 69% residentieel 
aanwezig.  Voor de 35 HOPW-kinderen is dit 2288/2835 = 80.7% effectieve aanwezigheid.          
Dit betekent dat de HOPS-kinderen in een Zeer-kort resi-verblijf meer buitenshuis verbleven (bvb 
WE thuis) dan de HOPW-kinderen.  Dit verschil heeft ongetwijfeld te maken met de ernst van de 
problematieken en heeft consequenties op WE-omkadering in HOPW. 
 
8.3.  De gemiddelde duur van afgeronde dossiers in 2015 binnen de zeer korte opvang was 
ongeveer 3 mnd in HOPW en 5 mnd in HOPS. 

Gem Duur Resi O RO ZK dagen weken kinderen

HOPW 115,30 16,5 33

HOPS 160,33 22,9 3  
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De gemiddelde duur werd berekend op het aantal afgesloten dossiers O RO ZK in 2015.   

 

Duur modules gestopt in 2015 HOPW 

0-14 dagen 9 

15-42 dagen 4 

43-365 dagen 18 

>365 dagen 2 

 

Duur modules gestopt in 2015 HOPS 

0-14 dagen 0 

15-42 dagen 1 

43-365 dagen 2 

>365 dagen 0 

 
Onderstaande tabel toont aan dat van de 33 ‘Zeer Korte Resi’-modules die in 2015 afrondden in 
HOPW er 1 nog overkwam van in 2013. Voor HOPS zijn er maar 3 kinderen gestart en gestopt in 
2015 omdat we daar pas in 2015 gestart zijn met de module O RO ZK en er slechts 2 plaatsen      
O RO ZK zijn.  
 

 

 

9. Triple-P HOPS en HOPW 

Er werden 5 trainingssessies gegeven, 2 in HOPSchilde en 3 in HOPWaasland.  Die bereikten 
samen 32 ouders (op naam van hun kind geregistreerd) of 6.5 ouders per sessie.  Dit is net 
voldoende (de minimumnorm is 6 ouders/sessie).  De triple-p training betreft telkens de module 
gericht naar het opvoeden van jonge kinderen (niet de tienermodule).                                                                                                  

TRIPLE P HOPS Sessies Kinderen

Aangekocht 2 12

Gerealiseerd 2 13  
 

TRIPLE P HOPW Sessies Kinderen

Aangekocht 3 18

Gerealiseerd 2 19  



45 

 

10. De Tuimel;  

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

 
10.1. Aangekochte cfr gepresteerde modules; onze Tuimel-afdeling zorgt alvast voor een ruim 
overschot aan geleverde prestaties (in euro’s: +102.466 euro). 

Overzicht Modules Tuimel LLM 

Aangekocht 16 3 

Gebruikt 23 4 

 

Kostprijs Modules Tuimel LLM TOTAAL Verschil 

Aangekocht 213519,84 27152,82 240672,66 
+102.465,87 

Gebruikt 306934,77 36203,76 343138,53 

 
10.2. Gemiddelde duur van afgeronde dossiers;  in 2015 werden 13 Tuimel- en 4 lang-licht-
mobiele dossiers afgerond.  De gemiddelde duur van een afgeronde Tuimelmodule in 2015, 
duurde ongeveer een 8 mnd.                                                                                                                      
De Lang-licht-mobiele begeleiding duurde minder lang dan die in HOPS en HOPW (zie tabel 2.1.). 

Gemiddelde duur Aantal dagen maanden

Tuimel 13 246,92 8,1

LLM 4 204,25 6,7  
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Deel II.I. DATA betreffende  BEGELEIDINGEN  binnen JONGERENWELZIJN 

1. Residentiele opvang en begeleiding 
 
Het Open Poortje heeft 4 residentiële plaatsen binnen Jongerenwelzijn.                                                                  
In 2015 verbleven er 6 kinderen (uit 3 gezinnen) in Het Open Poortje via het Agentschap 
Jongerenwelzijn.  Er werden 4 lopende modules overgedragen van 2014 naar 2015.                                                               
Hiervan werden er 2 Modules afgerond in juli en 2 nieuwe werden daags nadien opgestart.                 
Vanaf 2016 zullen we ook de uitbreiding van 6 mobiele begeleidingen in kaart brengen. 

 
1.1 Contextbegeleiding, gelinkt aan de 4 residentiële plaatsen. 
Er dient 1u/wk contextbegeleiding te zijn per kind.  Dit wordt net gehaald.  Voor de 6 kinderen 
samen, werd er op jaarbasis stipt 208 minuten gehaald. Dit is 52u per module/jaar. 

Contextbegeleiding Per kind

Norm 1u/week

Behaald 1u/week  
 
1.2. Aanwezigheidsdagen. 
De norm inzake aanwezigheidsdagen is 4-7 dgn/wk.  Dit houdt minimaal ongeveer 208 dgn per 
bedje in of voor 4 kinderen 832 dgn op jaarbasis.  De betreffende kinderen verbleven 89% (1304 
dgn) van de tijd in het CKG (=1304/1458) en het bezettingscijfer was 99.9% (=1458/1460).  Zeer 
hoge cijfers… 

Norm 832

Capaciteit 1460

Behaald 1304

AWD JW

 

Capaciteit 1460

Behaald 1458

BEGD JW

 
 
1.3. Beëindigde dossiers.                                                                                                                          
Er werden 2 dossiers in 2015 beëindigd.  Het betrof 2 broertjes die elk bijna 2 jr in Het Open 
Poortje verbleven.  De modules die werden afgesloten hadden een respectievelijke looptijd van 
672 dagen en 670 dagen 
 

Aantal dossiers dagen maanden weken jaren

2 671 22,1 95,6 1,84

Gemiddelde duur afgesloten modules in 2015
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           Bijlage 1 
 

Cijfers over jeugdhulp in Vlaanderen samengebracht in 1 digitaal 
jaarverslag.  
 
Een samenvatting over de grenzen van de verschillende administraties en ICT-platformen heen.  
Info afkomstig uit: www.jaarverslagjeugdhulp.be  

  
Opvallende vaststellingen; 
  

1. Bereik is groot 

Een paar cijfers om dat te illustreren: 

 Er stapten zo’n 321.000 jongeren tussen 0 en 21 jaar in het schooljaar 2014-2015 met 

een vraag (bijv over studiekeuze, leerproblemen, pesten, negatief welbevinden,…) 

naar het CLB, dat is een kwart van alle jongeren. 

 De CLB’s begeleidden 44.000 jongeren tussen 0 en 21 jaar met specifieke problemen 

(onder meer leerstoornissen…). 

 De centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) hielpen in 2015 totaal een kleine 

20.000 jongeren tussen de 0 en 25 jaar. 

 De centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) bereikten bijna 24.000 jongeren tussen 

de 0 en 25 jaar. 

 Ongeveer 10.000 personen met een handicap kregen thuisbegeleiding en  bijna 3000 

kinderen en jongeren maakten gebruik van rechtstreeks toegankelijke hulp vanuit een 

VAPH-organisatie. 

 De CKG hielpen zo’n 5.000 kinderen. 

Ouders willen dat het goed gaat met hun kinderen. Ze zetten zelf de stap naar informatie of 

hulp. Of ze worden daar toe begeleid. Er zijn ook tal van jongeren die zelf stappen zetten.  

“Op basis van de cijfers kan je concluderen dat jeugdhulp in Vlaanderen laagdrempelig en 

toegankelijk is. Jeugdhulp staat dicht bij de mensen”, zegt Peter Jan Bogaert, 

woordvoerder namens de 6 betrokken administraties. 

  
2. Aanbod is divers, krachtgericht werken staat voorop 

De vragen zijn heel uiteenlopend, de aangeboden oplossingen zijn dat ook. Het cliché 

beeld dat jeugdhulp enkel gaat over ‘plaatsen’ en ‘instellingen’ klopt niet. 

Er is een breed aanbod van informatie, advies, diensten en voorzieningen die proberen om 

op maat van elke hulpvraag een passend antwoord te geven. Hierbij geldt het principe dat 

bij gelijkblijvende effecten van de hulp de minst ingrijpende eerst aan bod komt en pas 

later, indien nodig, zwaardere hulp geboden worden.  

  

Jeugdhulp gaat zo veel mogelijk uit van de eigen krachten van jongeren en hun ouders.  In 

diverse sectoren worden er initiatieven genomen om de eigen kracht en het netwerk rond 

de jongeren te versterken. In 2015 is daarop extra ingezet. 

 Er zijn bij Jongerenwelzijn in totaal 6.817 erkende eenheden begeleiding van 

het netwerk van de jongere 

 Aandacht voor positieve heroriëntering, gericht op verbinding, eigen 

verantwoordelijkheden en een positieve ingesteldheid 

 Hulpverleners  hanteren positieve en krachtgerichte methodieken.. 

 

3. Pleegzorg in de lift 

Pleegzorg is, vooral bij jonge kinderen, de 1e optie als er beslist wordt tot uithuisplaatsing. 

http://www.jaarverslagjeugdhulp.be/
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Op 31/12/15 waren er in totaal 5.657 pleegzorgsituaties. In vergelijking met het jaar ervoor 

betekent dit een stijging met 332 pleegzorgsituaties (6 procent).  

  
4. De gespecialiseerde hulp: instroom en wachtlijst: stabiel 

 In 2015 werden 14.307 kinderen en jongeren aangemeld bij de intersectorale 

toegangspoort waarvoor intensieve en/of gespecialiseerde zorg werd gevraagd. De 

instroom was in vergelijking met het opstartjaar 2014 vrij stabiel. 

Gespecialiseerde of intensieve hulp was niet altijd meteen voor handen. De wachttijden 

voor de gevraagde en goedgekeurde hulp liepen sterk uiteen, afhankelijk van regio en 

gevraagde hulp. Soms kon je meteen doorstromen naar de hulp. Soms moest je iets 

langer wachten.  In totaal stonden op 31/12/2015 7.347 jongeren op een wachtlijst. Dat is 

een lichte daling in vergelijking met vorig jaar toen er 7.427 jongeren waren aangemeld. 

Dat jongeren op gevraagde hulp wachten, betekent niet dat er voor hen geen enkele vorm 

van begeleiding was. In de meeste gevallen is er voor hen een alternatieve oplossing 

gevonden.  

“In 2015 zijn er op verschillende vlakken extra middelen uitgetrokken voor de jeugdhulp. 

Dat neemt niet weg dat er ook de volgende jaren blijvend in de jeugdhulp zal moeten 

worden geïnvesteerd om de wachttijden zo kort mogelijk te houden”, zegt woordvoerder 

Peter Jan Bogaert. 

  

5. Meer aanmeldingen crisishulp 

 De crisisnetwerken zijn het referentiepunt voor eenieder die worstelt met een crisissituatie. 

Er zijn 6 crisismeldpunten in Vlaanderen. Die beluisteren de vraag en zoeken samen met 

de aanmelder (hulpverlener, jeugdrechter of ouders..) naar een gepaste oplossing. Vaak is 

de aanmelder geholpen met een advies. Indien nodig kan het crisismeldpunt een mobiel of 

residentieel aanbod inzetten, gaande van kortdurende interventie, een begeleiding of een 

verblijf van maximaal 7 dagen. 

In 2015 waren er 6.527 aanmeldingen bij de crisisnetwerken. In 2014 waren dit er 5.456; 

een stijging dus met een kleine 20 procent. 

Deze stijging heeft te maken met de betere bekendheid van de meldpunten en de 

mogelijkheid (sinds maart 2014) dat ook jeugdrechters en ouders zelf kunnen aanmelden. 

“Er spelen ook maatschappelijke evoluties mee”, meent Bogaert. “De samenleving staat 

onder druk, sommige (eenouder)gezinnen hebben het niet gemakkelijk. Soms is het 

sociale netwerk van de ouders of de jongere te beperkt om een crisissituatie het hoofd te 

bieden en kloppen ze aan bij de crisismeldpunten.”  De voorbije 2 jaren zijn de 

crisismeldpunten versterkt met 9 voltijdse krachten en wordt er ook extra geïnvesteerd in 

crisisnetwerken, samen met onder meer de (Vlaamse en federale) GGZ. 

  

6. Aantal delictplegers in dalende lijn 

 Het aantal jongeren dat een delict pleegt daalt nu al enkele jaren op rij. In 2015 waren er   

2.326 met een MOF-maatregel. (MOF: Een als een Misdrijf Omschreven Feit). Vorig jaar 

waren er dat nog 2.528. Dat is een daling met 8 procent. Het is het vijfde jaar op rij dat er 

een daling is. Deze dalende trend is ook recent gesignaleerd door het openbaar ministerie. 

  

7. Cliëntoverleg en bemiddeling nemen toe 

Het aantal overlegmomenten cliëntoverleg neemt sterk toe: van 263 in 2014, naar 379 in 

2015.  Bij cliëntoverleg gaan jongere en ouders samen met hulpverleners in overleg om de 

hulp beter op elkaar af te stemmen onder begeleiding van een neutrale voorzitter.  

Bij bemiddeling wordt de dialoog tussen de betrokken partijen hersteld door een be-

middelaar. Het aantal bemiddelingen stijgt: van 32 in 2014 naar 91 in 2015.  

Beide zijn nieuwe instrumenten die de continuïteit der hulpverlening moeten helpen 

waarborgen. 
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Bijlage 2 

Wat als ook de jeugdhulpsector overwoekerd raakt door regelneverij? 

In het artikel ‘Het dubbelgezicht van de bureaucratie’ analyseert Jean-Pierre Vanhee de mogelijke 

risico’s en mogelijkheden binnen de complexe wereld van de bureaucratie.  Bureaucratie zou 

zoiets moeten bedoelen als een organisatiestructuur die gekenmerkt is door aan regels 

onderheven procedures, verdeling van verantwoordelijkheid, hiërarchie en onpersoonlijke relaties 

met als doel de efficiëntie van ‘het apparaat-de staat-de organisatie’ te verhogen. Jean-Pierre 

Vanhee wijst hierbij op het spanningsveld tussen een bureaucratie die dienstig is aan het 

samenleven, die in haar meten, regelen, registreren, monitoren… erin slaagt om de kwaliteit van 

processen te garanderen of zelfs doet toenemen.  Maar anderzijds ook ontspoort in een 

wantrouwensklimaat waarin controles zowel verstikkend, buitenissig en dus soms contraproductief 

zijn.  Bij deze wil ik vanuit het werkveld alvast enkele pijnpunten aanhalen.  U zal er ongetwijfeld 

ook kunnen aanbrengen.  De tragiek is dat er bij mijn weten geen Kafka-loket is waar ik de illusie 

kan koesteren dat mijn bezorgdheid wordt ernstig genomen.  Ooit hadden we een minister van 

administratieve vereenvoudiging, maar hoe zit dit anno 2016? 

ik wil starten met enige nostalgie. Een stukje nostalgie waarmee ik de essentie van onze core-

business wil aantonen. Zoals ik het ervaar is onze kernopdracht nog steeds het bieden van 

kwaliteitsvolle zorg aan kwetsbare mensen.  De bureaucratie (in de neutrale betekenis van het 

woord) die hierrond dient gebouwd te worden en die de efficiëntie van deze zorg dient te 

monitoren, moet zodoende de nederige dienaar van deze opdracht blijven.   Hierbij de nostalgie;  

ruim een decennium terug, kreeg ik de uitnodiging om een huis voor volwassen mensen met een 

mentale handicap te bezoeken.   Van zodra ik de hall van het charmante kasteeltje was ingestapt, 

werd ik meegenomen naar een huiselijk salon, waar een lekker gebakken taart stond te wachten.  

Nadien zetelden we in comfortabele zetels met uitzicht op haard en tuin en geraakten verstrikt in 

een boeiende dialoog met mensen die zich vooral wilden richten op wat basic was; een veilig, 

warm nest creëren voor kwetsbare mensen…  Wanneer ik probeerde in te zoomen op de wereld 

van de registratie en aantoonbaarheid van wat ze presteerden, leek dit voor de betrokken 

verantwoordelijken een vaag schip dat ver aan de horizon leek op te gaan in de lucht.  Die regel-

wereld bestond, maar het zat opgesloten in één kleine ruimte in het gezellige kasteel.                                                                                                                                       

Enkele weken later stapte ik een centrum met een gelijkaardige opdracht binnen, werd gebracht 

naar een neutrale ontvangstruimte, kreeg er koekjes in blinkend plastiek gehuld, zetelde in 

kraaknette stoelen, kon  een bezoek brengen langsheen gelijkaardige afdelingen, zag talloze 

instructies op de muur inzake vluchtgangen en dies meer, en kreeg er inzage in kaften vol 

ondernomen plannen betreffende kwaliteitszorg.  De betrokkenheid van dit ruime team was even 

intens maar het waren twee totaal verschillende werelden, als yin en yang, dichtbij en toch intens 

verscheiden.       

Is het zo eenvoudig om dit te herleiden tot goedkoop sentiment als je met een ongerust hart toekijkt 

hoe sommige organisaties hun nabijheid tov de cliënt (deels) menen te verliezen tgv een 

toegenomen aandacht voor de meest diverse (en soms bizarre) vormen van registratie?  Hoe de 

hulpverlenende toekomst er in komende jaren ook zal uitzien, onze kernopdracht zal steeds de 

zorg voor mensen, jong en oud, in nood zijn.  De weg naar deze cliënt wordt echter meer en meer 

gemarkeerd door talloze gebods- en verbodsborden waarvan de overvloed zowel bijzonder veel 

energie en aandacht wegnemen, als de focus op het uiteindelijke doel dreigen te verbergen.   

Bureaucratie dreigt dus bij wijle, ook in onze sector, te ontsporen.  Een ontsporing die meerdere 

koppen heeft.  
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Laat ik gewoon concreet worden;                                                                                                                             

Vorige week maandag.  Onze klusjesman begint aan z’n tweewekelijkse controle der temperaturen 

van de waterpunten.  Hij moet hiervoor elk waterpunt (lavabo’s, douches,…) meten in het kader 

van ons legionella-preventiebeleid teneinde eventuele onregelmatigheden op te sporen.  

Onregelmatigheden moeten genoteerd en aangepakt worden, aldus de wetgeving op het 

legionella-preventiebeleid.  Ooit, een dik decennium geleden overleed iemand op een tuinbeurs 

aan de gevolgen van een legionella-infectie die zijn oorsprong vond in een watersysteem waarin de 

betreffende bacil was gaan woekeren.  Bleek dat lauw water, verblijvend in leidingen die lange tijd  

niet worden doorspoeld noch verhit, een ideale biotoop kon zijn.  Dus besliste ‘iemand’ om in alle 

Vlaamse voorzieningen waar douches en aanverwante potentiële infectierisico’s worden gebruikt, 

een anti-legionellabeleid in te voeren.   Geen idee of er nog gelijkaardige collegae zijn die dit zelf 

nog doen, maar onze klusjesman heeft alvast zijn periodische opdracht.   

Zelf heb ik periodisch last van allergieën, wie stilaan niet…  Allergische reacties kan je door de 

vreemdste agentia krijgen, van chemische producten tot alledaagse voedingsstoffen zoals meel of 

noten.  Er is heden amper een gezin te vinden waar niet iemand een aangepaste levensstijl heeft 

moeten voorzien teneinde niet teveel last te hebben van allergenen.  Dus besliste de wethouder 

dat ook voorzieningen waar maaltijden worden klaar gemaakt, een aangepast voedingsbeleid moet 

hanteren tav de kwetsbare gebruikers. Dit betekent dat er een traceerbeleid moet zijn inzake 

eventuele reacties op ingenomen voedingsstoffen.  Concreet houdt dit volgende in;  voor alle 

maaltijden dienen we een receptenfiche uit te schrijven met vermelding van mogelijke allergenen.  

Nu zal je ongetwijfeld menen, dat een dergelijke investering wel zinvol lijkt.  Het zou je maar 

kunnen gebeuren dat een kind een anafylactische shock krijgt.  Je vous ai compris.  Ik kader dit 

concreet voorbeeld onder evidente vormen van bureaucratie, maar laat ik u toch melden dat dit 

één van vele stukjes bureaucratie is, met tijdrovende gevolgen.  Terzijde; als een ouder hier met 

een zelfgemaakte taart aankomt, mag zij, samen met haar kinderen de taart opeten (indien zij nog 

opvoedingsverantwoordelijke is en indien de taart voldoende koel is getransporteerd want risico op 

bateriologische ontwikkeling…), maar de andere kinderen in de voorziening mogen niet mee-eten 

want de traceerbaarheid is moeilijk aan te tonen.  Tenzij ook de moeder een gedetailleerde 

receptenfiche heeft meegebracht…   Aansluitend; zelfs als we, samen met de kinderen, een eigen 

groentetuintje willen houden (wat we dit jaar willen opstarten), moeten we bijhouden welke de 

oorsprong van de zaadjes zijn en welke sproeistoffen gebruikt worden.                                                                                                                           

De voedselinspecteur vraagt ons trouwens ook of we een ongediertebestrijdingsplan hebben… 

Nog een verhaaltje;  daar we in de jeugdhulpverlening een breed gamma aan modules inzetten en 

de overheid zicht wil hebben op de inzet van deze modules, dient elke organisatie hierrond een 

registratiebeleid te voeren.  Het opgelegde beleid verschilt van agentschap tot agentschap.  K&G 

heeft een behoorlijk uitgebreid registratiesysteem ontwikkeld waarbij men niet enkel de ingezette 

modules registreert maar ook de betreffende intensiteit, frequentie en duurtijd.  Jongerenwelzijn is 

hierin veel minder rigoureus maar vraagt eveneens om bvb de tijd te noteren van alle 

contextbegeleidingen per kind.   Jammer dat beide systemen trouwens niet op elkaar afgestemd 

zijn teneinde intersectorale verschillen of gelijkenissen inzake modules te kunnen maken.  Maar 

om op die contextbegeleidingen terug te komen; zo vragen we aan de gezinsbegeleiders én aan 

alle leefgroep-opvoedkundigen om  de doelstellingsgerelateerde acties die men verricht tenbate 

van een residentieel kind, te registreren.  Niet enkel de inhoud van de actie moet aantoonbaar zijn, 

want alle doelstellingsinterventies moeten dus genoteerd worden, maar ook dient men de 

effectieve tijd te noteren op een geijkt blad.  Zo ‘tonen’ we de intensiteit van de gezinsbegeleidende 

module aan.  Op zich neemt dit niet zo veel tijd in beslag.  Het is gewoon een tikkeltje kneuterig.  

We lijken wel advocaten die elke cliëntinterventie qua tijd chronometreren teneinde dit te kunnen 

factureren.   

Wat later in diezelfde week bevraagt m’n administratieve medewerkster of ik het rapport inzake de 

anti-discriminatiewet wil doornemen en eventuele aanvullingen kan doen.  Ik verraad een ietwat 
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meewarige glimlach want welke emanciperende voorzetten kunnen we nog geven in een gender-

vriendelijke sector als de jeugdhulpsector?  Vrouwelijke medewerkers die zwanger worden, 

kunnen, indien ze een mogelijks risico lopen om in contact te komen met jonge kinderen (risico op 

het het cytomegaloirus of op geweld), direct thuisblijven.   Welke aanvullingen kan ik nog doen, 

waar loop ik het risico om discriminerend te zijn?  Ik handteken het document… 

Haar collega vraagt me diezelfde dag nog wanneer we zullen samen zitten inzake de opvolging 

van de wet betreffende de overheidsopdrachten.  Blijkbaar vertrouwt de wetgever niet dat we als 

VZW er alle belang bij hebben om een goed financieel beleid te voeren.  Dus dienen we voor elke 

kostenpost (en gelieve deze kostenpost niet op te splitsen) die over een periode van 4 jaar 

minstens 60.000 euro inhoudt, een rigoureuze prijsvergelijking te bewaken, waarbij dit bij dure 

investeringen kan oplopen tot openbare aanbestedingen die voldoen aan de eisen van Europese 

richtlijnen.   We beslissen uiteindelijk om met een  regionale aankoop- of opdrachtencentrale in zee 

te gaan.  Deze externe partner organiseert, inzake een bijzonder breed pallet aan kostenposten, 

aanbestedingen waarbij strakke kwaliteitseisen worden bewaakt.  Intekenende leveranciers worden 

hierbij zowel inhoudelijk als prijskundig vergeleken.  De aangesloten leden krijgen vervolgens zeer 

scherpe prijzen aangeboden, maar ik kan me niet ontdoen van een zeker ambigue gevoel.  

Bedrijven worden keihard tegenover elkaar uitgespeeld en dreigen zeer belangrijke klanten te 

verliezen indien ze niet uitverkoren worden.  Dit kan soms tot bedrijfsherzieningen leiden waarbij 

ontslagen vallen.  Voor de intekenende voorzieningen alvast wel een mooi initiatief, want zeer 

betaalbare voorstellen, maar de sociale gevolgen horen we amper.   En wat met de vraag om ook 

nog wat verbonden te zijn met de lokale, kleinschalige middenstand?   Mogen we ons brood nog 

kopen bij onze bakker in de buurt?  Of onze charcuterie?   M’n collega attendeerde me er echter op 

dat ze vandaag geen tijd heeft om dit thema te verkennen want onze leefgroepen zullen deze 

maand met een nieuw uurrooster starten waardoor alle arbeidscontracten moeten herschreven 

worden en bij elke deeltijdse medewerker die maar een ietsje wijzigt aan haar uurrooster mag m’n 

collega een zoveelste, echt zoveelste contract opmaken.    

Sinds kort hebben we een informatieveiligheidsconsulent aangeworven.   Zij staat voor de pittige 

uitdaging om een informatieveiligheidsbeleid uit te bouwen waarbij de bescherming bij de 

verwerking van persoonsgegevens, centraal staat.  Hiervoor dienen we een inventaris van 

bedrijfsmiddelen te verrichten, alsmede de afstemming van de beveiliging van deze op de 

classificatie van de gegevens, aanvullend dienen we een risicobeheer van alle kritieke processen 

te doen (volgens een gedocumenteerde methode), vervolgens de opname van de 

veiligheidsvereisten in een overeenkomst wanneer er een beroep gedaan wordt op 

onderaannemers of leveranciers en de permanente verbetering van de informatieveiligheid 

garanderen.                                                                                                                                      

Als u nog kan volgen, zal u zeggen; tjah, misschien is dit hoedanook wel zinvol.   Het is in een 

toenemende complexe en geïnformatiseerde wereld evident dat gegevens optimaal worden 

beschermd.  Maar het wordt op elk domein een beetje veel registreren. 

Nog zo’n leuk geval.  Sinds een half jaar hebben we een nieuwe minibus gekocht (8 plaatsen plus 

chauffeur).   De wagen wordt vooral gebruikt om de kinderen van en naar school te brengen.  

Sinds de aankoop moeten we om het half jaar met de bus op controle.  Zelfs als is hij zo goed als 

‘spiksplinternieuw’.   Als ik met een gelijkaardige bus, samen met m’n (grote) gezin op vakantie ga, 

is er geen haan die er naar kraait.  Ik kan gewoon wachten met de autocontrole tot de auto 4 jaar 

oud is.  Ook al wordt hij meer gebruikt dan een gelijkaardige minibus op het werk.     

Ik hou het hierbij, hoewel u en ik ook nog andere voorbeelden kunnen aanhalen…                  

Denken we maar aan de immense papieren verplichtingen die ontsproten zijn in het verlengde van 

kwaliteitszorg (wat ik best een warm hart toedraag want wie kan nu kritisch zijn als het over de zorg 

om kwaliteit gaat, zolang deze niet bedolven raakt onder haar eigen verslagen) en ik kan het ook 

hebben over de bureaucratische ontsporingen binnen de (ik zoek een juist bijvoeglijk naamwoord, 

maar het ontglipt me…) integrale jeugdhulpverhaal, maar daar koestert Jean-Pierre Vanhee de 
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gedachte dat men in de vele werkgroepen ‘zal bepalen wat overbodig is, voorstellen zal doen naar 

vereenvoudiging door te schrappen, samen te voegen, te stroomlijnen en eenduidiger te maken.  Ik 

vrees ervoor.  En ik ga ook niet verder in op de bijzondere vaststelling dat m’n gezinsbegeleidende 

collegae maar 20 à 25% van hun tijd effectief spenderen met hun gezinnen (misschien is de hoge 

kwaliteit van de Vlaamse gezinsbegeleiding net te danken aan die 20-25%, maar dat terzijde…).   

En wat komt er op u af als u gaat bouwen… los van een VIPA-dossier (de stringente normering 

halen wij niet eens), word je geconfronteerd met toegangsnormen, EPB-normen, dien je een 

(onzichtbare) veiligheidscoördinator te betalen enz.  Enfin, ik zwijg.  

We houden ons gewoon  graag vast aan bureaucratie.  Ze zou duidelijkheid, veiligheid en houvast 

kunnen bieden.  En dus nemen we de ontsporingen er maar bij.  En elke volgende ontsporing.  

Ik vat m’n bezorgdheid even samen;                                                                                                                                                      

-sommige regelgeving ontstaat vanuit impulsieve reacties bij “een probleem”, zodat met de 

invoering van een nieuwe verplichting, de perceptie en illusie gevoed wordt van een “veilige” 

samenleving,                                                                                                                                                                       

-sommige regelgeving is overbodig en biedt geen meerwaarde,                                                                          

-sommige registratie leidt tot valse conclusies want ze tonen maar een deel van het verhaal,                                                                                            

-sommige regelgeving wordt vaak als ‘controlerend’ gebruikt en fnuikt het sociaal ondernemen,                                                       

-sommige regelgeving staat haaks op de spontaniteit van het dagelijkse leven (vb gezellige 

leefgroep, vb ouder trakteert voor zijn verjaardag)                                                                                                                              

-veel regelgeving leidt tot een bijkomende werkdruk en een volume aan werk dat haaks staat op 

onze mogelijkheden inzake omkadering maar ook inzake expertise.  De illusoire oplossing is 

sterker inzetten op bureaucratie, waardoor waterhoofd-organisaties kunnen ontstaan waarbij het lijf 

en de leden nederige dienaars van het waterhoofd worden.   Moeten bijkomende middelen zoals 

(bvb) de sociale maribel daarvoor ingezet worden?                                                                                                          

Is bureaucratie niet al een beetje onze corebusiness geworden…?                                                                              

Arnold Schaek, directie Het Open Poortje 

 


