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Het jeugdbeleid heeft een ziel nodig, een liefde… 
Meer dan regels en besluiten.  

Die ziel moet kunnen groeien tussen, doorheen en boven de 
regeltjes en strategieën uit.  
 
De ambtelijke structuren kijken naar het werkveld om die ziel 
inhoud te geven, maar dat lukt pas als modules, strategieën 
en integraal denken, de nederige dienaars van dit geloof in 
kinderen en ouders zijn.  
Dat lukt niet wanneer dit integraal  
gedachtengoed vooral dient om te  
registreren, afbakenen en verder  
beleid te voeren.  
En een ideologie op zich wordt.  
 
We lopen daardoor het risico dat  
IJH verwordt tot een bureaucratie  
dat als een soort heilig gewaand onkruid over alles heen 
kruipt, woekert en heerst. Het jeugdbeleid mag niet het risico 
lopen een kil, bureaucratisch huis te worden waaruit kinderen 
en collega’s willen vluchten.  
 
Laten we vooral (en integraal) zoeken naar en pleiten voor 
meer ruimte om warme, veilige nesten te bouwen. Dit debat 
moét zijn ruimte opeisen tussenin en bovenuit het 
beleidsdiscour! 

 
Arnold Schaek 
 
 

www.hetopenpoortje.be 

 



Inhoudstafel Jaarverslag 2016 
 
Voorwoord 
 
Deel I: Onze werking, onze accenten, onze voornemens en signalen.   
  
1. Wat komt aan bod in dit jaarverslag?     3 
2. CKG’s in 2016, ça veut dire quoi?       4 
3. CKG Het Open Poortje-Schilde.             7 
4. Residentiële capaciteit Jongerenwelzijn in Het Open Poortje Schilde 9 
5. CKG-afdeling Het Open Poortje-Waasland.     11 
6. De Tuimel-werking.        15 
7. De STOP 4-7 werkingen.       20 
8. Het modulair aanbod.       32 
9. De werking van Het Open Poortje geplaatst in een groter geheel  34  
10. Kwaliteitszorg, onze verdere stappen.                                   36 
11. Pedagogische werkinstrumenten.      39 
12. Signaleringsopdracht vanuit onze VZW     43 
13. Lopende projecten en projecten in de steigers voor 2016.   45 
14. Naar 2017 toe, met hoop en bezorgdheden.    51  

 
Deel II: Het jaarverslag in cijfers.                    
 

1. Data inzake CKG-werking       52 
2. Data inzake werking Jongerenwelzijn     61 

 
Deel III: Bijlages. 
 

1. Verplichte anticonceptie bij niet-bekwame ouders, kan dit zomaar? 
Wat zijn de ethische risico’s?      63 

2. Het verhaal van Jitse (een kind in een residentiële voorziening)              69 
  
 
 
 
 
 
 

 
 



 
4 

 

Deel 1. Onze werking, accenten, voornemens en signalen. 
 

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 Noord-Kempen, 
STOP4-7St Niklaas, STOP4-7Lokeren-Gent, De Tuimel. 
We danken alle coördinatoren om toelichting te geven bij de werking van hun afdeling.  
 
Verder staan we stil bij thema’s als; 

- CKG’s en preventie (dé uitdaging naar de toekomst toe), 
- het intern kwaliteitsbeleid,  
- de zorgwekkende signalen die medewerkers detecteren en die we aan beleidsmakers wensen 

door te geven,  
- lopende projecten (bvb inzake de werkgroep ’t net werkt, LIFT en de opstart van het 

Wereldpoortje) 
- de verdere ontwikkeling van de pedagogische instrumenten die intra-muros zijn ontwikkeld, 

waaronder het instrument “De roos van de ouder” en “de kid-ok-kit”.     
 
In deel 2 van dit jaarverslag hebben we, aan de hand van statistische gegevens van de afdelingen,  
het werkjaar 2015 in modulaire tabellen samen gebracht.   
 
In bijlage vindt u ondermeer een reflectie rond de gewaagde denkpiste van een Nederlandse 
wetshouder inzake verplichte (maar niet onherroepelijke) sterilisatie van moeders van wie reeds 
meerdere kdn geplaatst zijn naar aanleiding van zorgwekkende gezinssituaties.  Het thema is zeer 
delicaat maar verdient een ruimer maatschappelijk debat dan de ruimte die vandaag gegeven 
wordt.    
 
Tenslotte; we namen op 12 april 2017 afscheid van Peggy Verberckt.  Zij was een oud-collega en 
stierf tgv een onverbiddelijke kanker. Peggy laat 2 kinderen en een man na, die haar in haar lange 
strijd hebben gesteund.  We wensen hen veel mooie herinneringen toe want Peggy was een 
prachtige dame… 

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

 
 
 

Gegevens in de marge. 
 
Voor het achtste jaar op rij blijft het aantal tienermoeders in Vlaanderen dalen. Uit de  meest 
recente cijfers blijkt dat er vorig jaar (2015) 843 meisjes jonger dan 20 jaar waren bij de 
bevalling (SPE, 2015). In 2014 waren dat er nog 39 meer, toen stond de teller op 882.  De meeste 
tienermoeders komen uit Antwerpen (278) en Oost-Vlaanderen (233). 
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2. CKG’s in het jaar 2016, ça veut dire quoi? 

2.1. 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, meer flexibiliteit voorzien, 
vlottere inzet van en correctere parameters bij de FID-criteria en correctere afwegingen inzake 
over- of ondercapaciteit.  De gesprekken hierrond liepen tot eind 2016.  Uiteindelijk werden her 
en der accenten gewijzigd maar zonder grote koerswijzigingen voor het gemiddelde CKG.  Het 
nieuwe ministeriële besluit zou in het voorjaar 2017 ingediend worden, maar voor ‘ground zero’, 
althans wat onze organisatie betreft, verandert er dus amper iets.  
 

2.2. Uitbreidingsbeleid binnen de jeugdhulp in 2016. 

Het Open Poortje heeft een uitbreidingsaanvraag ingediend en verworven voor twee  
uitbreidingsmogelijkheden: 
 

1. Versterking van mobiele begeleidingen, gericht naar ouders met jonge kinderen en ter 
voorkoming van dreigende uithuisplaatsing; we verkregen 6 begeleidingslijnen (4/5 FEQ). Deze 
uitbreiding kadert in een partnerschap met Elegast vzw die ook een uitbreiding kreeg.                                                                                   
Bij de opstart van dit aanbod hebben we ook ingezet op een sterk vormingstraject; het werken 
vanuit het hechtingsperspectief in jonge, kwetsbare gezinnen ter voorkoming van 
uithuisplaatsing van kinderen. Na één jaar deze module aan te bieden, stellen we volgende vast:  
- het betreft vaak zeer zorgwekkende contexten, waarbij de insteek van 1 huisbezoek/wk vaak 

te weinig is.  
- de dossiers komen vaak zeer dicht bij de innerlijke beleving van de betrokken medewerkers.  

Dit leidde alvast tot de keuze om deze module onder 3 (ipv 2) medewerkers te verdelen 
zodat de mentale dossierlast enigszins gespreid is.  

 
2. In juli 2016 startten we in Schilde een kleinschalig tehuis voor 12 niet-begeleide minderjarige 

vluchtelingen (instapleeftijd; jonger dan 15 jr).  Dit is een bijzonder project daar we tot op heden 
geen professionele ervaring hadden inzake het opvoeden van pubers. Een jaar verder, hebben 
we met het team een sterk verhaal gelopen maar waren er ook knelpunten;  
- 12 jongens samenbrengen in een huis met 4 slaapkamers, zorgde alvast voor de nood aan 

meer privacy.  Dit betekent dat we naar 2017 toe, een 5e slaapkamer gaan installeren (het 
bureel hiervoor vrij gemaakt en het bureel wordt verplaatst naar de garage).  Deze extra-
ruimte betekende echter ook voor meerdere kinderen een nieuwe en moeilijke aanpassing 
binnen hun klein-veilige wereld.     

- Er waren ook de sporadische (maar niet regelmatige) conflicten tussen kinderen waardoor er 
ook is gereflecteerd rond time-out, grenzen stellen, herstelgedrag verwachten vanwege de 
betrokken kinderen, …  De nood aan pedagogische tools rond agressie voor het team zullen 
we in 2017 verder verkennen.   

- Laat het ook gezegd en geschreven zijn; er waren ook veel mooie, rustige en plezante 
momenten terug te vinden in het Wereldpoortje, zowel in het team als met de kinderen.  
Eigenlijk te veel om op te noemen.   

- We zijn in oktober, in partnerschap met een lokale hippotherapeute, opgestart om 
hippotherapie aan te bieden aan een aantal kinderen. 

- Een aantal lokale vrijwilligers hebben ondertussen een peter-meterschap opgenomen voor 
een aantal kinderen; het verhaal van verbondenheid is in deze setting best wel een belangrijk 
thema. 
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- De coördinator (Johan Machielsen) van het team besloot, na enige zelfreflectie, om een 
andere functie binnen het team op te nemen, waardoor we, na een zoektocht, beslisten om 
2 interne medewerkers de kans te bieden om het coördinatorschap op te nemen in een 
duobaan.  Vanaf december 2016 zijn Aaricia Beynen en Nathalie Eskandar de coördinators 
van het Wereldpoortje. 

 

 2.3. Vanaf 2017-2018 naar een uitbreidingsbeleid dat inzet op preventie in de jeugdhulp! 

De laatste 10 jaar werd zowat elk uitbreidingsbeleid binnen de jeugdhulp, georganiseerd vanuit 
Jongerenwelzijn.  Vaak met een focus op een vijf vóór twaalf-hulpverlening; inzet op versterken 
van het crisisaanbod, inzetten op positieve heroriëntering, mobiele uitbreiding met aandacht voor 
ouders met jonge kdn waarbij een dreigende uithuisplaatsing, versterken van het aanbod voor de 
gemeenschapsinstellingen, … 
Opvallend is dat er geen uitbreiding werd voorzien voor preventieve hulpverlening, gericht naar 
kwetsbare gezinnen met jonge kinderen, een hulpverlening die ingezet wordt vooraleer 
problemen zorgwekkend geëvolueerd zijn en die dus ook zoveel mogelijk gelinkt zijn met en goed 
gekeurd door preventieve partners zoals regioverpleegkundigen, kleuterscholen, 
kinderdagverblijven, huizen van het kind, enz.   
Vanuit de CKG-sector pleiten we voor een ruimere uitbouw van preventieve hulpverlening zoals 
de ambermodule, STOP4-7, triple-p en de tuimelwerking. 
Maar aanvullend willen we ook pleiten voor een uitbreidingsbeleid dat resoluut de kaart trekt van 
preventie; met name de ruime verspreiding (over alle centrumsteden) van preventieve 
methodieken zoals LIFT, Domo1, FNP2 (family-nurse-partnership, zie in Nederland het programma 
VoorZorg), gezinscoaches, villa-ouki3…   
Men kan zich de vraag stellen, inzake deze laatste methodieken, of deze onder de opdracht van 
CKG’s moeten vallen.  Inzake LIFT, FNP, villa-ouki en gezinscoaches, kan men alvast veel 
deskundigheid inzake de uitvoering van deze methodieken, terugvinden bij de medewerkers der 
CKG’s.   
Of dit preventieve aanbod effectief onder het dak van een CKG hoort, kan voer voor discussie zijn, 
maar deze herbergen onder het dak van de betrokken vzw’s (die heden CKG’s beheren), zou 
alvast een verstandige keuze zijn, vooral door de verspreide inplanting, de lokale samenwerkingen 
met preventieve partners en de pivoterende mogelijkheid die CKG’s hebben naar de jeugdhulp. 
Vanuit K&G krijgen we alvast sterke signalen (voor het eerst in jaren…) dat ze ons graag ziet 
inzetten op preventieve noden.  
Als iedereen weet dat preventieve hulpverlening duurzamere resultaten bereikt en minder 
maatschappelijke kosten inhoudt dan tertiaire hulpverlening, wat houdt ons dan eigenlijk tegen? 

                                                      
1 Domo; door ondersteunen, mee opvoeden.  Via Domo worden vrijwilligers ingezet bij kansarme gezinnen 
met jonge kdn.  Doel is om een brug naar de samenleving te bouwen en leuke activiteiten in het gezin 
aanbieden (samen gezelschapspelletjes spelen, samen taart bakken, naar de speeltuin gaan,… Voor meer 
info, zie www.domovlaanderen.be. 
2 FNP; Family Nurse Partnerschip is een programma waarbij verpleegkundigen om de veertien dagen op 
bezoek gaan bij kansarme ouders met een baby (opstart kan al vanaf zwangerschap) en dit tot de baby 2 jr 
is.  De verpleegkundige ondersteunt moeder bij de hechting, geeft advies rond schadelijke effecten van 
roken, alcohol, geweld,…  FNP is een evidence-based programma met 30 jr wetenschappelijk onderzoek.  
Zie www.VoorZorg.nl.  
3 Villa-ouki is een innovatieve (of wees)module die ingezet wordt ter ondersteuning van 
kinderdagverblijven.  Doel is om pedagogische ondersteuning te bieden aan de betrokken medewerkers en 
aan ouders met opvoedingsvragen.  Deze insteek bouwt een brug, waar nodig, tussen het aanbod van 
kinderdagverblijven een CKG’s. 
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Waarom inzetten op preventie rond alcohol, drugs, roken, verkeersveiligheid en amper inzake 
pedagogie?   Bijgevoegde link verwijst naar een onderzoek van de Nederlandse prof. Dr H. Raat 
waar hij de economische meerwaarde van enkele preventieve modules bevestigde.  Zie; 
https://vng.nl/files/vng/201300912-brochure_investeren_in_opvoeden_en_opgroeien_loont.pdf 
Vanuit de CKG’s bereiden we alvast in 2017 een goed onderbouwd dossier rond preventie voor 
dat we met betrokken partners en overheid willen bespreken. 
 

2.4. Aandacht voor een bijna vergeten doelgroep binnen de hulpverlening, gezinnen met een niet-
Westerse achtergrond. 

In het onderstaande ‘signaal in de marge’, wordt pijnlijk aangetoond dat hoewel er ‘maar’ 1 pas 
geboren kind op 4 van niet-Westerse achtergrond is, het verhaal enigszins anders is voor kinderen 
die geboren worden in kansarmoede; daar is bijna 3 van de 4 pasgeboren kinderen van niet-
Westerse achtergrond!  
Er is, door het gebrekkig intersectoraal data-verzamelen, eigenlijk geen cijfermateriaal die kan 
bevestigen of we deze doelgroep bereiken.  Ongetwijfeld bereikt de jeugdhulp deze doelgroep, 
maar vaak veel te laat, met name vooral wanneer de hulpverlening opgelegd of/en residentieel is.      
En slagen we erin om de anderstalige kinderen die in kansarmoede leven, te bereiken of bereiken 
we vooral de autochtone gezinnen die in kansarmoede leven?  We zullen in 2017 een sectorale 
reflectie rond deze doelgroep doen, en dit met enkele externe deskundigen.  We hopen in een 
volgend jaarverslag hierrond meer inhoudelijke duiding te kunnen bieden. 
 

 

 

 
 
 

Signalen in de marge 
 

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid wijst bij hun preventieve programma ‘Voorzorg’, de 
Nederlandse bewerking van de Amerikaanse methodiek family-network-planning, naar de zeer 
positieve onderzoeksresultaten, met een bewezen kosteneffectief. Het programma ‘Voorzorg’ 
loont en leidt tot:   
- minder kosten in het speciaal onderwijs  en de schoolbegeleiding,   
- minder criminaliteit met lagere uitgaven  voor politie en justitie,   
- minder herstelkosten van schade (materieel en immaterieel) voor burgers door 

jeugdcriminaliteit,  o lagere medische kosten voor de behandeling van de gevolgen van 
kindermishandeling en een afname van mishandeling en verwaarlozing,          

- minder uitkeringen voor invaliditeit en werkloosheid,                                                                                                 
- meer inkomen door hogere arbeidsparticipatie, 
- hogere opleidingsgraad bij kinderen, 
- hogere kwaliteit van leven, 
- betere gezondheid van ouders en kinderen,…  

 

kortom, preventie loont, hoe vaak moet dat nog gezegd worden?   

https://vng.nl/files/vng/201300912-brochure_investeren_in_opvoeden_en_opgroeien_loont.pdf
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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 2016 “aangekocht”;  
- Kort-lichte mobiele gezinsbegeleiding (tot 3 mnd): 8 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  
- kort-residentiële opvangplaatsen: 2 

 

3.2. Wat gebeurde er in 2016 op de werkvloer? 

 Kort- en lang-residentieel en mobiel werken. 
Sinds 1 januari 2015 hebben we binnen onze leefgroep werking 2 plekken rechtstreeks 
toegankelijk, van korte duur. Vorig jaar was deze bezetting 67%, in 2016 slechts 6%. Op einde van 
2016 hebben we opnieuw één kind opgenomen binnen kort residentiële.  
Het niet tot amper benutten van deze korte plekjes werd volledig gecompenseerd door 
langdurige aanvragen die in deze bedden schoven.  Voor 2017 hebben we toch opnieuw gekozen 
om deze 2 plekken “aan te kopen”.  
 
We vinden het een meerwaarde dat gezinnen ook binnen het rechtstreeks toegankelijke terecht 
kunnen in ons CKG.  De nood aan lang-residentiële opvang blijft echter een harde realiteit.  De 
kwaliteit in de betreffende leefgroep is echter opvallend groot.  Vanuit het screenen van het 
welbevinden der individuele kinderen, kunnen we hun welzijn nauwkeurig opvolgen en 
kindgerichte interventies doen, waar nodig. 
 
Het mobiel werken toont een duidelijke verschuiving met jaren terug; een toenemende 
problematische context toont aan dat ouders en diensten ons vaak contacteren wanneer het 
water aan de lippen staat, daar waar vroeger veel meer lichtere problematieken ons bereikten.  
 
De noodzaak om meer in te zetten op preventie(ve hulpverlening) dringt zich zodoende op zodat 
we sneller en mogelijks op vroegere kindleeftijd kunnen inspelen op noden…  Niettemin moet 
men beseffen dat zelfs op vroege kindleeftijd de problemen in de gezinscontext vaak erg complex 
en gevaarlijk kunnen zijn.  Inzetten op het bereiken van gezinnen met jonge kinderen, betekent 
dus niet noodzakelijk lichte hulpverlening...  
Dank aan de collegae; 
 
Ook in 2016 zien we dat de zwaarte van bepaalde dossiers hoog kan zijn en dat dit weegt op ons 
team. Zelfzorg is een belangrijk thema waar voortdurend aandacht aan besteed moet worden. 
Enkele verbale agressie-voorvallen en bedreigingen drukken hun stempel én naar de hele werking 
toe én naar enkele individuele collegae. Vanuit het Open Poortje is er nu ook al zeker aandacht 
voor deze thema’s (bv. mogelijkheid tot enkele, kosteloze sessies bij een psycholoog). 
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3.3. Uitdagingen voor 2017 

Pensioen van een zeer gewaardeerde collega. Maddy werkte in 2017 42 jaar in het Open Poortje. 
Op 26 april 2017 gaat ze officieel op pensioen en dit zal gevierd worden!! 
 
Spelcounseling. 
In 2016 zijn we gestart met de weesmodule spelcounseling. We hebben 6 plaatsen en deze zijn 
steeds ingevuld geweest, zelfs met 3 extra plaatsen. We merken de meerwaarde van deze module 
voor de gezinnen en willen in 2017 bekijken om deze module te verankeren in onze werking en 
verder uit te bouwen, bv. Op termijn een 2de collega hiervoor opleiden (pas vanaf 2019 mogelijk). 
 
Uitwerking zelfzorgbeleid en agressiebeleid. 
We willen beleid rond zelfzorg verder uitwerken binnen een verbeterproject. We plannen 
deelname aan een vorming rond dit thema door 2 coördinatoren. 
Rond het thema agressie hebben we contact opgenomen met Icoba. We dromen van een interne 
agressie-deskundige. We willen dat onze medewerkers zich veiliger voelen, we willen een goed 
werkend draaiboek, we willen duidelijkheid over ‘wat is agressie voor ons?’.  Aan de hand van het 
werkboek van Icoba willen we in kaart brengen wat we reeds doen en vervolgens concreet op 
zoek gaan naar de impact van agressie op de medewerkers in de kleine teams en wat agressie in 
het Open Poortje betekent.  Vandaaruit kan preventiebeleid groeien. 
 
Verslag; Veerle Van Looveren, coördinator Het Open Poortje-Schilde. 
 
 

 

Signalen in de marge. 
 
Enige personeelsinfo betreffende Het Open Poortje VZW; 
-Op 31.12.16 zijn er 85 medewerkers verbonden aan Het Open Poortje VZW (vervangingen van 
zwangeren en zieken worden niet meegeteld ter voorkoming van dubbeltelling).   
In FEQ betreft het 64.3  FEQ. 
<35 jr; 36 mensen (25 in 2015).  De stijging heeft vrnl te maken met de opstart van de nieuwe 
afdeling NBMV (Het Wereldpoortje).     
Tss 35 en 45 jr; 16 mensen (17 in 2015).        
Tss 45 en 50 jr; 13 mensen (12 in 2015)        
Tss 50 en 55 jr;10 mensen  (11 in 2015)       
>55 jr; 10 mensen (9 in 2015) 
-De groep 45plus telt evenveel mensen als in 2015.  
-Inzake de 85 vermelde medewerkers, zijn dit 71 vrouwen en 14 mannen. 
-De gemiddelde anciënniteit is 13.93 jr 
-8 medewerkers hebben (deels) een allochtone herkomst. 
Het verzuim door ziekte was in 2015 2.84%, een stijging met enkele tienden die ook financieel 

opgemerkt werd want de loonkost door de snelle vervanging van medewerkers, steeg opvallend.  
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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, startten we vanaf 2016 met 6 mobiele begeleidingen, gefinancierd vanuit 
het agentschap Jongerenwelzijn en namen we ook het initiatief om een kleinschalig tehuis voor 
niet-begeleide minderjarige vluchtelingen te beginnen in juli 2016. 
 

4.2. Stand van zaken 

De residentiële CKG-plaatsen werden van bij opstart ingevuld en zijn sindsdien bezet gebleven.  
De vaststellingen blijven de volgende; 
 
1. Het valt op dat er eigenlijk geen verschil is inzake POS-context tussen een dossier dat 

instroomt in een verblijfsmodule Jongerenwelzijn, dan wel in een lang-residentiële CKG-
opvangplaats. De problematieken 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 zijn er 2 soorten 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.  Maar ook 
inzake de mobiele Begeleidingen zijn de onderlinge verschillen bijzonder klein.      
 
In het verlengde van de samenwerking met vzw Elegast en de aanvullende zoektocht om 
preventief te kunnen werken rond residentiële opvang, zijn we aan het reflecteren rond een 
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alternatieve module die we GENPI noemen.  Bedoeling is om, door sterk in te zetten op 
huiselijke ondersteuning en dit in combinatie met het inzetten van een netwerk, te bekijken 
of we sommige residentiële opnames kunnen afbouwen tvv intensieve thuisbegeleiding.  We 
lichten in HF 13 een tipje op van de sluier inzake deze mogelijkse innovatieve module in 
opbouw. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. CKG-afdeling Het Open Poortje-Waasland 

Concrete info kan je op onze website vinden (www.hetopenpoortje.be).  

Signalen in de marge. 

De kans dat een kind met een moeder van niet-Belgische nationaliteit, in de kansarmoede 
terechtkomt is ongeveer 6 keer groter dan voor een kind met moeder van Belgische nationaliteit; 
5.5 % versus ruim 30 % bij een kind met een niet-Belgische moeder.  
In 2015 werden 66.251 kinderen geboren.    
 
Dit geboortecijfer zakt al 5 jaar op rij (maar in lichte mate). 
12% van deze kinderen werden geboren in een kansarm gezin of ongeveer 7.950 kinderen.  
Ongeveer 2.700 van deze kinderen zijn van een moeder met Belgische origine versus 5.200 
kinderen worden geboren in een gezin van niet-Belgisch origine. 
 
Dus worden er meer kinderen geboren in kansarmoede van niet-Belgische afkomst dan van 
Belgische afkomst.   
En dit terwijl deze groep opvallend kleiner is; 26% van het totaal aantal geboortes, gebeurt in een 
gezin met moeder van niet-Belgische afkomst, zijnde een ruime 17.200 kinderen.  Er worden dus 
74% kinderen (een 49.000 kinderen) geboren in Belgische gezinnen.  
 
Meer dan de helft van de kinderen geboren in kansarmoede, woont in 1 van de 13 Vlaamse 
centrumsteden. 
 
Zie; Het kind in Vlaanderen, rapport K&G, 2015. 
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5.1. Het Open Poortje-Waasland en het modulaire aanbod 

- Kort-lichte mobiele gezinsbegeleiding (tot 3 mnd); 30 modules.  
- Lang-lichte mobiele gezinsbegeleiding (tot 1 jaar); 25 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, begeleiding in groep); 2 modules.  
- Ambulante training van ouders individueel; 6 modules.  
- Kort-residentiële opvangplaatsen; 8 kinderen tussen 0 -12 jaar 

 

 5.2. Het jaar 2016 in beeld en een kijk naar 2017 

Het Open Poortje-Waasland is, net als Het Open Poortje-Schilde, elke dag open, ook in het 
weekend. We werken zo veel als mogelijk preventief en bewaken het ‘korte verhaal’. Dit betekent 
dat we ouders of andere zorgdragers binnen het netwerk activeren om in het weekend de zorg op 
te nemen. Zo gebeurt het sporadisch dat we een weekend kunnen sluiten van zaterdagmorgen 
tot zondagmiddag. We blijven echter telefonisch beschikbaar. De leefgroep, met 8 kort-
residentiële plaatsen, wordt ondersteund door 7 opvoedkundigen die zowel overdag als ’s nachts 
werken.   
 
In 2016 hebben we kunnen beschikken over 69 begeleidingen (modules). We hebben 2016 
afgesloten met een realisatie van 83 modules. De wachtlijst blijft echter een probleem van vele 
maanden. Sommige gezinnen staan tot bijna een jaar op onze wachtlijst voor ze de nodige hulp 
krijgen. We zijn met dit thema aan de slag gegaan (mede op vraag van het Intersectoraal 
regionaal overleg jeugdhulp met aansturing van Isabelle Quintens) en hebben in Waas en Dender 
een intersectorale werkgroep samengesteld met alle aanbieders van Rechtstreeks Toegankelijke 
contextbegeleiding.  
 
We zijn van start gegaan met het geanonimiseerd (initialen) overlopen van de individuele 
wachtlijsten en zijn tot volgende vaststellingen gekomen. Enkel de sector Bijzondere Jeugdzorg 
heeft enkele gezinnen gezamenlijk op de wachtlijst, wat logisch is want deze hebben hetzelfde 
aanbod en zelfde regio. Met de andere sectoren was er slechts 1 ‘gezamenlijk’ gezin. Positief wil 
dit zeggen dat er door diensten een zeer goede doorverwijzing gebeurt, ook ouders vinden de 
weg naar de meest passende hulpverlening. Een schrijnende vaststelling is dat er dus op alle 
wachtlijsten op dat moment 150 unieke gezinnen op hulp wachten! En dit met een gezamenlijk 
aanbod van ongeveer 170 modules.  
 
Binnen Het Open poortje is een medewerker van start gegaan met een opleiding online 
hulpverlening en we hebben ons tot doel gesteld om tegen september 2017 van start te gaan met 
online ondersteuning voor gezinnen op onze wachtlijst. Deze medewerker zal de nodige ruimte 
krijgen om, tijdens ‘het geparkeerd zijn op de wachtlijst’, het gezin verder te helpen met 
dringende vragen. We proberen zo door concrete ondersteuning het gezin in hun krachten te 
zetten (in de hoop dat uiteindelijk verdere hulpverlening mogelijks overbodig wordt). Ook om te 
vermijden dat de situatie voor de wachtende cliënt niet verzandt in een crisisverhaal.  
Alle onderzoeken wijzen in deze richting: wachtlijsten zorgen ervoor dat, door deze uitgestelde 
hulp, gezinnen in crisis belanden.  
 
We zijn in de werkgroep ook aan het bekijken of we niet sterker kunnen inzetten op het intake 
verhaal. Intakes kosten de voorzieningen veel energie. Energie die niet in middelen omgezet kan 
worden. Deze intakes zijn echter vaak onmisbaar voor de gezinnen. Zo kunnen we vermijden dat 
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mensen maanden op een wachtlijst staan om dan tot de vaststelling te komen dat ons aanbod 
toch geen match is. We kunnen mensen ook voldoende richting geven naar de juiste 
hulpverlening. Er is vanuit de werkgroep een vraag gesteld naar Isabelle Quintens om te bekijken 
of we, vergelijkbaar binnen de module Positieve Heroriëntering, enkele intakes kunnen / mogen 
registreren als een volwaardige module.  
 
Zoals eerder vermeld heeft het interne team-gezinsbegeleiding weer knap werk geleverd om de 
nodige gezinnen verder te helpen (zie gepresteerde modules)! En dit ondanks een jaar met de 
nodige veranderingen binnen het team. Zo hebben we Tine als nieuwe collega mogen 
verwelkomen; Tine doet enkele zwangerschapsvervangingen tot augustus 2017. Wat maakte dat 
we, door een nieuwe interne regelgeving inzake zwangerschapsbescherming, enkele 
kwetsbaarheden hebben opgemerkt. De zwangere dames zijn de steunfiguren binnen ons Amber 
project, waardoor dit tot april 2017 stil komt te liggen. Ook binnen het project van de gevangenis 
is er daardoor minder aanbod gerealiseerd in 2016.  
 
We hebben ook Birgitte in ons team-gezinsbegeleiding opgenomen.  Birgitte werkt 19u en heeft 
reeds een stevige rugzak in de hulpverlening. We zijn dan ook heel blij met deze aanwinst.  
 
Betreffende een andere medewerkster, hebben we in samenspraak, een belangrijke beslissing 
genomen, in functie van haar ruime verlofrechten. Om houdbaar werk te realiseren hebben we 
haar werkinvulling aangepast. Deze collega wordt bij start 2017 ‘verantwoordelijke’ voor het 
project Triple P. Ze zal jaarlijks drie groepen realiseren in eigen beheer en in samenwerking met 
Stad Lokeren. We kijken ook naar een samenwerking met Beveren en / of Temse. Zo zal deze 
collega tijdens de Triple P cursussen het behoorlijk druk hebben, maar heeft ze de ruimte om 
daarbuiten, het nodige verlof op te nemen. Houdbaar werk is een thema dat we in de vzw in 2017 
verder gaan uitwerken in kader van de PDCA ‘zelfzorg en agressie’.  
 
Wat betreft participatie van ouders kunnen we aangeven dat het aansluiten op kindbesprekingen 
een succes blijft. We hebben een grote aanwezigheidsgraad van ouders, mede omdat we zeer 
flexibel plannen in functie van de ouder. De ouderraad is echter geen succes geworden, dit heeft, 
ondanks de nodige inspanningen, niets opgeleverd. We laten dit idee dan ook los en bekijken of 
we themagericht en dus ad hoc, ouders kunnen bijeenroepen. Bijvoorbeeld om het thema 
‘onthaal’ te bespreken. We kunnen wel blijven rekenen op een gepassioneerde ouder, die voor 
onze werking ook aansluit op provinciaal niveau in een werkgroep ‘participatie’.  
 
We hebben in 2016 in kader van verbondenheid sterk ingezet op een samenwerking met ’t 
Wollen Hof. Dit is een kinderboerderij die speciaal voor onze kinderen ondersteuning biedt via 
workshops en ontmoeting met de dieren (www.wollenhof.be). We hebben hiervoor financiële 
steun ontvangen van onze trouwe partners van Kiwanis Temse. We zijn ook voor een individueel 
kind een samenwerking aangegaan met een hippotherapeut uit de buurt. We kunnen de 
meerwaarde hiervan niet genoeg benadrukken!  We hebben het kind, met een 
hechtingsproblematiek, zien groeien in relaties en in herstel van zijn zelfvertrouwen. 
 
Binnen het hechtingsverhaal hebben drie medewerkers van het Waasland mogen deelnemen aan 
de opleiding aangeboden door vzw Rapunzel. Onder leiding van Greet Splingaer kregen we een 
zeer waardevolle, verdiepende kijk op hechting en werken met Duplo in functie van kleine IK en 
grote IK. We nemen deze manier van werken mee in onze teambesprekingen, waar we reeds een 
traditie hebben om met Duplo te werken.  
 
Op de valreep van 2016 is ook het bouwdossier ingediend. We hopen te kunnen starten eind 2017 
met de nieuwbouw. Deze zal de vervallen werkplaats van de logistiek vervangen, zal de 2 STOP 4-
7 teams herbergen en is er ruimte om aan innovatie te doen. We blijven hopen op uitbreiding in 
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functie van een ‘hechtingsgerichte leefgroep’. Indien dit geen optie zou zijn, bekijken we de piste 
van een Tuimelwerking. Dit zal enkel binnen een uitbreidingsbeleid kunnen worden gerealiseerd, 
want een ombouw van modules, is wegens de grote noden, niet aan de orde.  
 
Daarnaast bekijken we nog andere denkpistes. In het nieuwe bouwdossier is ook de parking 
achteraan opgenomen. Zo zullen deze werken in één beweging meegenomen worden.  
 
Nieuwe tendens; 
Einde schooljaar 2015-2016 werden we door de directie van Sint-Lutgard, de school waar we van 
bij opstart een zeer goede samenwerking hebben lopen, aangesproken dat er mogelijks naar 
volgend schooljaar problemen zouden zijn inzake opname van nieuwe kinderen. De meeste 
leerjaren waren nl volzet. En zo gebeurde het dat we bij start van dit schooljaar (2016 – 2017) in 
de knel kwamen. Er was geen plaats meer in deze school en nog meer, ook geen plaats in de 
scholen die door ons bediend zouden kunnen worden met onze bus. We proberen daarbij 
centrumscholen te vermijden omwille van de drukte en de quasi onmogelijkheid om de kinderen 
op een veilige manier af te zetten.   
 
We besloten om niet bij de pakken te blijven zitten. Er kwam een overleg met een vijftal scholen 
en de LOP (lokaal overlegplatform)-verantwoordelijke van de stad Sint Niklaas. Deze bemiddelde 
vurig om voor onze kinderen desnoods in overtal te gaan. De verbondenheid met onze werking 
was/is bij alle scholen bijzonder groot, maar in overtal gaan is vaak een zeer moeilijke oefening. 
Zeker wanneer er reeds verschillende kinderen met zorgnood in de klassen zitten. De impact van 
het M-decreet maakt zulke uitspraken ook begrijpelijk. Feit is dat we op heden gemiddeld 3 à 4 
scholen bedienen en bij nieuwe kinderen steeds voor hetzelfde probleem komen te staan. We 
zouden de zorgsector niet zijn mochten we niet wat buiten de lijntjes kleuren. Zo gaat er een 
tweede kleuter even voor enkele maanden naar de eerste kleuterklas. Ideaal? Neen, maar wel 
beter dan geen aanbod.  
 

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 
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Signalen in de marge 
 
Bericht uit Nederland; 365 duizend kinderen en jongeren kregen in 2015 een vorm van jeugdhulp, 
jeugdbescherming of jeugdreclassering. Jongens krijgen vaker jeugdhulp dan meisjes en er zijn grote 
verschillen per regio en leeftijd. Dat schrijft het CBS in het Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor. Vorig 
jaar waren er bijna 350 duizend kinderen tot 22 jaar die gebruik maakten van jeugdhulp, ruim 40 
duizend kinderen tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel en ruim 11 duizend jongeren van 
12 tot 22 jaar die een jeugdreclasseringsmaatregel kregen. Een jongere kan meerdere vormen van 
jeugdhulp ontvangen. Ruim 3,5 keer zoveel jongens als meisjes kregen een 
jeugdreclasseringsmaatregel: 8,7 duizend jongens en 2,4 duizend meisjes. Het gaat vooral om 
jongens tussen 14 en 19 jaar. Bij zowel jongens als meisjes is duidelijk een piek waarneembaar rond 
het 17e levensjaar.          
 
Info komt uit www.nji.nl                 
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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 
(van 0 tot 6 jaar maar met vooral aandacht voor de groep van 0 tot 3 jaar). 
 
Na meer dan 25 jaar is de doelgroep nog steeds nauw betrokken bij alle aspecten; wat is de 
ondersteuningsvraag van deze ouders, hoe moet een ondersteunend aanbod eruitzien voor deze 
gezinnen, … en wat zijn hun prioriteiten, angsten, gevoeligheden? Evenzeer is het belangrijk dat 
de gezinnen als groep mondig kunnen zijn; het samen nadenken over hulpverlening en hierover in 
groep praten, heeft een emancipatorisch effect zowel voor de groep als voor de individuele 
ouders. 
Het zeer dicht staan bij de ouders, vanuit de ambulante werking, en het op alle vlakken met hen 
een gelijkwaardige dialoog aangaan, maakt het mogelijk om ook de moeilijkste thema’s op te 
nemen. 
 
Naast het verbale deel staat actie centraal; het samen doen geeft andere mogelijkheden en is een 
belangrijke hefboom in de begeleiding van gezinnen waar mensen een uitsluitingsverleden 
meedragen. 
De visie vindt zijn basis in: 
- een systeemtheoretische kijk op gezinnen, contextueel kaderen; 
- het vertrekken vanuit de krachten van het gezin; 
- het geloof in ervaringsgerichte actie; 
- participatie op basis van gelijkwaardigheid op diverse begeleidingsterreinen; 
- transparantie in de begeleiding, de verantwoordelijkheid blijft bij het gezin. 
 
Door de zeer goed uitgebouwde ambulante en ouderparticipatieve werking kreeg De Tuimel in 
2001 de prinses Mathilde-prijs, een onderscheiding die een kwaliteitslabel heeft. Kind & Gezin 
erkende de Tuimel-werking als een module die CKG’s kunnen aanbieden binnen hun ambulante 
begeleidingsaanbod. 
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6.3. 2016 in beeld. 

Cijfers voor 2016; 
De Tuimel begeleidde in 2016 19 verschillende gezinnen, met een totaal van 34 kinderen.  
In totaal werden 26 modules gepresteerd. 
 
Voor de Tuimelmodule geeft dit 21 modules, waarvan voor 6 gezinnen de module (max. 6 
maanden) werd verlengd. We willen blijven signaleren dat voor zwaar kansarme gezinnen een 
module van maximaal 6 maanden te kort blijkt en dat we deze moeten verlengen om deze 
gezinnen geen onrecht aan te doen en om de kans te verhogen dat voorzichtig nieuw aangeleerde 
vaardigheden verinnerlijkt worden bij deze vaak zeer gekwetste ouders.  
Voor de Lang Licht Mobiele module geeft dit 5 modules. 
Voor 1 gezin kon de Tuimelmodule overgaan naar een mobiele module.  
 
17/19 gezinnen (89%) zijn uitgesproken kansarm, in 1 ander gezin (het 18e) groeide 1 van beide 
partners op in generatiearmoede. Dit bevestigt ons opnieuw in onze overtuiging dat de 
Tuimelmodule een uitgesproken methodiek blijft om aan de slag te gaan met zeer kansarme 
gezinnen met jonge kinderen. De combinatie van een gespreksmatig aanbod en het ‘samen 
dingen doen’ en van het individueel en het groepsaanbod blijven een grote meerwaarde hebben 
voor deze gezinnen waar vaardigheden op verschillende vlakken vaak ondergesneeuwd zijn en 
hechting vaak niet vanzelfsprekend verloopt.  
 
13/19 gezinnen (68%) zijn generatiearm. 
In 5/19 gezinnen (26%) is er een zware psychische problematiek aanwezig bij (één van) de ouders. 
14/19 gezinnen (74%) zijn 1-oudergezinnen. 
 
Aantal kinderen per gezin: 
- gezinnen met 1 kind: 9/19 (47%) 
- gezinnen met 2 kinderen: 8/19 (42%) 
- gezinnen met 4 kinderen: 1/19 (5%) 
- gezinnen met 5 kinderen: 1/19 (5%) 
 
In 8/19 gezinnen (42%) wonen één of meerdere kinderen elders of zijn ze geplaatst. Wanneer 
oudere kinderen geplaatst zijn, wordt een Tuimelbegeleiding vaak ingezet om een ‘nieuw’ kindje 
alle kansen te kunnen geven om wel goed thuis te kunnen opgroeien. Soms verblijven kinderen 
ook voornamelijk bij hun andere ouder en wordt vanuit De Tuimel het zorgzaam terug opbouwen 
van contact met dit kind ondersteund. 
In 3/19 gezinnen (16%) was één van de begeleidingsdoelstellingen de terugkeer naar huis van een 
kind te ondersteunen.  
 
Diversiteit, begeleide gezinnen in 2016: 
- 8/19 (42%) ‘Vlaamse’ gezinnen   
- 2/19 (11%) Vlaams-Marokkaans gezin 
- 1/19 (5%) Vlaams-Nederlands gezin  
- 1/19 (5%) Vlaams-Albanees gezin 
- 1/19 (5%) Vlaams-Russisch gezin  
- 1/19 (5%) Vlaams-Portugees gezin 
- 1/19 (5%) Vlaams-Egyptisch gezin  
- 1/19 (5%) Ecuadoraans gezin 
- 1/19 (5%) Guinees gezin    
- 1/19 (5%) Kosovaars gezin 
- 1/19 (5%) Albanees gezin 
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We blijven een hoog aantal ‘Vlaamse’ gezinnen begeleiden. We staan zeker open voor alle 
culturen, op voorwaarde dat er een gemeenschappelijke taal gehanteerd kan worden 
(Nederlands/Frans/Engels). Dit is nodig om de meerwaarde van de groepsmomenten te kunnen 
inzetten. Bovendien wordt vaak op informele momenten teruggegrepen naar wat op meer 
formele momenten aangeleerd is om dit zo dieper te kunnen verankeren en ook daarvoor is dit 
noodzakelijk.  
 
Verwijzers 
4 gezinnen werden doorverwezen via Bijzondere Jeugdbijstand 
3 gezinnen werden doorverwezen via contextbegeleiding 
2 gezinnen namen zelf contact op met een begeleidingsvraag 
2 gezinnen werden doorverwezen via mobiele begeleidingen 
1 gezin werd doorverwezen via opvang voor moeder en kind 
1 gezin werd doorverwezen via kinderpsychiatrie 
1 gezin werd doorverwezen via een residentiële begeleiding vanuit CKG 
1 gezin werd doorverwezen via pleegzorg 
1 gezin werd doorverwezen via Kind & Gezin 
1 gezin werd doorverwezen via het COS 
1 gezin werd doorverwezen via de moeder-kind eenheid psychiatrie 
1 gezin werd doorverwezen via de jeugdbrigade. 
 
We blijven in de mate van het mogelijke streven naar een verscheidenheid van krachten, 
problematieken en vragen binnen de groep waar we mee werken, om dit hanteerbaar te houden 
en om de krachten die een groepswerking geeft te kunnen benutten. We zijn dan ook blij dat we 
nog steeds doorverwijzingen vanuit verschillende hoeken krijgen. 
 
Afronding van begeleidingen 
Voor 10 gezinnen werd de begeleiding in 2016 afgerond. Na de intensieve begeleiding van de 
Tuimel kunnen deze gezinnen met een ‘zware rugzak’ vaak overgaan op een lichte ondersteuning 
(6 gezinnen) of kunnen ze na afronding op eigen kracht verder (3 gezinnen). Dit betekent dus dat 
9/10 gezinnen (90%) van deze afgeronde begeleidingen voor de Tuimel eindigen met een ‘mooi 
resultaat’. In 1 gezin haakten de ouders vroegtijdig af op de begeleiding, trad de jeugdrechtbank 
op en werd het kind residentieel geplaatst.  
 
Noodzaak tot het ondersteunen van materiële noden 
Ook dit jaar was het erg opvallend hoe verschillende ouders die bij ons in begeleiding zijn niet in 
voldoende mate de materiële basiszorg voor hun kinderen (of voor zichzelf) kunnen opnemen. Er 
is vaak geen geld om gezonde voeding (groenten en fruit), aangepaste melk, 
verzorgingsproducten (pampers ed), doktersbezoeken of medicatie en vervoersonkosten (o.a. van 
en naar de Tuimel) te kunnen betalen. In een aantal gezinnen zijn de materiële noden zo 
schrijnend en allesoverheersend dat het alleen nog gaat om overleven en dat er geen ruimte 
meer overblijft voor het opvoeden. Ook de vaak slechte (en toch dure) woonomstandigheden (of 
de dreigende dakloosheid) waarmee de gezinnen te kampen hebben, hebben hier een negatieve 
invloed op.  
 
Vanuit de Tuimel blijven we initiatieven en projecten opzetten om hier tot op zekere hoogte via 
sponsoring een nood te kunnen ledigen (zeker wat betreft de essentiële basisbehoeften van de 
kinderen). We blijven ook inzetten op het op zoek gaan naar netwerken en hulpverlening die op 
langere termijn oplossingen of ondersteuning kunnen bieden. We zijn onze talrijke sponsors zeer 
dankbaar! Tegelijk blijft het schrijnend om te moeten vaststellen dat een (groeiende) groep 
mensen hier uit de boot valt.  
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Coaching en vorming 
Het project in de gevangenis van Antwerpen blijft lopen, maandelijks wordt vanuit  
De Tuimel het kindbezoek begeleid (ouder-kind interactie ondersteuning). Er wordt ook 
deelgenomen aan overlegmomenten met verschillende diensten betrokken bij de gevangenis.  
 
Project huizen van het kind: samen met Kind & Gezin deden we een afgebakend 
ondersteuningsaanbod voor ouders en kinderen die in zeer moeilijke omstandigheden moeten 
leven (met o.a. babymassage, Sherborne en begeleidende verzorgingsmomenten).  
 
Regelmatig presenteren we de werking van de Tuimel en de effecten van (generatie)armoede op 
opvoeding aan studenten van hogescholen en andere opleidingen.  We gaven een vorming aan 
een aantal gezinsondersteuners van Kind & Gezin. We  gaven een vorming aan de medewerkers 
van Instapje Antwerpen, zij kwamen ook een aantal momenten ‘meelopen’ in de Tuimel. 
 
We bieden Triple P, Sherborne en video-interactie-ondersteuning aan aan diverse gezinnen op De 
Tuimel. Net als de voorbije jaren liepen in 2016 ook 4 studentes vanuit verschillende opleidingen 
stage op De Tuimel. Speciaal dit jaar was dat er 1 ex-kind en 1 ex-ouder stage gedaan hebben op 
De Tuimel. Dit bracht specifieke gevoeligheden met zich mee, maar betekende vooral een grote 
meerwaarde zowel voor het team als voor de oudergroep als voor de stagiaires zelf. Niet zonder 
fierheid willen we vermelden dat zij beiden een zeer goede stage deden en afstudeerden! 
 
Twee medewerkers volgden een verrijkende opleiding rond hechting, gegeven door Greet 
Splingaer. 
Twee medewerkers namen deel aan de boeiende interne vorming rond Sherborne samenspel. 
Met het voltallige team namen we deel aan de interne studiedag van Het Open Poortje om de 
inhoud van de verschillende deelwerkingen beter te leren kennen. 
Een medewerker volgde een vorming vanuit de geestelijke gezondheidszorg. 
Een medewerker startte in 2016 een postgraduaat ‘interculturele hulpverlening’.  
 
Belangrijke thema’s 
In 2016 werden we opnieuw een aantal keer geconfronteerd met (dreigende) dakloosheid bij 
gezinnen met jonge kinderen en met problemen rond betaalbaar wonen. Ook zaten we soms vast 
door het gebrek aan crisisopvangplaatsen voor ouders of voor ouders met hun kind(eren). 
 
Al een aantal jaren krijgen we regelmatig begeleidingsvragen voor ouders met een psychische 
problematiek met jonge kinderen. Wanneer dit een ernstige psychische problematiek is, worden 
we geconfronteerd met de grenzen van onze hulpverlening. Ons hechtingsondersteunend aanbod 
waarmee we ouder en kind beter op elkaar proberen af te stemmen werkt ook hier wel tot op 
zekere hoogte, maar we hebben toch soms het gevoel dat er weinig handvaten bestaan om deze 
erg jonge KOPP kinderen (vaak -3 jaar) te ondersteunen in het zicht en grip krijgen op hun situatie. 
 
Aansluitend op het vorige punt werden we ook geconfronteerd met het gegeven dat een aantal 
ouders met zware psychische problematiek niet (of niet meer) terecht konden bij psychiatrische 
thuiszorg. Hoewel we begrip kunnen opbrengen voor sommige redenen hiervoor, is het gevolg 
hiervan wel dat deze ouder (en daardoor ook hun kind) in de kou blijven staan.  
 
De wachtlijsten voor woonbegeleiding, al dan niet binnen het VAPH, zijn lang. Woonsituatie en 
administratie hebben echter zeker hun invloed op opvoeding, waardoor na een Tuimelbegeleiding 
in afwachting van een opstart van deze diensten soms een terugval dreigt. 

 
Uitdagingen voor 2017 en signalen 
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Vanuit de jarenlange coaching van de kindbezoeken in de gevangenis van Antwerpen werd De 
Tuimel gevraagd hiernaast nog een ander project op zich te nemen, namelijk ‘Vader/moeder zijn 
in de gevangenis’, een 5 daagse vorming voor gedetineerden. Dit zal een eerste keer doorgaan in 
het voorjaar van 2017. 
 
We organiseren opnieuw een ontmoetings- en overlegmoment voor de Tuimelwerkingen van de 
verschillende CKG’s. 
We willen blijven signaleren dat een begeleidingstermijn van maximum 6 maanden te kort is voor 
vele kansarme gezinnen. 
We blijven belangrijk maken dat toegang tot basisrechten voor jonge kinderen en hun ouders ook 
voor gezinnen levend in kansarmoede haalbaar blijft (hierbij denken we voornamelijk aan 
betaalbare kinderopvang, betaalbare huisvesting, financiële middelen voor voeding en 
verzorging).  
 
Recentelijk werden we geconfronteerd met een situatie waarbij een schuldbemiddelaar in één 
van onze gezinnen de vraag stelde of kinderopvang en gezinszorg écht noodzakelijk waren omdat 
dit toch een bepaalde vorm van ‘luxe’ was… Tegen dergelijke ideeën zullen we ons blijvend 
verzetten. 
 
Verslag; coördinator Marleen Schurmans. 
 
Voor meer info over onze concrete werking : www.detuimel.be. 
 
 

http://www.detuimel.be/
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7. De STOP 4-7 werkingen. 

 
STOP 4-7 Antwerpen Noord en Kempen 
STOP 4-7 St Niklaas 
STOP 4-7 Gent-Lokeren 
 
Situering 
Het STOP 4-7programma, ontwikkeld door Wim De Mey, heeft als missie bij te dragen aan de 
preventie van antisociaal gedrag, vertrekkend vanuit en aansluitend op de competenties van de 
betrokkenen. De theoretische onderbouw zit in het belang van de opvoedingsvaardigheden zoals 
beschreven door Patterson, vanuit onderzoek van het Oregon Social Learning Center. Vertrekkend 
vanuit dit model en het ontwikkelingsmodel van antisociaal gedrag binnen een ecologische visie, 
werd een gecombineerd en evidence-based trainingsmodel voor ouders, kinderen (4-7 jaar) en 
leerkrachten opgezet.  
STOP4-7 is een methodiek die zowel in Vlaanderen als in Nederland wordt ingezet.   STOP4-7 is 
opgenomen in de databank 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 

Enkele vaststellingen uit het jaarverslag 2016 van STOP4-7 Antwerpen Noord-Kempen: 
Voor de regio Antwerpen-Noord bereikte het STOP-team 28 gezinnen op een max van 30 en dit 
over 3 sessies. Voor de regio Kempen bereikten we gedurende de 2 sessies 19 gezinnen op een 
max van 20. Dit is een bezettingsgraad van 94%. Op bepaalde momenten werd er geopteerd om 
maar 9 ipv 10 gezinnen te begeleiden om de draagkracht van de begeleiders te respecteren. 
Vooral jongens (40 jongens cfr 7 meisjes) werden aangemeld, meestal afkomstig uit een 
oorspronkelijk gezin met nog 1 brusje. De aanmelding gebeurt vanuit diverse hoeken. Scholen 
(14/47) en CLB’s (10/47) blijven het meest appel doen op het team.  
Daarnaast werd er eveneens doorverwezen via andere hulpverleners o.a.  psychiaters en 
diagnostische centra o.a. UKJA en COS (8/47).  Ook ouders zelf vinden hun weg naar stop (5/47) 
omdat ze online op zoek gaan naar hulp.  
 

 Antw-N Kempen 

Belgen 15 16 

Marokko 6  

Turkije 1  

Afrika 2  

Frankrijk 1  

Cuba 1  

Oost Europa 1 1 

Dom. Republ. 1  

Egypte  1 

Nederland  1 

In Antwerpen is 1 gezin van Turkse afkomst afgehaakt omdat ze geen begrenzing wenste te 
gegeven.  In haar gezin worden kinderen verwend, aldus de moeder en dit wenste ze verder te 
zetten.  In de Kempen hebben alle gezinnen de sessies tot op het einde gevolgd.  
 

http://www.nji.nl/
http://www.hetopenpoortje.be/
http://www.stop4-7.be/
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Vaak overbruggen gezinnen het cultuurverschil doordat ze weten dat de kinderen bepaalde 
vaardigheden nodig hebben in de school en in onze maatschappij in het algemeen. Een Russisch 
gezin volgde STOP4-7 voor 2 kinderen.  De kinderen hadden een hoog niveau van ASS. Bij deze 
kinderen werden er grote gedragsveranderingen vastgesteld.  De kinderen kopieerden de sociale 
vaardigheden die ze aangeleerd kregen in de kindtraining. De ouders gingen ook aan de slag met 
de pedagogische vaardigheden aangeleerd in de oudertraining.   Ook op school zagen ze grote 
veranderingen.  De school vroeg een pedagogische studiedag aan rond STOP4-7.  Naast het 
algemeen programma  werden er vele individuele maatregelen aangebracht door de trainster 
zowel thuis als op school.  
 
Alle kinderen die de kindtraining volledig hebben gevolgd, vertoonden een positieve 
gedragsevolutie. De kind aanwezigheden waren heel hoog nl. 94,7%.  
Het bestendigen van de gedragsverandering hangt sterk samen met het al dan niet aanwezig zijn 
van een beperking. We zien uiteenlopende beperkingen o.a. 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-/ huisbezoek of soms een telefoon reeds een nieuwe start kan geven.  
 
Ervaringen m.b.t. 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 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 o.a.   
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 
moeilijken. Ouders geven ook aan dat ze meer kind specifieke tips krijgen o.a. een moeder die een 
vermoeden had dat haar zoon ASS heeft, had meer aan de tips en het observaties tijdens de 
kindtraining dan aan de oudertraining omdat deze meer specifiek waren.  
 
In de oudertraining waren vooral de moeders 87.8% aanwezig. De vaders toonden duidelijk 
interesse 25.5%. 
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Resultaten ‘BESTE’4-tevredenheidsmeting bij ouders 
 

 
 
Resultaten aangegeven door ouders vanuit de Beste 
Het stopklasje heeft mij de nodige tools gegeven om met Daniel om te gaan. Door een grote 
verandering en mijn gedrag is hij ook erg veranderd. De dagen en uitstapjes verlopen veel rustiger 
en aangenamer.  
Problemen 
Taal is voor mij een probleem, ik praat zelf Frans 
 
Ook de leerkrachtentraining blijft populair. 40 leerkrachten volgden de leerkrachtentraining.    
Naast de eigen leerkrachten zien we ook een instroom van verschillende betrokkenen (12) o.a. 
zorgleerkrachten, middagmoeders…. 
Ook externen (18) sluiten aan en zien de leerkrachtentraining als een vorm van bijscholing.  
 
Er werden 1 bijscholingen gegeven aan middagmoeders van Beerse.  Tijdens de teambuilding van 
het CKG (3 oktober 2016) werd door 4 trainers de werking van stop voorgesteld.  
 

                                                      
4 BESTE; BEoordelingsSchaal voor Tevredenheid en Effect 
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Resultaten BESTE-tevredenheidsmeting bij leerkrachten.  
 

 
Leerkrachten gaven volgende positieve punten: 
Mijn manier van lesgeven is toch wel veranderd. Niet alleen voor Alexander maar ook naar de 
andere kinderen toe. Ik sta rustiger en zelfzekerder in de klas. Je ziet aan de kleuters dat ze deugd 
hebben van de complimenten. Ik heb met Alexander een heel andere relatie gekregen. Hij toont 
meer zijn gevoelens en er is een lichte vorm van affectie die er voordien niet was. Ik zie/merk 
meer emoties. Ik sta veel positiever in mijn klas! 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 alle cijfermateriaal verwijzen we door naar BergOp. Dit systeem werd opgestart om alle 
testgegevens vast te leggen.  Dit wordt opgevolgd door Wim de Mey van het STOP4-7-team in 
Gent.  
 
Het team is een stabiel team waarvan de teamleden goed op elkaar ingespeeld zijn.  De 
kindtraining wordt door 2 afzonderlijke vaste teams gedragen.  Door het wegvallen van de 
ondersteuning vanuit het CKG  functioneert een teamlid in de 2 teams.  Bij ziekte of afwezigheid 
vangen de andere teamleden elkaar op. De teamleden geven aan dat dit meer voldoening geeft 
van hun werk en ook de werkdruk deed afnemen. Er wordt ook meer samengewerkt o. rond 
verslaggeving en praktische taken. Ook naar werkdruk van Coördinator komt er meer tijd vrij voor 
kwaliteitszorg o.a.  Aanpassingen van de gebruikte documenten o.a. de lay-out van de verslagen 
werd aangepast in samenwerking met een teamlid dat ook in de kwalzorg werkt.  Tevens werd na 
een bijscholing rond verontrusting op een teamdag een PPP rond verontrusting en een procedure 
uitgewerkt rond omgaan met verontrusting.  Deze werd reeds toegepast in een gezin met 
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verontrusting en ook tijdens de training werden tools gebruikt om kinderen hun belevingswereld 
te laten verwoorden o.a. tovenaar.  
 
Volgende bijscholingen werden gevolgd door het team:  
SIG Aalst: ADHD 5 april 2016  
Vraagkracht: Omgaan met verontrusting.20 mei en 10 en 23 juni 2016 
 
De trainingen van Antwerpen- Noord gaan nog steeds door in het jeugdcentrum Bouckenborgh te 
Merksem. De training van de Kempen gaan nog steeds door in Gabbers en Co, Begijnenweg 25 te 
Turnhout.   
 
Verslag; Fenia Cypers, coördinator STOP4-7 Antwerpen N-Kempen. 
 

Signalen in de marge 
 

Psychiaters KU Leuven: "Niemand weet raad met zeer gevaarlijke jongeren"  
Jeugdpsychiaters van de KU Leuven, aangesteld om het psychiatrisch beleid in de jeugdinstelling 
van Everberg op punt te zetten, trekken aan de alarmbel. In een intern rapport klagen ze aan dat 
er geen aangepaste aanpak is voor jongeren met zware psychische problemen, schrijven De 
Standaard en Het Nieuwsblad. "Er zijn licht tot matig verstandelijk gehandicapte jongens die 
pedofiele of seksuele feiten hebben gepleegd en telkens teruggestuurd worden naar een 
gehandicapteninstelling, waar ze wéér slachtoffers maken", zo luidt een van de voorbeelden in 
het rapport. 
De jeugdpsychiaters schrijven dat er hard gewerkt wordt in de gemeenschapsinstelling De Grubbe 
in Everberg. Maar een groep jongeren lijkt resistent te zijn voor hulp. De hulp die in Everberg 
wordt aangeboden, komt in hun geval te laat. Structurele verblijfsmogelijkheden voor deze 'high 
risk-groep', eens ze Everberg verlaten, ontbreken. 
Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA), die na een schriftelijke vraag inzage kreeg in het 
rapport, ziet hierin het N-VA-pleidooi voor een 'high security, high care-facility' weerspiegeld: "Dit 
rapport legt voor het eerst duidelijk bloot dat we geen oplossing hebben voor een groep jongeren 
die we als volwassenen "ontoerekeningsvatbaar" zouden noemen. Daarom moeten we een 
aparte voorziening oprichten waar ze aandacht krijgen, maar ook om de carrousel van telkens 
nieuwe slachtoffers te stoppen." Ook de jeugdpsychiaters pleiten voor meer preventieve 
ondersteuning voor jonge kinderen in moeilijkheden. Ze wijzen tegelijk op de nood aan meer 
wetenschappelijk onderbouwde jeugdhulp door multidisciplinaire teams. 
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7.2. STOP4-7 Sint-Niklaas. 

1. Belangrijkste vaststellingen voor het werkjaar 2016. 
Dit jaar hebben we terug 3 groepen georganiseerd (in januari, maart en september). In totaal 
hebben 28 kinderen, hun gezin en de school het programma volledig doorlopen en afgerond. 2 
gezinnen hebben het programma voortijdig verlaten, het ene gezin (A) nam deel tot en met sessie 
7, het andere gezin (B) tot en met sessie 8. Gezin A heeft vrijwillig de keuze gemaakt (en in 
overleg met ons) om het programma te stoppen omdat het meisje in kwestie zich niet meer 
comfortabel leek te voelen in de klasgroep en liever naar haar reguliere school wou. Gezin B heeft 
bruusk de beslissing genomen om niet meer naar STOP te komen na een meningsverschil bij 
bezoek van mama aan de stopklas. Nadien is er nog 2 keer een overleg geweest met alle 
betrokken partijen en mama.  
 
Doorverwijzers 
De grootste doorverwijzer blijft het CLB met 60% van de aanmeldingen, gevolgd door 
aanmeldingen via de school van het kind (23%). Verder kwamen 10% van de aanmeldingen via de 
eigen omgeving van het gezin (bv. via een vriendin) en 7% van de aanmeldingen verliep via 
hulpverlening (De Keerkring, het CKG). 
 
Gezinsgegevens 
10% van de deelnemende kinderen hebben de leeftijd van 4 jaar, bijna de helft (47%) is 5 jaar 
oud, 20% is 6 jaar oud en 23% is 7 jaar. 87% zijn jongens.  
77% van de kinderen woont in hun oorspronkelijk gezin, wat een opmerkelijk hoger cijfer is dan 
vorig jaar. De rest van de kinderen groeit op in nieuw samengestelde en/of éénoudergezinnen. 
We zien in 2016 over de 3 groepen heen veel minder (vecht) scheidingssituaties. 
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.  
8 allochtone gezinnen nemen deel. Om te bepalen of een gezin ‘allochtoon’ is, hanteren we de 
definitie waarbij één van beide ouders geboren is in het buitenland. 
 
Aanwezigheid trainingen 
Kinderen zijn gemiddeld 9,6 op 10 keer aanwezig, moeders 8,8/10 en vaders 3/10. 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 3 van de 4 trainingen. We merken hier een stijging ten aanzien 
van vorig jaar. We doen de nodige inspanningen om directies en leerkrachten te motiveren om 
onze 'gratis vorming' te volgen en leerkrachten daarvoor klasvrij te maken. We merken ook dat, 
als leerkrachten eenmaal een sessie bijgewoond hebben, zij al het mogelijke doen om de overige 
sessies eveneens bij te wonen. Leerkrachten ervaren het als een steun om eens met gelijkgezinde 
professionals samen na te denken over het omgaan met moeilijke situaties in de klas en op de 
speelplaats en het bevorderen van sociale vaardigheden via een positieve opvoeding. En dit niet 
alleen voor het kind in kwestie, maar voor de hele klasgroep en toekomstige klasgroepen (zo 
geven de leerkrachten zelf aan). Ook het schoolklimaat wordt mogelijks beïnvloed via deze 
vormingen doordat leerkrachten hun collega's proberen inlichten over STOP. Daarenboven bieden 
wij de mogelijkheid aan om vorming op school te komen geven in de vorm van een pedagogische 
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studiedag of personeelsvergadering. We stellen ook de trend vast dat meer scholen vragende 
partij zijn naar hulp in het omgaan met kinderen met gedragsproblemen. 

 
Effectiviteit, conclusies 
Na vergelijking van de SDQ metingen voor ouders tussen de start van het programma en de 
tussentijdse meting (3 maand later) kunnen we mooie resultaten presenteren, en dit op basis van 
20 van de 28 ingevulde vragenlijsten (71,5% respons)! We zien een gemiddeld positief effect op 
bijna alle domeinen (gedragsproblemen, aandachtstekort, problemen met leeftijdsgenoten en 
prosociaal gedrag). Daarenboven is er een groot effect (een grote daling) voor gedragsproblemen 
en totale problemen. Dit wil zeggen dat ouders dus significant minder problemen ervaren op vlak 
van gedrag van hun kind net na het einde van de groepstrainingen. Ook 6 maand na de start van 
het programma geven ouders aan dat hun kinderen minder gedragsproblemen stellen en meer 
aandachtig zijn (gemiddeld effect). Voor deze meting baseren we ons op 18 van de 28 ingevulde 
vragenlijsten of 64%. Uit de follow-up meting (een jaar na start) blijkt dat kinderen veel beter de 
aandacht kunnen houden (een groot positief effect). Verder constateren we een klein positief 
effect voor gedragsproblemen en problemen met leeftijdsgenoten. Het positieve effect is 
gemiddeld voor het totale aantal ervaren problemen. Om deze resultaten te bekomen werd een 
vierde van de verstuurde follow-up vragenlijsten ingevuld, wat veel beter is dan vorig jaar. Toen 
konden we helemaal geen significante conclusies trekken! 
 
De leerkrachten geven aan dat de kinderen gemiddeld meer prosociaal gedrag stellen na 3 maand 
(net na het einde van de groepstraining) zoals blijkt uit de SDQ. Er is volgens de leerkrachten een 
klein effect wat betreft daling van het aandachtstekort bij de kinderen. Deze conclusie baseren wij 
op een mooie responsrate, nl. 27 van de 28 ingevulde vragenlijsten. Na 6 maand ervaren de 
leerkrachten nog een klein positief effect in vergelijking met de problemen voor het STOP-
programma (68% responsrate). Na een jaar (follow-up) zijn de scores van de leerkrachten echter 
niet rooskleurig (15/28 ingevulde lijsten) in tegenstelling tot de bevindingen van de ouders. Het 
zijn meestal andere leerkrachten die de vragenlijst na een jaar invullen en deze leerkrachten 
hebben de vormingen van STOP en deelname van het kind niet gevolgd (omdat het kind in een 
andere klas zat). Verder halen ongeveer de helft van de kinderen (waar STOP geen voldoende 
hulp bood) de scores naar beneden. Het blijft voor ons team dus zoeken naar manieren om de 
gedragsproblemen op school en in de klas op langere termijn te verminderen. Uit de huidige 
resultaten blijkt immers dat leerkrachten nog niet het verhoopte sterke positieve effect 
ondervinden bij hun kinderen. Vanuit ons team ervaren wij in het dagelijks werken met scholen 
dat zowel leerkrachten als kinderen onder druk staan: druk vanwege de grote klassen met soms 
wel 25 kinderen (en dus veel prikkels), spanning op de speelplaatsen met weinig toezicht voor 
massaal veel kinderen, stress voor leerkrachten die de laatste jaren beduidend meer 
administratief werk hebben, spanning door het M-decreet waarbij kinderen met beperkingen 
vaker terecht kunnen in het gewoon onderwijs terwijl scholen daarvoor niet de gepaste middelen 
en gespecialiseerde werkkrachten krijgen. Het blijft ook belangrijk te zoeken met een gezin en/of 
school naar een gepaste doorverwijzing na het STOP-traject indien nodig (een revalidatiecentrum, 
een kinderpsychiater of kinderpsycholoog, een therapeut voor één van de ouders, enz). 
 
In het kader van de effectmeting van de CBCL (voor ouders) en TRF (voor leerkrachten) hebben 
we een fout gemaakt. Bij de begin- en eindmeting geven we immers 2 verschillende lijsten als het 
kind in die periode is verjaard (van 5 naar 6 jaar). Dan laten we hen bij aanvang de lijst invullen 
voor kinderen van 1,5 tot 5 jaar en bij eindmeting de vragenlijst van 6 tot 18 jaar. En er waren veel 
5-jarigen in 2016! Aangezien dit 2 verschillende lijsten zijn, kunnen deze uiteraard niet met elkaar 
worden vergeleken door Bergop. Daardoor missen we een heleboel waardevolle gegevens in deze 
meting! De conclusies zijn dus jammergenoeg gebaseerd op een kleiner aantal lijsten. Onze eerste 
analyse is gebaseerd op een responsrate van 25 % bij vergelijking van CBCL(6-18) scores voor het 
programma en scores 6 maand later. We merken een grote daling van totale problemen (o.a. 
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internaliserend en externaliserend gedrag), sociale problemen en affectieve problemen en een 
gemiddelde daling van aandachtsproblemen en agressief gedrag. Als we de scoring van de 
leerkrachten (TRF6-18) vergelijken voor en 6 maand na het programma, zien we een gemiddelde 
daling van oppositioneel opstandige problemen (9 op 28 ingevulde lijsten). Voor de kinderen 
onder de 5 jaar (TRF1,5-5) merken we na 6 maand een gemiddelde daling van affectieve 
problemen (angstig depressief, teruggetrokken) en agressief gedrag (7 op 28 ingevulde lijsten). 
Leerkrachten (TRF 6-18) geven een jaar na start van het programma (follow-up) enkel een 
gemiddeld effect weer voor aandachtsproblemen en teruggetrokken/depressief gedrag (1/4 
respons). (zie ook verklaringen alinea hierboven) 
 
Uit analyse van de VSOG (Verkorte schaal voor ouderlijk gedrag) blijkt dat ouders 6 maand na 
start van het programma gemiddeld minder (inconsequent) straffen en een klein positief effect 
aangeven in positief ouderlijk gedrag. 57% van de ouders heeft deze vragenlijst ingevuld. 
Ook de OBVL (opvoedingsbelastingslijst) geeft mooie resultaten, waarbij de helft van de cliënten 
respons gaf op de vragenlijst. Hierbij geven mensen aan dat ze 6 maand na de start gemiddeld 
minder problemen ervaren met opvoeden, minder depressieve stemmingen hebben en ook 
minder gezondheidsklachten. 
 
We hebben de uitdaging van vorig jaar ter harte genomen en met ons team nagedacht hoe we 
meer respons kunnen krijgen. Zo hebben we één collega verantwoordelijk gesteld voor het 
versturen en opvolgen van de vragenlijsten. Door gecontroleerd op te volgen en cliënten te 
herinneren, zijn we erin geslaagd ons actiepunt van vorig jaar mooi te verbeteren. We blijven 
deze strategie toepassen voor 2017. We blijven ook de mogelijkheid bieden om papieren 
vragenlijsten in te vullen als mensen niet goed overweg kunnen met de computer. Bovendien 
hebben sommige cliënten enkel een smartphone wat het digitaal invullen bemoeilijkt. Ook in dat 
geval bieden we papieren formulieren aan. Verder hebben we een slide toegevoegd aan de 
powerpoint van de ouder- en leerkrachttrainingen met info over het belang van de afname van 
vragenlijsten. Tot slot laten we - naar goede gewoonte - in de laatste sessie ( op papier) de SDQ en 
BESTE (evaluatielijst) invullen door ouders en leerkrachten. Zo zijn we zeker van onze gegevens en 
hoeven mensen geen extra tijd te spenderen om de vragenlijsten thuis in te vullen. Mensen zijn 
op dat moment ook nog extra gemotiveerd. 

 
2. Bijgewoonde en gegeven vormingen. 
Op 20/01/2016 geven Mieke en Kristina een vormingsvoormiddag op de basisschool De Veerman 
in Hamme. Verder geven zij op 18 april een vormingsavond tijdens een personeelsvergadering op 
de Basisschool Sint-Martinus in Burcht. Op 14 november geven ze een vormingsavond op de Vrije 
Basisschool De Zwaan te Sinaai. Tenslotte geven zij nog een vormingsvoormiddag op 2 december 
voor de studenten lager onderwijs op de Hogeschool Odisee te Sint-Niklaas. 
 
Op 26/01/2016 geeft An Verdonck een vorming voor geïnteresseerden uit ons CKG Het Open 
Poortje over oplossingsgericht werken. 
Friedl volgt op 22/04 een opleidingsdag rond hechting in de klas. 
Laura volgt het vormingstraject rond hechting in ons CKG in Schilde dat start op 26/04: 'werken 
vanuit het hechtingsperspectief in jonge, kwetsbare gezinnen ter preventie van uithuisplaatsing 
van de kinderen'. 
Vanaf september 2016 volgen Laura en onze stagiaire Nienke de opleidingsdagen ‘training voor 
trainers’ van STOP4-7. 
 
Het hele team volgt de interne studiedag van het CKG op 03/10 in Schilde, wat voor herhaling 
vatbaar is. We geven zelf tweemaal de workshop over oplossingsgericht werken aan de hand van 
de doelenberg. 
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3. Uitdagingen naar 2017. 
We blijven toezien op het voldoende terugkrijgen van ingevulde vragenlijsten. Bovendien willen 
we nadenken om het aantal vragenlijsten die cliënten moeten invullen eventueel te beperken. 
Verder willen we meegeven dat we pas vanaf dit jaar Bergop ook gebruiken om effectmetingen te 
doen, wat de hoeveelheid administratie voor ons sterk vereenvoudigt. Foutjes zoals reeds 
vermeld bij gebruik van de CBCL trachten we volgend jaar te voorkomen. Tot slot willen we volop 
nadenken over voldoende passende ondersteuning voor leerkrachten en scholen zodat zij ook op 
langere termijn blijvend positieve effecten ervaren bij de kinderen die hebben deelgenomen aan 
STOP. 
 
In de samenwerking met de gemeente Beveren onderhouden wij onze overeenkomst dat wij elk 
schooljaar 2 LIFT-trainingen (in 2 derdekleuterklassen) draaien (daarvoor krijgen wij 10000 euro, 
waarvoor dank!). Dit geldt zowel voor het schooljaar 2015-2016 alsook voor 2016-2017 enz. Twee 
scholen worden daarbij telkens uitgekozen door de gemeente Beveren (op basis van 
motivatiebrief) om LIFT in te zetten in één van hun derdekleuterklassen. 
 
Mieke Putteman neemt vanaf 1 februari 2016 de coördinerende taken over van An Verdonck, die 
een nieuwe uitdaging aangaat in de Artevelde Hogeschool te Gent. Op 1 augustus 2016 laat An 
Verdonck weten dat zij haar tijdskrediet niet wenst te verlengen waardoor Mieke Putteman 
coördinator van het STOP4-7 team van Sint-Niklaas blijft. Laura Hertegonne, die bij ons als 
stagiaire begint in 2015, wordt in maart 2016 vast in dienst genomen voor 19u. In september 
2016 start een stagiaire, Nienke Carlier, van de Artevelde Hogeschool te Gent. Haar stage is 
afgerond in december. Het is de eerste keer dat we samenwerken - en dit was constructief en 
leerrijk - met de Hogeschool. We maken de afspraak dat we het ene schooljaar een stageplaats 
aanbieden aan de Hogeschool en het andere jaar aan de Universiteit van Gent. 
 
Kristina Van Remoortel heeft ons schip recent jammergenoeg verlaten, zij gaat werken voor 
Steunpunt Adoptie. Margot Van den Bulcke treedt in dienst op 1 april 2017, zij heeft reeds 
ervaring met onze manier van werken door haar vervangingen bij het stopteam van Gent-
Lokeren. We wensen beide veel geluk! 
  
Het STOP 4-7 team van Sint-Niklaas is gevestigd in de opvoedingswinkel van Sint-Niklaas, waar 
ook de trainingen doorgaan (Huis van het Kind, Kazernestraat 35, 9100 Sint-Niklaas). 
 
 

 

Signalen in de marge 
 

Bij 26.5% van de kinderen geboren in Vlaanderen, is Nederlands niet de taal die het kind 
met de moeder spreekt.  Frans is de meest gebruikte andere taal (5.4%). 
Het aantal kinderen jonger dan 6 jaar neemt af, maar het aantal kinderen tussen 6 en 
12 jaar neemt sterker toe in 2015 zodat de bevolkingsgroep jonge kinderen (jonger dan 
12 jaar) nog steeds groter is dan de voorbije jaren. 

 
Zie; Het kind in Vlaanderen, rapport K&G 2015 
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7.3. STOP4-7 Lokeren-Gent 

1. Inleiding                                                                                                                                        

 In 2016 werd veel energie gestoken in het zoeken naar middelen om LIFT te verankeren in het 
Waasland, maar ook uit te breiden naar andere regio’s (vooral Gent). Ook in het zoeken naar 
financiering van een vertaling van het programma STOP4-7 kroop tijd en energie. De centrale 
opdracht is en blijft het hulp verlenen aan maximaal 40 gezinnen per jaar. Daarnaast werd ook 
een opleiding verzorgd voor de nieuwe medewerkers van STOP4-7 in Vlaanderen en werd een 
overleg gehouden met de coördinatoren van de verschillende STOP-teams.   

2. Samenwerkingsverbanden 

Wat heeft het team gedaan om het aanbod bekend te maken, om zich te integreren in de lokale 
netwerken? We merken dat aan dit netwerken meer tijd mag besteed worden: met diensten en 
personen waarbij onze bekendheid groot is, is er ook een vlottere samenwerking. Met nieuwe 
personen en/of vernieuwde diensten blijft het nodig te investeren in persoonlijke contacten. Dit is 
dus zeker een werkpunt voor 2017.  

3. Welke zijn de doorverwijzers? 

In Lokeren zijn de doorverwijzers net als vorig jaar vooral de school (50%). De andere 
aanmeldingen worden gedaan door de ouders (15%), het CLB (15%) en andere hulpverleners 
(thuisbegeleiding, UZ en CKG) (20%).   
In Gent werd de helft van de kinderen doorverwezen door de school, gevolgd door aanmeldingen 
door ouders zelf (25%) en het CLB (20%). Eén kind werd doorverwezen door de huisarts.   

4. Gegevens deelnemende gezinnen 

Hoe waren de groepen samengesteld, naar aantal kinderen, hun leeftijd en geslacht, de 
gezinssamenstelling en gezinsgrootte?  In 2016 werden 37 gezinnen door ons team geholpen: 29 
jongens (78%) en 8 meisjes (22%). Er werden vorig jaar lichtjes meer meisjes geholpen dan we 
gemiddeld verwachten (20%). We bereikten eerder de jongere kinderen: bijna 40% (14) was 5 jaar 
oud en nog eens 8 (ongeveer 20%) 4 jaar. Negen kinderen (20%) waren 6 jaar oud en 6 kinderen 
(minder dan 20%) waren 7 jaar oud.  

5. Contacten 

 Hoe vaak waren kinderen en ouders aanwezig?  De kinderen waren gemiddeld 8 à 9 keer 
aanwezig op de kindtrainingen. Ouders namen gemiddeld 8 keer deel aan de 
ouderbijeenkomsten. Dit blijven erg hoge deelnamecijfers! Leerkrachten volgend gemiddeld 2,5 
van de 4 sessies. 

6. Resultaten                                                                                                                                              

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 consolidatiefase 
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.  Aangezien de nametingen pas rond de Paasvakantie starten, 
zouden we enkel kunnen rapporteren over de tussentijdse metingen. Dit betreft enkel de SDQ 
afgenomen van zowel ouders als leerkrachten. Er werd echter gekozen om de resultaten van de 
afgelopen twee jaar samen te voegen zodat er toch zinvol iets gezegd kan worden over effecten. 
Er worden enkel effectgroottes gerapporteerd: geen effect is kleiner dan .20; een klein effect is er 
tussen .20 en .50; een matig effect tussen .50 en .80; en een groot effect is groter dan .80.           

                                            
Op de SDQ rapporteren ouders een kleine verbetering direct na de training op vlak van 
gedragsproblemen (.24); geen effect op de problemen met leeftijdsgenootjes (-.06) en voor de 
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totaalscore (.09). Op de syndroomschaal ‘prosociaal gedrag’ zien we een matig groot effect (.51). 
Op het eind van de hulpverlening is het beeld positiever: ouders melden een groot effect voor 
gedragsproblemen (1.1); en een matig groot effect voor problemen met leeftijdsgenootjes (.53), 
voor prosociaal gedrag (.65) en voor de totaalscore (.79).  
 
Bij leerkrachten is er overal een beperkter effect zichtbaar op de SDQ. Direct na de training 
melden leerkrachten een klein effect voor prosociaal gedrag (.46) en geen effect voor 
gedragsproblemen (.14), problemen met leeftijdsgenoten (.08) en voor de totaalscore (.08). Na de 
gehele hulpverlening geven leerkrachten op alle subschalen en op de totaalscore een klein effect 
weer (gedragsproblemen .47; problemen met leeftijdsgenootjes .3; prosociaal gedrag .44 en 
totaal .42). 
 
Voor de CBCL worden twee versies gebruikt (voor de 4 en 5jarigen enerzijds en de 6 en 7jarigen 
anderzijds). De effecten zijn algemeen groot voor de oudste groep, enkel voor regelovertredend 
gedrag is er een klein effect (.33): agressief gedrag (1.07), oppositioneel-opstandig gedrag (1.34), 
gedragsstoornis (.87), externaliseren (1.01) en totaalscore (.99).  Voor de jongste groep is er 
sprake van geen effect (agressie gedrag -.08) of een klein effect (oppositioneel-opstandig gedrag 
.48; externaliseren .22 en de totaalscore .35). 
 
Ook voor de TRF worden twee versies gebruikt. Opnieuw zijn de resultaten voor de oudste groep 
erg goed en voor de jongste groep nihil. Er is een groot effect merkbaar voor regelovertredend 
gedrag (.94), een matig groot voor gedragsproblemen (.64) en externaliseren (.6); en een klein 
effect voor agressief gedrag (.33), oppositioneel gedrag (.42), en de totaalscore (.22). Voor de 
jongsten is er geen effect voor agressief gedrag (-.19), oppositioneel gedrag (-.07), externaliseren 
(-.05) en de totaalscore (.08). 
Ouders rapporteren ook een klein effect naar hun opvoedingsvaardigheden toe (deze scoorden al 
‘normaal’ bij start): meer positief ouderlijk gedrag (.22), minder hard straffen (.28) en minder 
inconsequent straffen (.19). 
De opvoedingsbelasting daalt. Ouders geven een matig groot effect aan voor problemen met 
opvoeding (.56) en een klein effect voor depressieve stemmingen (.37) en de totaalscore (.42).  
 
 Conclusies: 
Terugblikkend op de twee voorbije jaren kan geconcludeerd worden dat de oudste groep duidelijk 
profiteert van onze methodiek, de jongste groep heel wat minder.  
Ook wordt duidelijk dat het tweede deel van de hulpverlening (de consolidatiefase) zinvol is en 
het effect van de training vergroot.  
Het effect op het welbevinden van de ouders is ook zichtbaar (minder opvoedingsproblemen, 
minder depressieve stemmingen). 
Het blijft echter een uitdaging om ook voor de jongere groep een groter effect te verkrijgen. Werk 
aan de winkel voor de komende jaren! 

7. Personeel;  

teamsamenstelling en eventuele wisseling in personeel of vervangingen. 
In het kalenderjaar 2016 bestond het team uit: 
Wim De Mey (coördinator, ouder- en kindtrainer, gezins- en schoolbegeleider): 50%  
Vera Messiaen (kind- en leerkrachttrainer en schoolbegeleider): 50% + 50% LIFT 
Suzy Winters (kindtrainer, oudertrainer en gezinsbegeleider): 50% 
Sven Bussens (kindtrainer, oudertrainer en gezinsbegeleider): 50% 
Hanne Deprez (kindtrainer, leerkrachttrainer, gezins- en schoolbegeleider): 80% vanaf 1 juli 
(voordien zwangerschap) 
Lotte Wauman (kindtrainer, leerkrachttrainer en gezins- en schoolbegeleider): 50% tot 1 augustus 
(nadien zwangerschap)  
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Margot Vandenbulcke: (kindtrainer, leerkrachttrainer, gezins- en schoolbegeleider): 80%, ter 
vervanging van Hanne Deprez (tot 30 juni) + 50% ter vervanging van Lotte Wauman (vanaf 1 
augustus) 

8. Georganiseerde vormingen           

Ons team organiseerde een opleiding voor nieuwe stopmedewerkers augustus-september 2016 
(5-daagse).  Hanne Deprez gaf een pedagogische studiedag op een basisschool in Lebbeke (26 
oktober 2016).  Margot Vandenbulcke gaf een les in het 6STW te Lokeren omtrent de werking van 
het STOP4-7 programma. 

9. Toelichting: eventuele toekomstplannen/ conclusies uit evaluatie/ bijsturing/ aandachtspunten      

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 gericht data blijven 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. 

 

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

                                      
*NJI; Nederlands Jeugd Instituut (2015), Opvoeden en opgroeien in armoede.  
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8. Modulair aanbod VZW Het Open Poortje, 2016 
 

 
 Naam typemodule Aantal 

Modules 
Schilde 

Aantal 
Modules 
Waasland 

Intensi. Duur Frequen- 
Tie 

RT/ 
NRT 

1 
 

Kort licht mobiele 
pedagogische 
gezinsbegeleiding. 
Aanbod in HOP-Schilde5 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 Zeer korte, intensieve 
mobiele pedagogische  
Gezinsbegeleiding. 
Aanbod in HOP-Waasland 

CKG 
HOPW; 
0 

CKG 
HOPS; 
5 

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

RT 

4 
 

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

CKG 
HOPS; 
6 

CKG  
HOPW; 
6 

1-3 uur 1 wk-3 
mnd 

Gemid. 
3/wk 

RT 

5 
 

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

De Tuimel; 
2x8=16 

 2-6 uur 
 
 

1-6 mnd 
 

1-3/wk RT 

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

STOP- 
Schilde; 
5 

STOP- 
St Niklaas 
3 
STOP- 
Lok-Gent 
4 

1-6 uur 
 

1-6 mnd 1-3/wk  RT 

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

CKG  
HOPS; 
2 

CKG 
HOPW; 
3 

1-3 uur 1wk-3 
mnd 

1-3/wk RT 

8 Ambulante pedagogische 
training van ouders  
Individueel. 

CKG 
HOPS; 
2 

CKG 
HOPW; 
6 

1-3 uur 1wk-3 
mnd 

1-3/wk RT 

                                                      
5 HOP; Het Open Poortje 
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Aanbod in HOP-Schilde en 
HOP-Waasland 
 

9 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 

10 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 

11  Spelcounseling (innovatieve 
module) 
Aanbod in HOP-Schilde 
 

CKG  
HOPS;  
6 

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

12 
 
 

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

JW 
HOPS; 
2+2=4 

 24/24u 6 mnd 24/24u NRT 

13 
 
 

Contextbegeleiding met 
basisintensiteit, gekoppeld 
Aan residentieel verblijf. 
Aanbod in HOP-Schilde 
(Jongerenwelzijn) 
 

JW  
HOPS; 
2+2=4 

 1u 6 mnd 1/wk (N)R
T 
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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-teams, De Tuimel-werking 
en Het Wereldpoortje worden beheerd door één VZW met een Raad van Beheer, gemandateerd 
door de Algemene Vergadering.   
De directie, Arnold Schaek, is door de Algemene Vergadering aangeduid als verantwoordelijke 
voor de dagelijkse werking.  
De CKG’s staan onder toezicht van Kind en Gezin.  K&G betaalt trimestrieel 90% van de kwartale 
enveloppe die dient voor de financiering van werkings- en personeelskosten.  Het volgende jaar 
ontvangt het CKG de resterende 10%.  Aanvullend ontvangt het CKG ook middelen uit de sociale 
maribel, ouderbijdrages en projectgelden.  De subsidiëring vanuit Jongerenwelzijn verloopt 
identiek. 
De VZW biedt de jaarrekening en balans tegen uiterlijk 1 juli van elk jaar aan bij de 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, 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 
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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  

 
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 Antwerps coördinatie-overleg (COC) waaraan Antwerpse organisaties Jongerenwelzijn 
en CKG’s deelnemen, 

- het directiecomité van de Vlaamse CKG’s. 
 
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.vlaamswelzijnsverbond.be/
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 2016 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 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. 
Dit leidde tot meerdere nieuwe verbeterprojecten, die vanuit een PDCA-kader vertrekken. 
 
Een overzicht van verbeterprojecten (VP) in 2016 
1. VP voorbereiding van een bouwdossier voor een hechtingsgerichte leefgroep in HOP-

Waasland. Dit dossier is aangepast; we voorzien een bouwdossier waarbij de 2 regionale 
STOP-teams (St N en Gent-Lokeren) onder één dak komen, met aansluitend, een nieuwe 
logistieke ruimte én een (niet aangeklede of ‘in casco’) ruimte die we voorzien voor een 
eventuele 2e leefgroep.  Uitwerking bouwdossier loopt verder in 2017. 

2. VP herziening van de procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag; hierbij is al een dialoog 
met ouders en met opvoedkundigen opgestart, maar de werkgroep heeft nog een behoorlijk 
traject af te leggen naar een definitieve herziening van de huidige procedure.  Dit 
verbeterproject loopt dus ook verder in 2017. 

3. VP tevredenheidsmeting bij diensten en dit voor alle afdelingen.  Dit proces is gunstig 
geëvalueerd.  Best wel veel reacties en feedback die ons vertrouwen geven dat we goed bezig 
zijn.  Dit verbeterproject is afgerond, met uitzondering voor de STOP4-7werking Gent-
Lokeren. Dit team zal de tevredenheidsmeting moeten inplannen in 2017.  

4. VP werkgroep software-beleid.  Deze heeft 4 opdrachten; 
- alle afdelingen aansluiten op een centrale server, waarbij de afdelingen via een cloud hun 

gegevens kunnen ophalen.  Voordeel hiervan is dat centrale info (zoals administratieve en 
pedagogische documenten, het kaliteitshandboek,) vlot voor iedereen beschikbaar worden 
langsheen dit digitaal platform. 

- een sociaal mediabeleid uitwerken en communicatie hierrond opstarten. 
- opstart van een online-hulpverleningsaanbod in HOP-Waasland (wordt een uitdaging voor 

2017). 
- de overweging van het opstarten van een digitaal agenda-beleid. 
Deze werkgroep zet zodoende haar uitdagingen verder in 2017. 
5. VP toegankelijker en gebruiksvriendelijker maken van het huidige kwaliteitshandboek.  We 

herzien de opmaak van het handboek, zowel qua lay-out als qua toegankelijkheid.  We 
bekijken ook of we interne documenten kunnen verankeren aan het kwaliteitshandboek.  En 
we actualiseren ondertussen enkele hoofdstukken.  In dit kader willen we een hoofdstuk 
‘loopbaan-begeleiding’ uitwerken.   Hieronder zouden thema’s als evaluatiegesprekken, 
loopbaanalternatieven, burnout-beleid,… worden onder gebracht.  Dit verbeterproject loopt 
verder in 2017. 

6. VP doelstellingen binnen het ondersteuningsplan beter verankeren.  We hebben hierbij 
besloten om voor elk gezinsdossier een handelingsplan op te maken waarbij de ouders dit 
kunnen nalezen en handtekenen, ook betreffende de CKG-dossiers.  Naar aanleiding van 
bedenkingen rond de wisselende kwaliteit inzake het uitschrijven van doelstellingen, willen 
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we in 2017 hier nog concrete afspraken rond maken (mogelijk zetten we in op een vorming 
rond het werken met doelstellingen). 

7. VP opstart ouderraad in HOPS en HOPW; dit leek een relatief haalbaar traject maar door 
andere leefgroep-uitdagingen en gebrekkig engagement van ouders, geraakte dit thema te 
weinig van de grond.  Zowel in HOPS als in HOPW zal 2017 het jaar worden waarin we de 
haalbaarheid moeten evalueren. 

8. VP herziening der klachtenprocedure. Dit verbeterproject werd in 2016 afgewerkt.  
9. VP spelcounseling is een recente, innovatieve module die we in 2016 opstartten.  De uitrol 

werd in een verbeterproject uitgeschreven maar krijgt een vervolg in 2017. 
10. VP herziening tevredenheidsmeting kinderen-ouders die begeleid worden binnen een lang-

residentiële module; we stellen vast dat deze kinderen en ouders pas geëvalueerd werden na 
afronding van de begeleiding, waardoor soms jaren geen tevredenheidsmeting gebeurde.  We 
voorzien naar 2017 toe, voor deze gezinnen een tussentijdse tevredenheidsmeting.  Loopt dus 
verder in 2017.  

11. VP personeelskengetallen.  Sinds 2015 maken we een analyse van de personeelskengetallen 
(lftgroepen per afdeling, verhouding M-V, verhouding allochtone en autochtone 
medewerkers,…) en bekijken we of dit beleidsimplicaties heeft.  Dit is een jaarlijks onderdeel 
van de interne opdracht geworden waardoor dit verbeterproject afgerond is.   

12. VP Back to basics. Dit is een leertraject, op initiatief van vzw Vereniging Ons Tehuis (VOT), 
waarin we, in partnerschap met andere voorzieningen, aan de slag gaan rond de werkzame 
factoren die een positief leefklimaat bewerkstelligen.  Dit project, dat zich beperkt tot de 2 
leefgroepen in HOPS, kent een driejarig traject en wordt ondermeer aangestuurd door een 
centrale werkgroep. We hopen met het volgend jaarverslag de eerste conclusies te kunnen 
aanbieden.  

13. Vorming Sherborne; Sherborne is een bewegingspedagogiek die ondermeer een waardevolle 
aanvulling kan zijn om een kwetsbare relatie tussen ouder en kind, via non-verbale interactie, 
hechter te maken.  Enkele medewerkers in HOPW zijn ondertussen opgeleid tot Sherborne-
deskundigen waardoor de inzet van deze methodiek in de gezinsbegeleiding concreet kan 
aangeboden worden.  We bekijken naar 2017 toe, de eventuele inzet van Sherborne in HOPS 
en dit in partnerschap binnen een sectoraal vormingstraject. 

 
10.2. Naar 2017 toe: 
 
We nemen meerdere van bovenvermelde verbeterprojecten mee naar 2017.  Enkele nieuwe op; 
- de eventuele uitwerking van een nieuwe innovatieve module (weesmodule), zijn de GENPI-

module (waarover verder meer in dit jaarverslag). 
- Agressiebeleid; we stelden vast dat meerdere medewerkers, zowel in de leefgroep als in de 

gezinsbegeleiding, uitvielen door stressfactoren, die niettemin vaak ook prive-gerelateerd 
waren. We kunnen niet ontkennen dat agressie vanwege ouders nr medewerkers en vanwege 
kinderen nr medewerkers, is toegenomen.  Deze agressie is vaak verbaal en dreigend.  We 
willen in dit VP intern bekijken hoe we onze medewerkers hierin kunnen versterken.  Twee 
sporen tekenen zich uit;  

o vorming rond omgaan met verbale agressie  
o de uitrol van een nieuwe functie, zijnde een agressie-intervisiecoach.  
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Signalen in de marge: 
 
Tevredenheidsmetingen bij ouders die mobiel en residentieel werden afgerond in 2016. 
 
Het open Poortje Waasland 
Er kwamen 9 tevredenheidsmetingen binnen in 2016 (14 in 2015).  Het betrof 5 mobiele 
begeleidingen en 4 inzake residentiële begeleidingen. 
5 Tevredenheidsmetingen mobiel; alle reacties waren positief.  Enkele uittreksels;  ‘Kan alleen zeggen, 
dank je wel en hopelijk blijft het hier nu zo!’, ‘Ik vond dat ze soms hard over kwam door eigen mening 
of iets in vraag te stellen’ (moeder scoorde toch een 7/10), ‘Vooral het luisterend oor en niet zoals 
andere mensen steeds zeggen ‘bij mij zou het nie waar zijn’, ‘Iemand die raad geeft’. ‘Het was voor 
mij heel belangrijk om te weten wat ik wel juist deed en wat beter kon. (…). Ik blijf nu bij m’n besluit 
en geef niet meer zo snel toe.’, ‘Het is nu veel fijner bij ons en dit hebben we te danken aan de tips en 
begeleiding van K.’, ‘Wat ik zeer aangenaam vond, is dat jullie me terug leerden om naar G toe te 
groeien, dank u wel!!’. 
4 Tevredenheidsmeting residentieel; alle ouders waren dankbaar.  Eén ouder vroeg naar verder 
contact, bvb via what’s app.  De andere ouder vermeldde ‘Veel tips qua opvoeding, onthouden voor 
thuis (…).  Gelukkig dat zoiets bestaat’. De laatste ouder gaf volgende opmerking ‘Verder positief de 
tips/observatie van de begeleiders aan de ouders.  Maar heb de indruk dat niet iedereen dit doet.  
Mag zeker meer gebeuren’.  Deze laatste opmerking werd meegegeven aan de hoofdopvoeder. 
 
Het Open Poortje Schilde 
Er kwamen 10 tevredenheidsmetingen binnen in 2016 (cfr 10 in 2014 en 14 in 2013).   
6 tevredenheidsmetingen waren inzake mobiele begeleidingen.  Het betrof telkens een andere 
gezinsbegeleidster. 5 mobiele tevredenheidsmetingen zijn zeer lovend; ‘We konden niet blijer zijn van 
de begeleiding die we van HOP kregen, met de grote nadruk uiteraard op D’ - ‘Je gaf ook zeer goede 
tips voor de heropvoeding van onze zoon’ - ‘We zijn heel blij dat we dit programma hebben gevolgd 
omdat we nu beter kunnen opgaan met de gevoelens, zorgen en noden van de kindjes’ - ‘Voel me 
sterker tegenover kids,, goeie tips gekregen over aanpak opvoeding’. 1 ouder beschreef het proces 
over 2 A4-velletjes uit en eindigde met ‘we zijn een bijzonder tevreden gezin door de begeleiding’.  1 
mobiele tevredenheidsmeting was zowel lovend maar gaf ook signalen van bezorgdheid nr de 
toekomst toe.  Dit werd vervolgens met de gezinsbegeleidster besproken en een voorstel inzake de 
module PH werd aan de ouders aangeboden.  Er waren 4 residentiële tevredenheidsmetingen.  Ook 
hier waren er opmerkelijk positieve geluide.  Enkele citaten; ‘ik wil iedereen nog bedanken voor de 
fijne tijd die zij bij jullie gekregen heeft’ - ‘Ik wil iedereen bedanken voor de goede zorgen vr X.  
Gedurende zijn verblijf in HOP heeft hij veel geleerd en is hij goed vooruitgegaan.’ - ‘Jullie zijn heel 
goed bezig!’.   
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11. Pedagogische werkinstrumenten 
 

Onze VZW heeft, olv Lieve Mortelmans, drie waardevolle instrumenten ontwikkeld die het 
ervaringsgericht werken vertalen naar de residentiële én mobiele jeugdhulp.  De kid-ok-kit en de 
Roos van de Ouder zijn ook inspirerend geweest voor andere jeugdhulporganisaties die met 
kinderen (0-12 jaar) werken. 

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 is vooral inzetbaar binnen het residentiële traject (ook in 
pleegzorg) maar ook toepasbaar binnen de mobiele begeleiding.   
De “kid-ok-kit” werd intern ontworpen, olv Lieve Mortelmans, in afstemming met CEGO-Leuven 
(prof Ferre Laevers), en biedt een handleiding om organisaties binnen de jeugdhulpsector te 
helpen bij het uitbouwen van een interactief kinddossier dat de rechtspositie van de (jonge) 
minderjarige respecteert.   
 
Binnen dit interactief 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 2016 hebben we alle blaadjes van de kid ok in de werkgroep herbekeken, want ons doel is te 
komen tot een gebruiksvriendelijke/overzichtelijke kid ok. We hebben ons in de eerste plaats 
gebogen over een ‘logische volgorde’ in de kid-ok-kit.  
Vervolgens hebben we een aantal nieuwe fiches aangemaakt, enkele voorbeelden; 
- een fiche om aan kinderen uit te leggen wat een ‘cliëntgerichte’ bespreking rond hen 

betekent (met de bedoeling hen hierbij te betrekken), 
- een fiche rond een gezinsgesprek, 
- een fiche rond huiswerk maken, 
- een nieuwe ‘berg’/begeleidingslijn . De tekenares bezorgde ons nog een aantal andere 

tekeningen, deze worden in de nieuwe versie van de kid-ok-kit opgenomen.  
- we namen het sanctiebeleid onder de loep, en dus finaliseerden we enkele fiches rond 

leefgroepafspraken en time-out, 
- een fiche rond ‘vertrouwenspersoon’.   
 
In HOPW herwerkte men het huishoudelijk reglement, en maakten we een nieuw kid-ok boekje 
om te gebruiken in de thuisbegeleidingen. We zetten een stapje in de digitalisering en scannen 
vanaf nu al onze kid-ok’s in als kinderen vertrekken.  
In HOPS (na te vragen herwerkte men het onthaalboekje voor ouders.  
 
In 2017 willen we het proces om de kid ok fiches te herwerken, graag verder zetten in de kid-ok 
werkgroep. Eén van de dingen die zeker dienen te gebeuren, is het herbekijken van de 
rechtenblaadjes en het coachen van de nieuwe fiches.  
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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 individueel (on)welbevinden kunnen meten en aantoonbaar maken, zowel voor 
jonge als oudere kinderen.  Het PKVS bouwt verder op nog andere instrumenten van het CEGO, 
zoals de ervaringsroos die een analyse van de breedte naar de diepte mogelijk maakt.  Het PKVS is 
zodoende een uniek instrument om het welzijn van residentiële kinderen te monitoren!  
Het Procesgericht Kindvolgsysteem wordt heden niet in een vormingspakket aangeboden.   
Wie echter interesse heeft in dit bijzondere instrument dat mogelijk maakt om op een deskundige 
en georganiseerde wijze het (on)welbevinden van elk individueel kind te monitoren, kan ons 
contacteren; ckghops@telenet.be of ckghopw@telenet.be.  

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. In 2013 en 2014 bleek door een bevraging van het werkveld 
in het kader van een mogelijk op te zetten actie-onderzoek 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. Het actie-onderzoek werd uiteindelijk 
niet geselecteerd binnen de PWO-procedure van de Karel de Grote Hogeschool, maar heeft wel 
een mooie samenwerking met de opleiding orthopedagogie in gang gezet.  
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. An is hiervoor deeltijds in dienstverband 
bij de Karel de Grote Hogeschool. Het eerste academiejaar hebben 60 studenten dit 
opleidingsonderdeel gevolgd, het volgende academiejaar 82 studenten en in academiejaar 2016-
2017 109 studenten. Meerdere van deze studenten maakten ondertussen kenbaar dat ze een 
meerwaarde in de Roos zien voor hun huidige stageplaats. In het volgende academiejaar 2017-
2018 zal het opleidingsonderdeel worden opengesteld voor professionals, zodat zij op zes halve 
dagen samen met studenten kunnen worden ingeleid in het werken met de Roos van de Ouder. 
 
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 

mailto:bestelservice@verbode.be
mailto:ckghops@telenet.be
mailto:ckghops@telenet.be
mailto:ckghopw@telenet.be
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vorming gevolgd. Dit traject werd vervolgd met coaching van de implementatie in hun eigen 
werking.  
 
Op 2 juni 2016 kregen we ook de kans om de methodiek voor te stellen aan het brede werkveld 
op de debatlunch van het contactcomité van organisaties voor jeugdzorg. Hieraan namen 30 
professionals deel. 
Doorheen de opleiding en vormingen aan studenten en professionals is er een veelzijdig 
didactisch pakket samengesteld dat op maat van de diverse doelgroepen kan worden aangepast. 
Zowel van studenten als van professionals krijgen we positieve feedback over de leerrijke, 
afwisselende, realistische, praktijk gerelateerde en theoretische onderbouwde aanpak.  Deze 
verdere uitwerking en verdieping van onze methodiek heeft ook een positieve impact op de 
reflectie op en evolutie van onze eigen werking. Véronique neemt sinds 2016 maandelijkse deel 
aan een mobiele teamvergadering in zowel HOPS als HOPW met accent op het inzetten van de 
Roos van de Ouder in de begeleidingen en besprekingen. Ook organiseerden we in 2016 
tweemaal een vormings- en kennisdelingsdag over het werken met De Roos voor de mobiele 
teams van HOPS en HOPW, nl. op 19.01 en op 7.06.2016. We plannen nu halfjaarlijks zo’n 
moment, waarop ook telkens mogelijke vernieuwingen in de Roos-afbeelding en de Hulpwijzer 
vanuit thema’s in begeleidingen, worden besproken en gepland, zodat de Roos haar integratieve 
functie kan blijven vervullen.  In december 2016 bekeken we met Katrien Van Cleemput, 
onderzoeksondersteuner KdG en Katrien Verlinden, opleidingshoofd orthopedagogie in KdG 
verdere mogelijkheden voor onderbouwing en uitwerking van de methodiek.  
 
We spraken af volgende aspecten in 2017 samen verder te verkennen, nl de mogelijkheid om De 
Roos vd Ouder naar Nederland te brengen eventueel ism Nederlands Jeugdinstituut, een digitale 
uitwerking van de Roos, vertaling van de termen in Frans/Engels, en verdere mogelijkheden tot 
onderzoek. 
 
Verslag; Véronique Hendrickx, docent KdGH en freelance ondersteunende coach bij Het Open 
Poortje 
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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; 

Signalen in de marge: 
 
In 2014 werd een nieuwe website gelanceerd die ook nieuwe updates kreeg in 2016. 
Je vindt en leest het op www.hetopenpoortje.be. 

 
 

http://www.hetopenpoortje.be/
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« 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, 2016: 

Vanuit STOP4-7 St Niklaas 

Vooral de vaststelling dat veel van de signaleringen van vorig jaar, heden ook blijven gelden. 
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. CAW, CGGZ, CKG…overal lange wachtlijsten 
We verwijzen cliënten uit STOP4-7 soms door naar CAW/CGGZ omdat we merken dat 
sommige mensen meer nodig hebben dan enkel opvoedingshulp; sommige ouders zijn 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.  

3. 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…  Deze maatschappelijke 
problematiek blijft aanhouden! 

 

Vanuit Het Open Poortje-Waasland 

1. Wachtlijsten bij GGGZ, OOOC,… en bij ons CKG.  Mensen krijgen zodoende niet die hulp die ze 
nodig hebben.  Of veel te laat, metname als het probleem al geëscaleerd is. 

2. Struggle voor kwaliteit cfr meer doen met minder mensen.  Teveel aandacht voor 
administratie en registratie waardoor energie wordt weggezogen voor core-business. 

3. Soms worden zorgwekkende dossiers naar OCJ toegeleid maar daar wordt geoordeeld dat er 
nog opties zijn binnen de vrijwilligheid.  Dergelijke uitspraken vragen soms om een 2e opinie 
want de melder voelt zich niet gehoord met zijn bezorgdheid. 

4. Meer residentiële opvang nodig. Heden worden kinderen uit regio Waasland soms naar 
Brugge toegeleid waardoor carrouselverhalen blijven bestaan. 

Vanuit de directie 

We stellen vast dat de meeste kinderen die in Vlaanderen worden geboren in een kansarm gezin, 
van niet-Westerse achtergrond zijn.   Wanneer we echter willen bekijken of en hoe we deze 
doelgroep bereiken binnen de jeugdhulp, stellen we vast dat er geen waardevolle (en zeker geen 
intersectorale) data zijn.  Zonder goede data is het niet evident om een gepast beleid te voeren 
voor deze doelgroep.  We verwijzen rond dit thema ook naar HF 2, punt 4 en het ‘signaal in de 
marge’ onderaan HF 2.  
 

Vanuit het STOP4-7team AntwN-Kempen 

Nog te veel kansarme gezinnen krijgen geen toegang tot een geschikte woning o.a. door te lange 
wachtlijsten bij de sociale woningen ( 8 jaar!).  De kinderen zijn groot tegen dat er iets wordt 
gedaan aan de situatie.  Ouders geraken zo moeilijker uit cirkel en worden het slachtoffer van 
wantoestanden in hun directe omgeving o.a. druggebruik/ psychische problemen.... 
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Vanuit De Tuimelwerking 

1. In 2016 werden we opnieuw een aantal keer geconfronteerd met (dreigende) dakloosheid bij 
gezinnen met jonge kinderen en met problemen rond betaalbaar wonen. Ook zaten we soms 
vast door het gebrek aan crisisopvangplaatsen voor ouders of voor ouders met hun 
kind(eren). 

2. Al een aantal jaren krijgen we regelmatig begeleidingsvragen voor ouders met een psychische 
problematiek met jonge kinderen. Wanneer dit een ernstige psychische problematiek is, 
worden we geconfronteerd met de grenzen van onze hulpverlening. Ons 
hechtingsondersteunend aanbod waarmee we ouder en kind beter op elkaar proberen af te 
stemmen werkt ook hier wel tot op zekere hoogte, maar we hebben toch soms het gevoel dat 
er weinig handvaten bestaan om deze erg jonge KOPP kinderen (vaak -3 jaar) te ondersteunen 
in het zicht en grip krijgen op hun situatie. 

3. Aansluitend op het vorige punt werden we ook geconfronteerd met het gegeven dat een 
aantal ouders met zware psychische problematiek niet (of niet meer) terecht konden bij 
psychiatrische thuiszorg. Hoewel we begrip kunnen opbrengen voor sommige redenen 
hiervoor, is het gevolg hiervan wel dat deze ouder (en daardoor ook hun kind) in de kou 
blijven staan.  

4. De wachtlijsten voor woonbegeleiding, al dan niet binnen het VAPH, zijn lang. Woonsituatie 
en administratie hebben echter zeker hun invloed op opvoeding, waardoor na een 
Tuimelbegeleiding in afwachting van een opstart van deze diensten soms een terugval dreigt. 

5. We willen blijven signaleren dat een begeleidingstermijn van maximum 6 maanden te kort is 
voor vele kansarme gezinnen. 

6. We blijven onderlijnen dat toegang tot basisrechten voor jonge kinderen en hun ouders ook 
voor gezinnen levend in kansarmoede haalbaar moet blijven (hierbij denken we voornamelijk 
aan betaalbare kinderopvang, betaalbare huisvesting, financiële middelen voor voeding en 
verzorging).   

7. Recentelijk werden we geconfronteerd met een situatie waarbij een schuldbemiddelaar in 
één van onze gezinnen de vraag stelde of kinderopvang en gezinszorg écht noodzakelijk 
waren omdat dit toch een bepaalde vorm van ‘luxe’ was… Tegen dergelijke ideeën zullen we 
ons blijvend verzetten 

Vanuit Het Open Poortje-Schilde; 

1. Gemis aan een consulente/trajectbegeleider voor die gezinnen waar langdurige hulp rond 
nodig is, binnen een vrijwillig kader. Op team komt regelmatig de bedenking naar boven dat 
we het vroegere CBJ missen als aanspreekbare (vaak ietwat neutraler gepositioneerde) 
partner binnen het individueel dossiertraject. 

2. De mogelijkheid om TB te doen in een gezin om de 2 weken, is heden niet mogelijk door het 
keurslijf van de modules. Dit kan echter soms van pas komen binnen een begeleiding 
gedurende de laatste maanden, maar evengoed voor bepaalde aanmeldingsvragen die geen  
wekelijkse opvolging vragen. 
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13. Lopende projecten en projecten in de steigers voor 2016-2017. 

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 was het zover.  Volgende thema kwamen 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 

 
We nemen ons voor om in 2018 of 2019 een dergelijke studiedag te herhalen, maar ook met 
aandacht rond thema’s uit ons kwaliteitsbeleid (bvb visie rond SGGG of/en rond sanctiebeleid). 
 

13.2. LIFT -  linking the interests of families and teachers 

Met steun van de steden/gemeentes Lokeren, Temse en St Niklaas en gedurende 2 jaar ook in 
partnerschap met de provincie Oost Vlaanderen en met bijzondere dank aan Elke Schoofs (Huis vh 
Kind St Nikaas), die de drijvende kracht was inzake dit project, startten we in het schooljaar 2014-
2015 met een LIFT-project in de 3 vermelde steden/gemeentes.   
Ondertussen zijn we ook in Beveren gestart met LIFT, eveneens met gemeentelijke middelen die 
buiten de K&G-subsidie vallen.  
Inhoudelijke toelichting; het LIFT-project wordt ingezet in de derde kleuterklas om kinderen voor 
te bereiden op een vlotte overgang naar het eerste leerjaar en dit door het inzetten op sociale 
vaardigheden en het voorkomen van agressie op school.  Het LIFT-programma is ontwikkeld om 
de verschillende omgevingen in een kinderleven te betrekken, meer bepaald het gezin en school.   
 
Het LIFT-programma omvat twee onderdelen 
- Ten eerste, is er een oudertraining die drie tot vijf bijeenkomsten omvat en doorgaat in de 

school.  Alle ouders van de klassen die deelnemen aan het programma worden uitgenodigd.  
Centraal in het ouderprogramma staat het werken rond die ouderlijke vaardigheden die 
belangrijk zijn in het versterken van het zelfvertrouwen en het leren luisteren van en naar 
kinderen. 

- Ten tweede (en het meeste tijd innemend) is er het sociale vaardigheidsprogramma dat in de 
betrokken klassen en op speelplaatsen wordt ingezet.  Het vangt aan met verschillende lesjes, 
gespreid over meerdere weken en wordt uitgevoerd in de klas. Het is noodzakelijk het 
programma ook door te trekken naar de speelplaats.  Dit vergroot aanzienlijk de kans op 
generalisatie van de geleerde vaardigheden.  Het doel van dit sociale vaardigheidsprogramma 
is positieve interactie tussen leeftijds- en klasgenootjes aan te moedigen.  Om dit te bereiken 
krijgen de kinderen een aantal activiteiten aangeboden met als doel het samenspelen met 
hun vriendjes leuker te laten verlopen.  Hierbij wordt aandacht besteed aan het leren om 
problemen op te lossen ipv deze tot conflicten te laten leiden.  Deze vaardigheden kunnen 
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vervolgens geoefend worden als er zich een probleem voordoet in de klas of tussen enkele 
kinderen. 

 
Conclusies na 2 jaar proefdraaien                                                                                                                
we kunnen, net als vorig jaar, 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! Eén school (De Rozen, Lokeren) besloot vervolgens 
haar pedagogische beleid te verankeren aan de visie van LIFT.                                                                                                                          
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 (hierbij 
willen we de ouders de kans bieden om, individueel, aan te sluiten bij de klastrainingen).  In 2017 
zullen waarschijnlijk ook LIFT-projecten opstarten in Gent en Brussel.  Samen met enkele andere 
CKG’s gaan we bekijken of we een bredere sponsoring kunnen vinden met steun van Cera-
foundation of BNPParibasfortis-foundation. LIFT komt namelijk tegemoet aan concrete noden in 
scholen;      
- door het M-decreet stromen meer kinderen met specifieke noden in in het gewoon 

onderwijs, 
- klassen met heterogene samenstelling (zie bvb concentratiescholen) ervaren dat meerdere 

kinderen nog onvoldoende sociale vaardigheden hebben om correct om te gaan met andere 
kinderen.  

- De alarmerende vaststelling vanuit het katholiek onderwijs dat ze zowat elke week een 
ongeruste basisschool aan de lijn hebben omdat ze zoekende zijn naar tools inzake agressie 
bij kleuters, bevestigt alleen maar de nood aan inzetten op preventie in het onderwijs.                                                          

 
De vraag of LIFT tot het takenpakket hoort der CKG’s, schuiven we van de baan, mede vanwege 
het signaal dat K&G ons geeft om meer preventief te werken.                                                                         
De maatschappelijke nood daagt ons alvast uit om dit pedagogische aanbod uit te bouwen in 
partnerschap met scholen en CLB’s, temeer daar de mensen die matchen met het geschikt LIFT-
trainingsprofiel, zich in de STOP4-7teams bevinden...                                                                                                                                                             
Voor meer inhoudelijke info inzake LIFT, kan men met Vera Messiaen contact opnemen; 
vera.stop@stop4-7.be. 

 

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 2016 gericht op het uitschrijven van een netwerkgerichte module.   
Deze innovatieve module vertrekt vanuit volgende vaststelling; in het bestaande modulaire 
aanbod missen we een inzetbare competentie inzake het activeren, reanimeren en levendig 
houden van sociale netwerken.    
Uit een vernieuwend netwerkproject van BJZ (Amber-Sporen-Tonuso) leren we dat het niet werkt 
om in te zetten op methodiekontwikkeling zonder een duidelijk kader. Een visietekst dat de 
individuele hulpverlener als het ware expliciet het mandaat verschaft om netwerkgericht aan de 
slag te gaan. 
In onze zoektocht kwam de werkgroep heel wat interessante visies (burgerschapsmodel, …) en 
manieren om netwerkgericht aan de slag te gaan tegen (werken met netwerkgroepen door LUS 
vzw, EKC, familienetwerkberaden, etc…).  

mailto:vera.stop@stop4-7.be
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Hét ideale en op maat geschreven netwerktraject om als innovatieve module een 
gezinsbegeleiding op spoor te krijgen, kwamen we echter niet ‘kant en klaar’ tegen.  
Deze werkgroep wil zodoende een kader uitschrijven die als basis moet dienen om een 
innovatieve module, gericht op netwerkversterking, body te geven. Misschien geen ideaal strak 
10 stappenplan, want ideaal in elke situatie bestaat o.i. niet.  Maar wél een draaiboek dat houvast 
moet bieden aan gezinsbegeleiders, zijnde een, met enige passende vrijheid, te volgen leidraad.  
Een soort ‘eerste hulp bij het werken met gezinnen én hun netwerk’ met als stevige basis een 
heldere visie op het werken met netwerken als kader. Een min of meer uitgestippeld pad met 
bruikbare handvaten om de vooralsnog handelingsonzekere hulpverlener zekerder van zijn/ haar 
stuk te maken en houvast te bieden.   De uitdaging concreet is om in een eerste fase (najaar 
2017), tijd en ruimte te krijgen vanwege K&G voor het uitschrijven van een draaiboek 
netwerkgericht werken.  In een volgende fase (voorjaar 2018) willen we de innovatieve module in 
de praktijk testen.   
 

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 waar een ginds verblijvende Nederlandse 
medewerker, het lijvige handboek (750 pagina’s) in het Lets vertaalt.  Aansluitend op enige 
internationale aandacht, wilden we de mogelijkheid verkennen om het handboek een Engelstalige 
vertaling te bieden.  Uiteindelijk kregen we een zeer haalbare offerte (5.000 euro) vanwege een 
Belgische vertaalster, dr Karen Ferreira-Meyers, die werkzaam is aan de universiteit van 
Swaziland. Deze offerte zal integraal betaald worden door een lid van de RVB.  We kunnen onze 
waardering hiervoor, niet genoeg benoemen!  Temeer daar we talloze commerciële bedrijven en 
organisaties (waaronder de Koning Boudewijn Stichting) hebben gecontacteerd en bevraagd rond 
een sponsorschap.  Op enkele uitzonderingen na, bleek dit telkens negatief. 
Nochthans, wat blijkt ; investing in young children makes good business-sense…  
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2014/aug/01/investing-young-children-
makes-good-business-sense. 
 

13.5 Opstart tehuis voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. 

 In de zomer van 2016 slaagden we erin om een kleinschalig huis voor 12 niet-begeleide 
minderjarige vluchtelingen (=NBMV), jonger dan 15 jaar) op te starten.  
Dit gebeurde binnen een cofinanciering tss Fedasil (40%) en Jongerenwelzijn (60%).   
We slaagden erin om een stevige ploeg samen te stellen met best wat diversiteit; zo hebben we 
medewerkers met Syrische, Afghaanse, Egyptische, Kazachse en Congolese roots.  1 medewerker 
verkoos intussen om een andere uitdaging aan te gaan en dit wegens het tijdelijke statuut van het 
project.  We hopen in de loop van 2017 meer duidelijkheid te krijgen inzake duurzaamheid 
waardoor we hopelijk enige job-zekerheid kunnen garanderen. 
 
Pedagogisch en organisatorisch was het alvast een boeiende start.  We mogen stellen dat het 
leven met 12 opgroeiende kinderen (allen jongens), een leerrijke ervaring blijkt te zijn.  Al bij al 
zijn er weinig ernstige ruzies gebeurd en betrof het telkens kleine irritaties die plots escaleerden. 
Toch zijn reeds enkele time-outs noodzakelijk gebleken.   
Het team werd en wordt door een externe psycholoog gecoached en naar 2017 toe, willen we het 
team de kans te bieden om de methodiek ‘nieuwe autoriteit’ te volgen.   

http://www.nji.nl/
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2014/aug/01/investing-young-children-makes-good-business-sense
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2014/aug/01/investing-young-children-makes-good-business-sense
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Een aantal medewerkers haakten gedurende dit eerste jaar af, en dit bleek vooral wegens de 
hechtingsproblematiek die deze getraumatiseerde jongeren hebben, waarbij het aantrekken en 
afstoten voor sommige medewerkers moeilijk te plaatsen bleek. 
De uitdaging binnen het begeleidingstraject is trouwens erg verscheiden; 
 
- enerzijds dient het schooltraject opgevolgd te worden (de meeste jongeren zijn opvallend 

schooltrouw), 
- dient er aandacht besteed te worden aan het uitbouwen van een netwerk rond elk kind (bvb 

peter- en meterschap), 
- is de opvolging van het vluchtelingendossier en een permanente afstemming met de 

betreffende voogd nodig, 
- dient er aandacht besteed te worden aan specifieke, individuele trauma’s (in dit kader volgen 

enkele kinderen psychotherapie en enkele kinderen hippotherapie), 
- willen we hen ook de kans bieden om in te stappen in sport- en hobbyverenigingen (zo zijn 

enkele kinderen al lid van een regionale voetbalploeg), 
- en blijven we aandacht besteden aan thema’s zoals contact met het thuisland, religieuze 

beleving en medische opvolging. 
   
Alle instappende kinderen verbleven, anno 31.12.2016, nog in de voorziening.  Het betreft 10 
Afghaanse kinderen en 2 Iraanse kinderen. Naar eind 2017 toe, zullen een aantal kinderen 16 jaar 
worden en zal zodoende moeten bekeken worden welk verder scenario voor deze kinderen dient 
uitgerold te worden (voorbereiding op begeleid zelfstandig wonen?).  De realiteit toont echter 
aan dat er amper doorstroming mogelijk is tgv wachtlijsten. 
  
De locatie is gelegen in de Eugeen Dierckxlaan 15 te 2970 Schilde.   
Deze woning biedt 5 slaapkamers, een grote woonkamer met open haard, keuken, kelder en 2 
garages die eerst als bergruimte diende en vanaf 2017 als bureelruimte zal fungeren. 
  
We hopen naar de toekomst toe, dat de betreffende kinderen een vlotte overgang zullen kunnen 
maken naar onze Westerse samenleving.  In dit kader zouden we het een meerwaarde vinden 
indien we de kinderen binnen het kader van begeleid zelfstandig wonen, verder zouden mogen 
opvolgen.   
We hopen eveneens dat we ‘Het Wereldpoortje’ kunnen bestendigen binnen een permanent 
kader. Dit kan meer personeelscontinuïteit bieden (wat een meerwaarde is voor de kinderen) en 
kan ook infrastructurele opties bieden daar we heden maar binnen een zeer tijdelijk kader een 
woning huren.  Fedasil is alvast bereid om deze kleinschalige projecten te bestendigen.  Nu nog 
enkel de Vlaamse regering meekrijgen in dit verhaal...  
 
Nog een laatste bezorgdheid: 
We betreuren het dat onze jongeren, eenmaal 15 jaar en 16 wordende in hetzelfde jaar, niet in 
aanmerking kunnen komen voor een vakantiejob omdat ze eerst 2 jaar regulier onderwijs moeten 
hebben gevolgd (OKAN telt hierbij zelfs niet mee).  Dit lijkt ons een discriminatoire maatregel tov 
Belgische jongeren. 
  
Coördinatoren van Het Wereldpoortje; Nathalie Eskandar en Aaricia Beynen 

13.6. De Genpi-module of het inzetten op een versneld traject naar huis bij resi-kinderen;  

GENPI is een innovatieve of weesmodule die we aan het uitwerken zijn binnen een partnerschap 
met vzw Elegast en met de bedoeling, na goedkeuring door de agentschappen K&G en JW, om 
deze in te zetten in 2018.   



 
50 

 

GENPI staat voor; Gezinsgericht, Emancipatorisch, Netwerkgericht, Praktisch en Intensief 
begeleiden van gezinnen in een thuissituatie.  
Bedoeling is om, door het inzetten van een intensieve, ondersteunende thuisbegeleiding in een 
gezin waar er een goede band heerst tussen ouders en kinderen maar waar allerlei andere 
contextfactoren een opname van de kinderen uitlokt, de kinderen toch thuis te houden of terug 
naar huis te leiden na een resi-opname.  
 
De GENPI module kan, voor een periode van 3 tot 6 maanden, ingezet worden (waarna een 
eventuele verlenging kan overwogen worden).  De begeleiding betrekt het hele gezinssyteem 
waarbij het bij elkaar houden van het gezin, door het realiseren van een terugkeer naar huis of 
het vermijden van een residentiële begeleiding voorop staat. 
De begeleiding werkt emancipatorisch. Er wordt ingezet op de krachten van het gezin en vanuit 
het oplossingsgericht werken, wordt appel gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van het 
gezin. 
 
De begeleiding mobiliseert actief het netwerk van het gezin. Het netwerk wordt reeds in de 
voorbereidingsfase van de module aangesproken en wordt gedurende de ganse begeleiding 
betrokken. Bij afronden van de begeleiding is het de bedoeling dat het netwerk een 
ondersteunende rol kan blijven opnemen. 
De module focust op het vergroten van de (opvoedings)vaardigheden van de ouders. Nieuwe 
vaardigheden kunnen effectief in het gezin zelf geoefend worden onder begeleiding van de 
contextbegeleider. Indien nodig biedt de begeleiding ook zeer concrete ondersteuning bij 
praktische thema’s (naar school brengen, slaapmomenten,…).  
Tot slot is de module intensief. De begeleider is gemiddeld 3 tot 5 keer per week in het gezin, 
waarbij 1 contact tot 3u in beslag kan nemen. Deze intensiteit is nodig om enerzijds een goed 
zicht te krijgen op de veiligheid van het thuismilieu alsook om effectief met de ouders nieuwe 
vaardigheden te kunnen trainen en te kunnen ondersteunen bij praktische taken. 
 

13.7. Back to Basics 

In onze residentiële afdeling Het Open Poortje Schilde nemen we deel aan een project vanuit 
Jongerenwelzijn, genaamd Back to Basics. Dit project zijn we gestart in 2016 en loopt nog door tot 
het najaar van 2018. Dit project beoogt om het leefklimaat binnen residentiële voorzieningen te 
herwaarderen. Samen met 15 organisaties verspreid over gans Vlaanderen zijn we aan de slag 
gegaan om een proces rond positief leefklimaat door te maken. Dit alles wordt ondersteund door 
de Universiteit van Leiden en de Universiteit van Gent. Bedoeling van het project is actief aan de 
slag te gaan rond positief leefklimaat en voornamelijk het bespreekbaar maken van een open 
leefklimaat met inspraak van alle betrokkenen. 
 
In het najaar van 2016 zijn we aan de slag gegaan met dit project binnen Het Open Poortje 
Schilde. De leefgroepbegeleiders werden bevraagd over het aanwezige leefklimaat in onze 
organisatie. We bekeken hoe we de leefgroepen gezelliger en huiselijker konden maken. De 
huisregels en afspraken worden momenteel bekeken en we zoeken naar de basisregels die garant 
moeten staan voor een goede werking. We hebben hierin ook zeker de stem van onze kinderen 
gehoord. In november 2016 werden de kinderen van 4-12 jaar die residentieel verblijven binnen 
HOPS gevraagd of zij ook deel wilden nemen aan het project. Ze kregen dan een vragenlijst over 
het aanwezige leefklimaat en wat zij wel en niet leuk vinden in de leefgroepen.  
 
Deze resultaten werden dan anoniem verzameld en teruggekoppeld aan de kinderen via een ‘Mijn 
gedacht’- kindvergadering, aan de leefgroepbegeleiders via de teamvergaderingen en aan de 
ouders via een oudervergadering. Vanuit deze resultaten zijn dan een aantal kleine actiepunten 
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opgesteld waaraan in het voorjaar van 2017 gewerkt wordt. Voor de zomer van 2017 zullen de 
kinderen van de residentiële afdeling een tweede keer bevraagd worden en nadien stellen we 
terug nieuwe actiepunten op aan de hand van deze nieuwe resultaten. Ondertussen worden we 
verder ondersteund door de Universiteit van Leiden en Gent en nemen we deel aan 
intervisiemomenten met de andere deelnemende organisaties. Werken rond positief leefklimaat 
leeft in HOPS! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Naar 2017, met hoop en bezorgdheden 

 
Naar 2017 toe liggen er heel wat uitdagingen en bezorgdheden op tafel. 
Enkele hardnekkige bezorgdheden binnen de jeugdhulp;  
Veel problemen in de jeugdhulp blijven een hardnekkig leven leiden. Nog teveel jonge kinderen 
komen in crisisbedjes terecht waarna ze vaak verplaatst worden.  Zorg op maat, blijft zodoende 
een moeilijkheid.   

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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Kinderarmoede blijft een gigantisch probleem dat vooral een niet-Westerse dimensie heeft.  En 
die niet-Westerse ouders en kinderen worden te laat bereikt door de jeugdhulp!  We mogen deze 
doelgroep niet vergeten, ze verdienen een veel zichtbaardere aandacht binnen het 
jeugdhulpbeleid.  
Preventie binnen de jeugdhulpverlening blijft een thema dat tot op heden stiefmoederlijk is 
behandeld want al te grote aandacht aan bijzondere jeugdzorg.  Daar ligt een grote uitdaging.  
Vanuit de CKG-sector willen we alvast een concrete voorzet geven binnen een goed onderbouwd 
uitbreidingsdossier dat we in 2017 willen communiceren aan de overheid. 
 
Binnen Het Open Poortje liggen er ook enkele uitdagingen voor 
We wensen eindelijk concreet vooruit te gaan met het bouwdossier in Het Open Poortje-
Waasland waarbij we 2 STOP-teams samenbrengen, een nieuwe logistieke ruimte voorzien en een 
polyvalente ruimte installeren.  
Naar kwaliteitszorg toe, hebben we ook meerdere verbeterprojecten af te werken.  Hierbij 
denken we maar aan de verankering van onze visie en procedure rond seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, een interne visie en beleid inzake agressie (en de aanwerving van 
een agressie- en intervisie-coach), de uitdaging om ons kwaliteitsbeleid zichtbaarder te maken op 
de werkvloer, de uitdaging om ons software-beleid (en de meerdere facetten hierbij zoals online-
hulpverlening) sterker uit te bouwen, enz… 
Naar de projectwerking van Het Wereldpoortje toe (NBMV), willen we meer know-how 
consolideren en stabiliteit bieden aan de vaak ernstig getraumatiseerde kinderen.  Dit vraagt een 
stevig, stabiel team, een duidelijk pedagogisch beleid naar de kinderen en duidelijkheid van de 
overheid inzake de toekomst.  2017 wordt opnieuw geen saai jaar… 
 
Arnold Schaek, directie Het Open Poortje VZW 

 

Signalen in de marge: 
 
-Om de 3 dagen sterft er in België iemand aan de gevolgen van partnergeweld.                                    
Onderzoek toont aan dat slachtoffers gemiddeld pas na 35 incidenten aangifte doen bij de 
politie. Dat betekent dat ze vaak 2 jaar in een gewelddadige relatie zitten vooraleer ze 
hulp zoeken.   1 op de 7 gezinnen heeft met familiaal geweld te maken.                                                                                
In 4 op de 10 gevallen worden ook kinderen blootgesteld aan geweld. 
 
 
-Al 2 jaar op rij kunnen we over een bescheiden budget beschikken vanwege Lions 
Antwerpen Haven waarmee we kansarme gezinnen iets extra kunnen bezorgen.  Enkele 
voorbeelden; het betreft de aankoop van een kinderfiets voor een meisje van 10 jr, 
aankoop van bustickets waardoor een ouder haar kinderen kan bezoeken, aankoop van 
een treinticket waardoor een kind, samen met haar moeder, op bezoek kan naar een 
ernstig zieke oma in Duitsland, …    
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Deel II: 2016, HET JAAR IN CIJFERS GEVAT 
 

1. Data betreffende de CKG-werking 
 

1.1. Aangekochte vs Gebruikte modules HOPSchilde en HOPWaasland. 

Uit onderstaande tabellen stellen we vast dat zowel HOP-Schilde als HOP-Waasland een overschot 
realiseerden qua modules (residentieel niet meegeteld).  In 2015 had HOP-Schilde nog een klein 
tekort.  Het overschot hieronder, uitgedrukt in euro’s, is 17146 euro voor HOPS (als we de 
meerprestatie van W1 (de weesmodule spelcounseling) meetellen).  HOPW haalde een overschot 
van 7505 euro.   De meerprestatie van De Tuimel (71.724 euro, zie punt 10) brengt het totaal aan 
meerprestatie op 96.375 euro. Er is dus algemeen duidelijk meer gepresteerd op niveau van 
gezins- en kindbegeleiding dan we aan modules ‘inkochten’. 

 
HOPS 

 
 

 
 
 
HOPW 

 

Overzicht Modules KIM KLM LLM ATG O tp4 ATI O W1

Aangekocht 6 8 33 2 2 6

Gebruikt 3 10 34 2 3 9

Overzicht Modules ZKIM KLM LLM ATG O tp4 ATI O

Aangekocht 6 30 25 2 6

Gebruikt 9 40 21 3 6
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1.2. Lang Licht Mobiele begeleiding 

1. De duurtijd van deze module  

(we richten ons enkel op de afgesloten modules) per uniek kind en gemiddeld, bedroeg 1 jaar in 
HOPS (omdat sommige modules verlengd werden, bvb bij residentieel gelinkte modules), een half 
jaar in De Tuimel en 9 maand in HOPW.   

 

2. De frequentie van huisbezoeken  

Zit bij alle afdelingen ruim boven de minimumgrens (=ongeveer 1 dag/wk).  In de Tuimel is 
ongeveer anderhalve dag/wk.   De 3 afdelingen blijven in  de buurt van de frequentie van vorig 
jaar.   

 

Gemiddelde duur dagen maanden weken

HOPS 375 12,3 53,4

HOPW 272 8,9 38,8

HOPT 177 5,8 25,2

DUUR LLM 

FREQUENTIE LLM 100sten Dagen/week

HOPS 0,1595 1,20

HOPW 0,1537 1,20

HOPT 0,179 1,60

NORM 0,1264 1,00  
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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 2 uur (vorig jaar iets meer dan anderhalf uur).  

 

 
 
 

1.3. Kort Licht Mobiele begeleiding. 

1. De duur van deze module 

(enkel afgeronde dossiers) is voor HOPS 2.5 maand. In HOPW is dit ongeveer 3 maand (sommige 
modules werden herhaald). 

 
 

2. De frequentie van deze module                                                                                                         

(aantal huisbezoeken/wk) is gelijkaardig over beide afdelingen.  Met ongeveer 1 tot 1.4 dgn per 
week, haalt men het minimale van 1 dg/wk. 

 

3. De intensiteit van deze module moet minstens 1 uur/wk bedragen.                                                  

Beide afdelingen halen de norm van 1u/wk. 
 

 
 
 
 

Duur HB uren min

HOPT 2,04 122

HOPS 1,10 66

HOPW 1,32 79,2

INTENSITEIT LLM

Gemiddelde duur dagen maanden weken

HOPS 76 2,5 10,8

HOPW 99 3,3 14,1

KLM HOPS VS HOPW

FREQUENTIE KLM 100sten Dagen/week

HOPS 0,1699 1,00

HOPW 0,1646 1,40

NORM 0,1264 1,00  

Duur HB Uren Min

HOPS 1,14 68

HOPW 1,19 71,4

NORM 1 60

INTENSITEIT KLM
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1.4. Kort Intensief (KIM) en zeer-kort intensief mobiele begeleiding (ZKIM). 

1. De duur van de kort-intensieve module in HOP-Schilde 

 is gedaald van 79 dgn in 2015 nr 64 dgn in 2016.  Vanaf 2016 zet HOPW voor crisisbegeleidingen 
de ZKI-module (=zeer-kort intensief) in en niet de KIM.   De gemiddelde duur voor de ZKIM was 4 
weken. 

 
 
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 beide afdelingen dit vlot te halen.   HOPW biedt zelfs, net als vorig 

jaar, bijna 4 dgn/wk contextuele begeleiding (over 46 wkn/jr). 
 

 
3. Intensiteit van deze module  
 
Dit biedt ons zicht op het feit of we minstens 1u/wk aanwezig zijn in het gezin.  Beide afdelingen 

halen dit vlot. 
 

 

 

Gemiddelde duur dagen maanden weken

HOPS KIM 64 2,1 9,1

HOPW ZKIM 28 0,9 4,0

KIM HOPS VS ZKIM HOPW

FREQUENTIE (Z)KIM 100sten Dagen/week

HOPS KIM 0,3931 3,20

HOPW ZKIM 0,4823 3,70

NORM 0,3791 3,00  
 

Duur HB HB/Week Uren minuten

HOPS KIM 3,2 1,23 74

HOPW ZKIM 3,7 1,17 70,2

NORM 3 1,00 60

INTENSITEIT (Z)KIM
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1.5. Ambulante, pedagogische training, individueel van ouders (ATIO)  

1. De realisatie van deze module is in HOPW én in HOPS gelukt.   
 
In vorige jaren lukte dit telkens niet in HOPS maar de aanhouder wint blijkbaar.  Dat deze module 
ook in HOP-Schilde lukte, is een goede zaak; het betekent dat we eindelijk ouderparticipatief 
konden werken in de afdeling te Schilde, een opsteker voor het betreffende team.  Het betrof wel 
een beperkt aantal trainingen, maar binnen een lang-residentieel aanbod is dit een klein succes.  
 

 
 
2. De duurtijd van deze module  
 
Deze is bijna 2 maand in HOPW en iets meer dan een maand in HOPS.  Het engagement, de 
bereikbaarheid en laagdrempeligheid zijn factoren die vaak gelinkt zijn aan de aard van de 
residentiële opname en vervolgens ook aan de duur van de ouderparticipatieve inzet.   
 

 
 
3. De frequentie van deze module  

 
Deze berekent of deze module elke week wordt aangeboden (46 wkn op 52 wkn).  Uit 

onderstaande cijfers blijkt  dat men deze individuele module effectief wekelijks aanbood.  
 

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

 
 

 

 
 

1.6. STOP 4-7 (ambulante begeleiding van ouders en van kind) 
 

ATI O HOPS HOPW

Aangekocht 2 6

Gebruikt 3 6

Aangekocht versus Gebruikt
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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 minstens een gemiddelde van 8 kinderen per training dienen te 
halen.  Er gingen 12 trainingen door en deze bereikten 114 kinderen.  We bereiken zodoende ‘9,5’ 
kinderen per training.   

 

 
 

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

1.7. Lang-residentiële opvang (wordt enkel aangeboden in HOP-Schilde): 

1. Aanwezigheidsdagen                                                                                                               

De gemiddelde aanwezigheid is (3772+439)/10*366=115% 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 die daardoor ingevuld raakten.   
                                                                                                                         

 
2. Begeleidingsdagen                                                                                                                              
 
Het gemiddelde van begeleidingsdagen is (3954+468)/10*366=121%.  Dit heeft opnieuw te maken 
met het feit dat er enkele Lang-resi kinderen bedjes innamen van de kort-resi capaciteit. 
 

 
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 3772/3954 = 95.4%.                                 

Deze kinderen zijn dus 95.4% residentieel aanwezig in het CKG, wat bijzonder veel is (in 2015 
was dit 96%).  

Trainingen

STOPGL 37 4

STOPS 47 5

STOPW 30 3

Begeleide kinderen 2016

Gem/Kind

Perspectief zoekend (10 kinderen) 129% 3772 377,20

Perspectief biedend (2 kinderen) 60% 439 219,50

Totaal HOPS 115% 4211 350,92

Norm 60% 2196 /

Capaciteit 100% 3660 /

Behaalde  aanwezigheidsdagen O RO L

 
 

Gem/Kind

Perspectief zoekend (10 kinderen) 135% 3954 395,40

Perspectief biedend (2 kinderen) 64% 468 234,00

Totaal HOPS 121% 4422 368,50

Norm 85% 3111 /

Capaciteit 100% 3660 /

Behaalde  begeleidingsdagen O RO L
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- Voor kinderen in perspectiefbiedende opvang is dit 439/468 = 93.8%. Dit betekent dat deze 
kinderen iets meer afwezig zijn in Het Open Poortje (bvb op WE thuis) dan de 
perspectiefzoekende kinderen. Dit kwam ook zo voor in 2016, maar is telkens tegen de 
verwachtingen in; perspectiefzoekend bevat nl nog de mogelijkheid van een perspectief nr 
huis…  

 
3. Gemiddelde duur van afgeronde dossiers binnen lang-residentiële opvang.   
 
Deze gemiddelde duur is gebaseerd op modules die afgerond werden in 2016. Het gaat om 2 
‘perspectiefzoekende’ kinderen en 3 ‘perspectiefbiedende’ kinderen.  Het is opvallend hoe veel 
langer de opnameduur was van de perspectiefbiedende opnames (ook in 2015 was dit zo. 

 

1.8. Zeer Korte Residentiële Opvang HOPS en HOPW 

1. Aanwezigheidsdagen 

Deze zijn opvallend laag voor HOPS (4%) omdat een tijdlang deze bedjes zijn ingevuld door lang-

residentiële noden.  Over beide afdelingen heen, halen we met 61% net de norm van 60%. 
 

 

2. Begeleidingsdagen 

Deze zijn eveneens opvallend laag voor HOPS (6%) omdat een tijdlang deze bedjes zijn ingevuld 
door lang-residentiële noden. Over beide werkingen heen, zitten we met net 67% opvallend 
onder de minimumnorm van 80%.   
 Nemen we echter alle residentiële begeleidingsdagen mee (zeer-kort resi én lang-resi), dan 

komen we aan 94% begeleidingsdagen (=6884/7320) en aan 88% aanwezigheidsdagen 
(=6447/7320) en halen we ruim de norm! 

De toch opvallend lage bezetting kort-resi in HOPW (82.7%) is vooral te wijten aan lage 
bezettingscijfers direct na de grote vakantie (sept-okt).  De rest van het jaar was de leefgroep zo 
goed als vol (vaak met een wachtlijst). In 2015 was het bezettingscijfer in HOPW nog 97%.  We 
bekijken in 2017 of dit opnieuw gelijkaardig verloopt en evalueren vervolgens.  
 

 
Wanneer we de aanwezigheidsdagen delen door de begeleidingsdagen, hebben we een idee 
inzake hoeveel dagen een (gemiddeld) kind in een Zeer-Kort resibedje effectief verblijft;  voor de 

AWD O RO ZK HOP Gem/Kind

HOPS (2 kinderen) 60% 439 4,0% 27 13,50

HOPW (32 kinderen) 60% 1757 75,6% 2209 69,03

Totaal HOP 60% 2196 61,1% 2236 65,76

Norm Behaald

 

BEGD O RO ZK HOP Gem/Kind

HOPS (2 kinderen) 80% 586 6,0% 47 23,5

HOPW (32 kinderen) 80% 2342 82,7% 2415 75,5

Totaal HOP 80% 2928 67,37% 2462 72,4

Norm Behaald

 

Gem Duur O RO L dagen maanden

P-zoekend (10 kinderen) 441,0 14,5

P-biedend (2 kinderen) 745,0 24,5

Gemiddelde duur modules afgerond in 2016
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2 HOPS-kinderen is dit 27/47 = 57%.  Het ‘gemiddelde’ kind was dus 57% residentieel aanwezig.  
Voor de 32 HOPW-kinderen is dit 2209/2415 = 91% effectieve aanwezigheid.           
Dit betekent dat de enkele 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 voor de WE-omkadering in HOPW. 

3.  De gemiddelde duur van afgeronde dossiers in 2016 binnen  

de zeer korte opvang was ongeveer 2 maand in HOPW en iets meer dan een maand in HOPS. 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 1 maal per kind werd ingezet in HOPS (38 dgn zit tss 0 en 42 dgn) en 1 maal 
herhaald werd in HOPW (58 dgn zit tss 43 en 84 dgn).  

 

 
 

 

1.9. Triple-P HOPS en HOPW 

Er werden 5 trainingssessies gegeven, 2 in HOPSchilde en 3 in HOPWaasland.  Die bereikten 
samen 42 ouders (op naam van hun kind geregistreerd) of 8 ouders per sessie.  Dit is in orde met 
de minimumnorm (de minimumnorm is 6 ouders/sessie).  De triple-p training is een module 
gericht naar het opvoeden van jonge kinderen (niet de tienermodule).   We stellen al enkele jaren 
vast dat de Triple-p trainingen niet zo vlot vol lopen (in tegenstelling tot STOP4-7 waar meestal 
wachtlijsten zijn), niettemin zijn de reacties van de deelnemers vaak zeer positief.        

                                                                                         

 
 

 
 

TRIPLE P HOPS Sessies Kinderen

Aangekocht 2 12

Gerealiseerd 2 13

TRIPLE P HOPW Sessies Kinderen

Aangekocht 2 12

Gerealiseerd 3 29
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1.10. 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: 
+71.724 euro).  We zijn de afdeling hiervoor zeer erkentelijk. 
 

 

 
 

10.2. Gemiddelde duur van afgeronde dossiers  

in 2016 werden 17 Tuimel- en 4 lang-licht-mobiele dossiers afgerond. De tuimel module werd 7 
keer herhaald. (Bij 6 kinderen 1 herhaling, bij 1 kind 2 herhalingen).De gemiddelde duur van een 
afgeronde Tuimelmodule in 2016, duurde ongeveer een 6 mnd.                                                                                                                       
De Lang-licht-mobiele begeleiding duurde minder lang dan die in HOPS en HOPW (zie tabel 2.1.). 
 

 
 
 



 
62 

 

2. DATA betreffende  de werking JONGERENWELZIJN 

1. Residentiele opvang en contextbegeleiding 

                                                              

Het Open Poortje heeft 4 residentiële plaatsen binnen Jongerenwelzijn.                                                                  
In 2016 verbleven er 6 kinderen (uit 3 gezinnen) in Het Open Poortje via het Agentschap 
Jongerenwelzijn.  Er werden 4 lopende modules overgedragen van 2015 naar 2016.                                                               
Hiervan werden er 2 Modules afgerond in augustus en 2 nieuwe werden 6 dagen later opgestart.                 

1.1. Aanwezigheids- en begeleidingsdagen 

De norm inzake aanwezigheidsdagen is 4-7 dgn/wk.  Dit houdt minimaal ongeveer 208 dgn per 
bed in of voor 4 kinderen 832 dgn op jaarbasis.  We halen als aanwezigheidscijfer een percentage 
van 75% (=1098/1464) en voor begeleidingsdagen 99% (=1454/1464).                                          
Als we de aanwezigheidsdagen delen door de begeleidingsdagen, hebben we een idee hoeveel 
tijd het gemiddelde kind in huis was.  Dit bedroeg 75.5% (=1098/1454) of ¾ van de tijd dat het 
kind in opname was in Het Open Poortje. De reden voor dit lage aanwezigheidscijfer; één van de 
kinderen verbleef in 2016, 99 dagen in het ziekenhuis, dit verklaart het relatief lage percentage 
aanwezigheidsdagen (75% cfr 94% bij de CKG-kinderen).  
 

 

 
 

1.2. Beëindigde dossiers binnen de residentiële opvang en begeleiding.                                                                                                                           

Er werden 2 dossiers in 2016 beëindigd.  Het betrof 2 broertjes die elk ongeveer 1 jaar en 1 mnd 
(399 dagen) in Het Open Poortje verbleven. 1 van deze jongens verbleef van half december 2015 
tot half april 2016 in het ziekenhuis. 
 

 

Norm 832

Capaciteit 1464

Behaald 1098

AWD JW

Capaciteit 1464

Behaald 1454

BEGD JW

Aantal dossiers dagen maanden weken jaren

2 399 13,1 56,9 1,09

Gemiddelde duur afgesloten modules in 2016
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2. Contextbegeleiding zonder resi-opname. 

 

Het betreft contextbegeleidingen die kaderen binnen het modulaire uitbreidingsbeleid waarbij 
ingezet wordt op het voorkomen van een dreigende uithuisplaatsing in een gezin met jonge 
kinderen (contextbegeleiding, lage intensiteit).                                                                                                    
Er werden in 2016 10 mobiele contextbegeleidingen opgestart. 

2.1 Afgesloten dossiers.     

Er werden 6 dossiers afgesloten in 2016.  Hun duur was gemiddeld bijna 5 mnd. 
 

 
 

2.2. Duur en intensiteit van de contextbegeleiding. 
We zien dat de contextbegeleiding gemiddeld de norm haalt van 60 min (61 min). 
Bij de mobiele contextbegeleiding zaten we daar ruim boven (78 min), bij de contextbegeleiding 
met resi-opname, zaten we onder de norm (53 min), een aandachtspunt die we opnemen 
(mogelijks onvoldoende opvolging der registratie). 
 
Bij zowel de contextbegeleiding met resi-opname als zonder-resi-opname samen, halen we de net 

norm van minstens 1 contact per week.  
 

 
 

Aantal dossiers dagen maanden weken jaren

6 145 4,8 20,7 0,40

Gemiddelde duur afgesloten modules in 2016

Contextbegeleiding contacten/week minuten

Behaald Mobiel 1,3 78

Behaald Resi 1,1 53

Norm 1 60

Totaal JW HOPS 1,2 61
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Bijlage 1 
 

Verplichte anticonceptie bij niet bekwame ouders…  Kan dit zomaar?  
Wat zijn de ethische risico’s?  Maar is er ook zoiets als het recht van een 
(on)geboren kind op een menswaardig leven? 
 

Een ethische reflectie  

Inleiding. 

De discussie rond verplichte anticonceptie of zelfs sterilisatie bij “niet bekwame ouders” is 
complex, enorm geladen (ethisch, politiek, juridisch, etc.) en vanuit de praktijk, vaak frustrerend. 
Elke insteek heeft steeds grote gevolgen voor de verschillende taken van de gezondheidszorg en 
de welzijnszorg.  
 
Het heikele punt is het adjectief “verplicht”. Hiervoor is er geen juridische basis. Dit gaat verder 
dan stimuleren door sensibilisering etc. Ook op ethisch vlak stuit het verplichte karakter op veel 
weerstand. Het botst met fundamentele waarden als autonomie, de vrijheid van opvoeding, het 
respect voor de verantwoordelijkheid van de ouders, respect voor integriteit van het lichaam, etc. 
Ook komen er vragen op waar dit dan eindigt… . Toch haalt bv prof Schotsmans ook andere 
argumenten aan (o.a. schuldig verzuim; men mag ethisch niet laf zijn). 
 
Wie beschouwt men als “niet-bekwame ouders”: 
Mensen van wie een of meerdere kinderen geplaatst zijn? 
Mensen met een beperking? Zo ja, vanaf wanneer? 
Mensen met een psychiatrische problematiek? Ook wanneer ze hiervoor een behandeling hebben 
gekregen? 
Mensen die kampen met een verslaving? Ook wanneer ze hiervoor een behandeling hebben 
gekregen? 
Mensen die werken in de prostitutie? 
… 
Er is een opmerkelijk verschil tussen de onomkeerbare vorm van anticonceptie (sterilisatie) en de 
omkeerbare vormen (bv de prikpil). We kunnen geen steun vinden in de wetteksten om beide af 
te dwingen. 
De huidige juridische finaliteit is dat men enkel tot een sterilisatie of verplichte anticonceptie kan 
overgaan indien dit de mentale en fysieke gezondheid van de persoon in kwestie (dus de 
mogelijks toekomstige ouder) betreft. Het kan wel als  de patiënt zelf medisch gezien last heeft 
van bv menstruatie, en dat moet vervolgens duidelijk objectief aangetoond en gedocumenteerd 
zijn, en grondig (multidisciplinair) besproken zijn. Het wordt extra complex omdat door een 
recente aanpassing in de wet, de vertegenwoordiger/voogd  geen sterilisatie kan afdwingen voor 
de niet-bekwame persoon die hij/zij vertegenwoordigt.   
 
(wet 17 maart 2013 nieuw beschermingsstatuut meerderjarige wilsonbekwamen: Persoonlijke 
handelingen die niet vatbaar zijn voor bijstand of vertegenwoordiging. Sommige 
rechtshandelingen zijn zo persoonlijk dat zij nooit door de bewindvoerder gesteld kunnen 
worden. Artikel 497/2 BW bevat een limitatieve lijst van handelingen die niet vatbaar zijn voor 
bijstand of vertegenwoordiging door de bewindvoerder. Een aantal ervan betreft het geven of 
weigeren van toestemming voor een handeling door een arts of het verzoeken om dergelijke 
handeling: toestemming tot sterilisatie; het verlenen van toestemming tot het stellen van 
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handelingen die de fysieke integriteit of de intieme levenssfeer van de beschermde persoon 
raken, onverminderd afwijkende bepalingen in bijzondere wetten (bijvoorbeeld wet bescherming 
persoon geesteszieke, patiëntenrechtenwet).) 
Wat is onomkeerbaar? Kunnen “niet-bekwame ouders” nadat een arts bv een spiraaltje geplaatst 
heeft, niet simpelweg naar een andere arts gaan en vragen om het te verwijderen. De afweging 
hier is die tussen doel en middel. Welk middel hebben we nodig om ons doel te bereiken? Is 
verplichte anticonceptie werkelijk dat middel?  Is sterilisatie niet nog agressiever? 
Wie kan oordelen of er moet overgegaan worden tot verplicht anticonceptie? Prof Schotsmans en 
het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek wijzen op de noodzaak van een bespreking binnen een 
multidisciplinair team, anderen menen dat een rechter hier een uitspraak over moet doen.  

Aanleiding. 

Nederland (Rotterdam) 
- Enkele maanden terug raakte bekend dat het college van wethouders van Rotterdam een wet 

wou die moeders verplicht om anticonceptie te gebruiken als ze hun kinderen niet veilig en 
gezond kunnen opvoeden. Hulpverleners in de stad worden, naar eigen zeggen, vaak 
geconfronteerd met schrijnende situaties zoals ernstige verwaarlozing en mishandeling, soms 
zelfs zo heftig dat kinderen overlijden. 'Veilig en gezond opgroeien is net zo'n fundamenteel 
recht als kinderen krijgen', zei wethouder van Onderwijs, Jeugd en Zorg Hugo de Jonge (CDA). 
'En wij kiezen voor het kind.'” 

- "De omgeving kijkt nu machteloos toe hoe het kind(je) verwaarloosd wordt", zegt De Jonge. 
Een verplicht spiraaltje bij deze vrouwen zou daar een oplossing voor bieden. "Onze eerste 
inzet is natuurlijk om dit soort situaties te voorkomen en dat gaat goed. Meer dan 80 procent 
van de volwassenen neemt uiteindelijk vrijwillig anticonceptie. Maar soms krijgen ouders kind 
na kind. Elk kind wordt dan bij de geboorte weg gehaald, maar deze moeders gaan net zo lang 
door tot ze er één mogen houden. Dat is echt onwenselijk en niet in het belang van het kind." 
De wethouder denkt dat jaarlijks ongeveer 10 á 20 vrouwen niet meewerken aan 
anticonceptie. De CDA'er benadrukt wel dat het nooit moet gaan om 'onomkeerbare' 
ingrepen. 

- Het college heeft daarop een brief met voorstel gestuurd aan de gemeenteraad. Het gaat in 
Rotterdam naar schatting om tien tot twintig vrouwen per jaar. Vrouwen die bijvoorbeeld 
verslaafd zijn, psychiatrische problemen hebben, verstandelijk beperkt zijn, dakloos of in de 
prostitutie werken. ‘Kinderen worden geboren in gezinnen waar iedereen buikpijn van heeft’, 
zegt De Jonge. 

- Een rechter zou moeten beslissen of de vrouwen kunnen worden verplicht tijdelijk 
anticonceptie te gebruiken, net zoals een rechter beslist over dwangmedicatie bij 
psychiatrische patiënten. Vrouwen krijgen dan een spiraaltje, of een implantaat in hun arm, 
dat drie jaar bescherming biedt tegen zwangerschap.  
Voorlopig is dit traject echter niet goedgekeurd. 
 “onbekwaam” = door verslaving, psychische problematiek of leefsituatie niet in staat zijn 
tot verantwoord ouderschap 

België 
- “Er moet ook in Vlaanderen een debat komen over verplichte anticonceptie voor moeders die 

niet hun staat zijn hun kinderen veilig en gezond groot te brengen”. Dat zegt Antwerps 
OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) naar aanleiding van een Nederlands voorstel. Open 
Vld is dan weer tegen het idee. 

- In ons land is het debat over verplichte anticonceptie voor incompetente ouders -wat even in 
Nederland het nieuws beheerste- al eens in 2005 gevoerd. Toenmalig Open VLD-senator en 
huisarts Patrik Vankrunkelsven diende toen een soortgelijk wetsvoorstel in, dat meteen naar 
de prullenmand werd verwezen.  Maar 11 jaar later blijft hij achter zijn voorstel staan. 
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- VLD-senator Patrik Vankrunkelsven: "Verplichte anticonceptie kan een goede alternatieve 
straf zijn voor mishandelende ouders, bvb in ruil voor een inkorting van een gevangenisstraf", 
klonk het. (…) "Niet alleen kind beschermen, maar ook ouders tegen zichzelf beschermen" (…) 
"Het gaat om die gevallen waarin ouders aantoonbaar niet in staat gebleken zijn kinderen op 
te voeden en waarbij je kan voorspellen dat het zal fout lopen. Waarbij bijvoorbeeld al twee 
kinderen zijn geplaatst en de ouders uit hun ouderlijke gezag zijn ontzet. We moeten ons dan 
toch de vraag stellen of die ouders wel opnieuw een kind op de wereld moeten zetten." Hij 
wijst erop dat vrijheidsberoving van ouders die hun kinderen verwaarlozen, ook een strenge 
straf is, en bovenal: anticonceptie is omkeerbaar en kan je dus als tijdelijke maatregel 
opleggen. "Als ouders hun leven beteren, is het evident dat ze de kans moeten krijgen 
opnieuw kinderen te verwekken", benadrukt hij. (…) Maar Vankrunkelsven heeft naar eigen 
zeggen wel begrip voor de terughoudendheid die zo'n verplichting bij velen oproept. "Want 
inderdaad, waar begint en eindigt het verhaal van manipulatie", geeft hij toe. "Maar zo'n 
verplichte anticonceptie zou moeten kunnen in erg specifieke situaties, die je goed kan 
aflijnen." Geen passe-partout, beklemtoont hij, en het is te allen tijde een rechter die hierover 
moet beslissen. "Zo'n verplichte anticonceptie kan kinderen beschermen, maar kan ook 
helpen om ouders tegen zichzelf te beschermen.” 

 

Voorstanders. 

-Sterker argument als de kinderen van ouders reeds geplaatst zijn, volgens sommigen. 
Prof Schotsmans: 
-in lijn met advies 8 van Nationaal Raadgevend Comité voor Bio-ethiek stuurt hij aan op een 
interdisciplinaire commissie van zorgverleners (inclusief een duidelijk focus op psycho-sociaal 
welzijn) 
Botsing van waarden:  Vrijheid van opvoeding versus  “ge zult geen kwaad doen”, hier te vertalen: 
waar mogelijk zult ge alles doen om kwaad te voorkomen.  Schrijnend leed van verwaarloosde (en 
daarom “geplaatste”) onschuldige kinderen, een leed dat we met deze maatregelen zouden 
kunnen voorkomen. We dreigen ons met andere woorden te bezondigen aan “schuldig verzuim”.  
 
Doorgaans stellen we het zo (zelfs met de meest liberale denkers): vrijheid uitoefenen is een zeer 
belangrijke waarde, maar de beleving van deze waarde stopt wanneer we deze vrijheid gebruiken 
om andere personen fysiek te schaden of kwaad te berokkenen. Dan moet de samenleving 
ingrijpen en een plaatsvervangende verantwoordelijkheid opnemen.  
Concreet gesteld in deze casus: als men vaststelt dat ouders hun kinderen blijven verwaarlozen 
(of andere vorming van mishandeling), dan moet men ingrijpen en het hoederecht over hun 
kinderen ontnemen. Men dient in elk geval te voorkomen dat er nog meer kinderen zullen 
geboren worden: men weet immers dat ze min of meer hetzelfde lot zullen ondergaan. 
-Daarom kan men toch neigen tot een positief advies rondom de mogelijkheid van verplichte 
anticonceptie. Uiteraard dienen de casussen goed worden omschreven. En nog meer: deze 
maatregelen dienen de toets van een externe kritische bevraging te kunnen doorstaan. Zowel de 
ex-senator als de schepen van Rotterdam verwijzen hierbij naar de rechter. Echter; hoe worden 
juridische instanties ingeschakeld: deze hebben op dit ogenblik al de handen vol met andere 
zaken en het gaat om zeer delicate probleemsituaties.  Is het niet zinvoller om dit in de schoot te 
leggen binnen een preventief sociaal-maatschappelijk kader waarin een multidisciplinaire 
adviescommissie een rol zou kunnen spelen?  Deze kan dan – om toch wel enige maatschappelijke 
toetsing te krijgen – vanuit een overheidsinstantie omkaderd worden (zie ook: het advies nr. 8 van 
het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek over “Sterilisatie van personen met een mentale 
handicap).” 
-In elk geval: het is onze (plaatsvervangende) verantwoordelijkheid om te voorkomen dat 
kinderen het slachtoffer worden van ons “wegkijken”. 
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Oud-kinderrechter Cees de Groot.  

-“Verplichte anticonceptie is nodig omdat bestaande maatregelen ter bescherming van het kind, 
zoals ondertoezichtstelling en ontheffing uit het ouderlijk gezag, alleen betrekking hebben op de 
leefsituatie van het reeds geboren kind en het ongeboren kind niet beschermd wordt.  
-Verplichte anticonceptie zou, als te stellen voorwaarde voor ontslag uit de kliniek, kunnen 
worden verwelkomd. Verder zien we wel vaker dat ouders zich na de uithuisplaatsing van hun 
kind willen revancheren. Ze verwekken dan een nieuw kind terwijl de thuissituatie nog niet is 
verbeterd. Dit onderstreept ook de noodzaak tot verplichte anticonceptie – in deze situaties zou 
die verplichting een tijdelijke maatregel zijn. Jaarlijks worden er 120.000 kinderen mishandeld in 
dit land, blijkt uit cijfers van Volksgezondheid.   
-Het is wettelijk mogelijk het recht op vrije voortplanting te beperken. 
De burger draagt in de uitoefening van elk recht een verantwoordelijkheid, met name dat hij voor 
een ander geen gevaar aanricht. Dat gevaar geldt dus als beperkende factor. In het 
voortplantingsrecht is dat niet anders. Ontbreekt het iemand aan verantwoordelijkheidsbesef, 
dan is inbreuk middels verplichte anticonceptie een proportionele maatregel. 
-Het gevaar voor het onverwekte kind is vast te leggen in een protocol 
IVF (modelprotocol ‘Mogelijke morele contra-indicaties bij vruchtbaarheidsbehandelingen’, 
opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie): Daarmee kunnen 
verzoeken tot vruchtbaarheidsbehandeling worden afgewezen. Het gaat dan om bijvoorbeeld 
verzoeken van hiv-positieven, verslaafden, psychiatrisch patiënten, of mensen die zijn 
veroordeeld voor kindermishandeling of verwaarlozing. Afwijzing dus op grond van voorzien 
gevaar, terwijl de behandeling technisch mogelijk is. Een rechter zou met een soortgelijk protocol 
anticonceptie kunnen opleggen.  De verplichte anticonceptie is weer ongedaan te maken. 
Dwang is gerechtvaardigd als gevaar te voorzien is.  Een verantwoordelijke ouder plant zich bij 
ernstig gevaar niet voort.  Uit een bemoeizorg-project, opgezet door een lid van de beraadgroep, 
blijkt dat in de praktijk met intensieve begeleiding liefst tachtig procent bereid is tot vrijwillige 
anticonceptie. De resterende twintig procent wil definitief niet meewerken. Het wetsvoorstel 
betreft deze groep onwilligen. 
 
Concept wetsvoorstel. 
In het concept wetsvoorstel verplichte anticonceptie staat onder meer:  
Lid 1: Bij rechterlijke beslissing kan aan een aspirant-verwekker van een kind een maatregel van 
anticonceptie worden opgelegd, indien de rechter de aanwezigheid vaststelt van zodanige 
overheersend aanwezige gevaar(zettings)factoren bij deze aspirant-ouder, dat er bij voorbaat 
vanuit moet worden gegaan dat in geval het daadwerkelijk tot verwekking zou komen, ernstig 
fysiek en/of psychisch gevaar en schade voor het kind zal optreden dan wel daarvoor ernstig moet 
worden gevreesd, waardoor het niet verantwoord is een kind te verwekken. 
Lid 2: Aan de rechter moet, alvorens tot het opleggen van de verplichte maatregel over te gaan, 
voldoende duidelijk zijn gebleken dat de aspirant-ouder niet bereid is in eigen beweging, tot 
toepassing van de door de rechter noodzakelijk geachte anticonceptie over te gaan en dat deze 
daartoe ook door de hulpverlening niet kan worden bewogen.” 
 

Tegenstanders. 

Principiële bezwaren; 
-Schending lichamelijke integriteit: één van de belangrijkste mensenrechten.  
-In strijd met recht op privacy en recht op gezinsvorming.  
-In strijd met Internationale Verdrag voor de Rechten van de Mens. 
-Het verplichten van mensen om anticonceptie te nemen is een schending van de seksuele 
rechten van de betrokken persoon. Elke poging daartoe zal door het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens dan ook veroordeeld worden. 
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-Het toedienen van verplichte anticonceptie door het plaatsen van een implantaat of een 
spiraaltje raakt in de eerste plaats het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 
deze vrouwen (artikel 8 EVRM). Onder dit recht vallen het recht op bescherming van de 
lichamelijke integriteit en het recht op zelfbeschikking 
-Bovendien is het onder dwang plaatsen van een implantaat of spiraaltje wel degelijk een 
belastende ingreep voor een vrouw. Het toedienen van anticonceptie is dus op zichzelf al een 
inbreuk op de lichamelijke integriteit. Daar komt bij dat de vrouw hierdoor niet meer zelf kan 
beslissen of zij wel of geen kinderen wil. Ook de vrijheid om deze beslissing te kunnen nemen is 
een mensenrecht. Artikel 12 van het Vrouwenverdrag beschermt het recht van vrouwen op 
gezondheid. Daaronder valt het recht zelf over het lichaam te beschikken. En het houdt ook 
seksuele en reproductieve vrijheid in. 
-Europees verdrag inzake Rechten van de Mens, noch het kinderrechtenverdrag aanvaarden dat 
het nog niet verwekte kind aanspraak kan maken op de rechten daarin vervat. Dat zou betekenen 
dat er rechten worden toegekend aan een onbestaand organisme.  problemen niet alleen bij 
abortuswetgeving, maar ook bij wilsbekwame ouders die bewust geen kinderen willen. 
-Je kan de toekomst en de mogelijke ontwikkeling niet voorspellen. 
-VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap Artikel 23 Eerbiediging van de 
woning en het gezinsleven. 
De Staten die Partij zijn nemen doeltreffende en passende maatregelen om discriminatie van 
personen met een handicap uit te bannen op het gebied van huwelijk, gezinsleven, ouderschap en 
relaties op voet van gelijkheid met anderen, teneinde te waarborgen dat:  
 
3.de rechten van personen met een handicap om in vrijheid en bewust te beslissen over het 
gewenste aantal kinderen en geboortespreiding en op toegang tot leeftijdsrelevante informatie, 
voorlichting over reproductieve gezondheid en geboorteplanning worden erkend en dat zij 
worden voorzien van de noodzakelijke middelen om deze rechten te kunnen uitoefenen; 
 
4.personen met een handicap, met inbegrip van kinderen, op voet van gelijkheid met anderen 
hun vruchtbaarheid behouden. 
-Europees verdrag rechten van de mens, artikel 3:  
Verbod van foltering: Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of 
vernederende behandelingen of bestraffingen.  verplichte anticonceptie of sterilisatie kan zo 
gezien worden. 
-Voor een medische handeling is steeds de goedkeuring van de patiënt nodig. De wethouder 
maakt ten onrechte de vergelijking met dwangmedicatie die wordt toegepast bij psychiatrische 
patiënten. Dat wordt gedaan in hun eigen belang, parallel met sterilisatie bij bv vrouwen met een 
mentale beperking. Hier is het niet in het belang van de vrouw, denk maar aan de mogelijke 
bijwerkingen van bv hormonale behandelingen. 
-Schaden van vertrouwensrelatie. 
-Het is niet alleen onwenselijk maar ook onmogelijk om voor de geboorte, zelfs voor de conceptie, 
correct in te schatten welke opvoeders later schade aan hun kind berokkenen.  
-Gaan artsen hieraan meewerken? 
-Sensoa: “Waar eindigt het: Uiteraard gebeurt het dat mensen tekortschieten ten koste van hun 
(toekomstige) kinderen, maar hoe ga je dat beoordelen? Het spreekwoord ‘de weg naar de hel ligt 
bezaaid met goede bedoelingen’ lijkt hier echt wel van toepassing. Want waar begin je, wie komt 
in aanmerking en wie niet, en vooral waar eindigt dit? Ga je, als de verplichte anticonceptie faalt, 
over tot een verplichte abortus?” 

      Praktische bezwaren. 

-Hoe ga je te werk? Met fixatie? 
-De vrouw kan gewoon naar een andere dokter gaan en vragen om het spiraaltje bv te 
verwijderen.  
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-Soms/meestal zijn de ouders niet bekend bij de hulpverlenende instanties als het kind geboren 
wordt. Dus ook in die gevallen zou verplichte anticonceptie geen oplossing zijn geweest. 
-Soms was de vader weliswaar bekend voor een verleden van kindermishandeling, maar was hij 
uit beeld toen hij een relatie begon met een andere vrouw en bij haar kinderen opnieuw in de 
fout ging. In een ander geval verbrak een bij de instanties bekende vrouw de relatie met haar 
mishandelende partner, maar ging zij een nieuwe relatie aan met een man die opnieuw haar 
kinderen mishandelde. In al deze situaties was verplichte anticonceptie geen oplossing geweest, 
omdat de ouders niet (meer) in beeld waren bij de hulpverleners.   
-Maar in de praktijk draait het veelal om wilsbekwame vrouwen buiten de setting van een 
instelling. Zij lopen niet te koop met hun kinderwens. Dat betekent dat zij actief opgespoord 
moeten worden door justitie. Vervolgens zullen zij tegen hun zin naar een ziekenhuis of huisarts 
vervoerd moeten worden voor de prikpil. Artsen mogen niet meewerken aan de dwangbehan-
deling van een wilsbekwame patiënt, zoals zij ook hongerstakers niet tegen hun wil mogen 
voeden. Dus hoe gedwongen anticonceptie geëffectueerd zou moeten worden, is zeer de vraag. 
 

Inzetten op andere oplossingen? 

-Meer uitwerken van kind-, gezin- en jeugdzorg: meer financiering vragen alsook meer flexibiliteit 
in de uitwerking van de aanpak? 
-Meer inzetten op samenwerking tussen de sectoren: “De meeste ouders waren niet bekend bij 
de hulpverlening. Of ze waren dat wel, maar de instanties wisten dit niet van elkaar. Waar we dus 
op moeten inzetten is een betere samenwerking tussen deze instanties, zodat je samen alert bent 
op risico factoren. Dan ontstaat de grootste kans op tijdig ingrijpen”. 
-Als mensen door hun precaire situatie  falen in hun gezinsplanning, dan is het de 
verantwoordelijkheid van iedereen, actief in de gezondheidszorg, om mensen te begeleiden zodat 
ze niet falen. Begeleiden en ondersteunen door degelijk te informeren, te counselen en zo nodig 
hen te overtuigen, is iets anders dan dwingen. 
-Rechters meer bevoegdheid geven om bv verplichte begeleiding op te leggen. 
-Sensibiliseren en aansporen om vrijwillig voorbehoedsmiddelen te gaan gebruiken: Je moet met 
kwetsbare vrouwen in gesprek gaan en in gesprek blijven.  
 

Sensoa. 

“Hulpverleners moeten voldoende tijd en middelen krijgen om mensen te begeleiden bij hun 
gezinsplanning. En dit gaat verder dan het louter aanreiken van of informeren over de 
verschillende anticonceptiemiddelen. Het gaat ook over het durven bespreekbaar maken van 
kinderwens, over de redenen voor het niet of foutief gebruiken van anticonceptie, over 
machtsverhoudingen binnen een relatie enzovoort.  Daarvoor is bijkomende opleiding en vorming 
voor hulpverleners nodig. Daarnaast moet deze counseling over gezinsplanning verankerd raken 
in het beleid van hulpverlenende instanties. Het is belangrijk om elke drempel voor toegang tot 
anticonceptie en medisch advies hierover weg te werken. Misschien is het beter te debatteren 
over gratis anticonceptie voor kwetsbare groepen. De praktijk toont aan dat de terugbetalings-
maatregel voor jongeren 1 der pijlers is van het lage aantal tienerzwangerschappen in België.” 
 Deze reflectie toonde alvast de uiterst moeilijke evenwichtsoefening aan waarbij de balans 

telkens dreigt zoek te raken  tussen ‘ethisch niet laf zijn’ en ‘mogelijks toekomstig onrecht 
dulden’, tussen het recht op nieuwe kansen en het risico van te schaden.  De impasse en 
kinderdrama’s blijven alvast bestaan…    
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Bijlage 2 
 

Het verhaal van Jitse (het verhaal van een residentieel kind) 

 
Beste, 
 
Mag ik even mijn bescheiden verhaal vertellen.  Gewoon m’n kleine levensverhaal dat ik samenbal 
op een A-viertje.  Ik word eerdaags vijf jaar en ik mag die vijf jaar toch best omschrijven als een 
ongewoon leventje.                                                             
Het startte al van meet af aan. Toen ik geboren werd, kwam ik in de lauwe armen terecht van een 
alleenstaande moeder die een psychiatrisch en jeugdinstellingsverleden had.  Dat nog eens 
aangevuld met automutilatie, partnergeweld, periodes van neerslachtigheid en periodes van ‘je 
m’en foutisme’, alles een beetje afhankelijk van de medicatie, de partner die m’n moeder 
terroriseerde of de spoken uit het verleden die haar tormenteerden.  Ik verhuisde zodoende vaak 
van woonst naar woonst.  En heb dus niet direct onder gunstige omstandigheden m’n eerste 
stappen leren zetten of m’n eerste woordjes beginnen brabbelen.   
 
Tegen m’n eerste verjaardag had ik al een onbehoorlijk verstoorde hechtingsrelatie met m’n 
moeder, viel onder het toeziend oog van de jeugdrechtbank en werd opgevolgd door enkele 
bezorgde jeugdhulpdiensten.                              
Toen ik twee jaar werd, had ik ook de vreemde gewoonte ontwikkeld om allerlei oneetbare 
dingen op te eten, zoals papier, zand, potloodjes, krijtjes, gommen, noem maar op.  Beter iets 
voelen of smaken dan helemaal niets.  
 
Rond die tijd besloot m’n moeder me naar een crèche te brengen, maar daar bleek ik de 
onhebbelijke neiging te hebben om andere kinderen te slaan of te bijten, zeer vaak te huilen en 
me een tikkeltje hysterisch te gedragen.  Dus volgde een grondig onderzoek door een COS 
(centrum voor ontwikkelingsstoornissen).  Daar schreef men in grote woorden dat ik een 
hechtingsstoornis van het geremde type bleek te hebben én zwakke cognitieve en fysieke 
mogelijkheden…  Tjah, wat had je gedacht als je sociaal geïsoleerd en in stress opgroeit?  Een MPI 
leek hen de beste oriëntatie.        
      
Omdat m’n moeder geen stabiliteit kon bieden en omdat er geen MPI in het vooruitzicht was, 
besloot de jeugdrechter om me, ik was toen ongeveer 2,5 jaar oud, in een residentiële leefgroep 
van een CKG onder te brengen.  In afwachting van een plaatsje in een MPI, zo dacht men stilletjes.  
En ondertussen veilig geparkeerd in niemandsland... 
Dus een zoveelste verhuis, nieuwe mensen, nieuwe afspraken, andere vreemde kinderen…  Maar 
vreemderwijze vond ik er ook dingen die ik voordien amper thuis vond.  Voorspelbaarheid, 
mensen die me telkens rustig aanspraken, die gras of steentjes uit m’n mond haalden zonder 
kwaad te worden, die geduld hadden als ik een driftbui had,...  Mensen die me af en toe op de 
schoot namen of me individuele aandacht gaven zonder dat ik stress in hun lijf detecteerde.                                              
 
Elke week kreeg ik kinesitherapie, wat ik aanvankelijk echt niet leuk vond, maar naarmate het me 
beter lukte, vond ik het best te doen.   
Gedurende die tijd kwam m’n moeder regelmatig op bezoek. Soms zag ik dat het haar moeilijk 
ging, maar soms leek ze tijd voor mij te hebben.  Ze was ondertussen opnieuw zwanger, ik zag 
haar buik boller worden.  Tot op een dag m’n halfbroertje mee op bezoek kwam. En na elk 
bezoek, ging ik steeds terug naar m’n opvoedsters die me opvingen. 
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Na een tijdje begon ik me zowaar beter te voelen.  De veiligheid en voorspelbaarheid boden me 
houvast.  En er waren steeds enkele vertrouwde opvoedsters die me nabij bleven (en die ik nooit 
zal vergeten).  Zelfs op school begonnen dingen te beteren. Ik verloor het appetijt in bijten in 
andermans arm en vond het gewoon leuk om te puzzelen, te kleuren, nieuwe woorden te leren 
en samen te spelen.  Zo passeerden dagen en maanden.    
 
Zowat een maand geleden, nadat ik al ruim twee jaar (of bijna de helft van m’n kleine leventje) in 
het centrum verbleef, sprak een gezinsbegeleidster me aan of ik eventueel naar een ander 
gezinnetje zou willen verhuizen.  Een gezin die voor me zou zorgen.  ‘Wat dan met m’n moeder?’ 
las ze in m’n ogen, maar m’n moeder had blijkbaar geen bezwaar.  Dus kreeg m’n leven een 
nieuwe wending. 
 
Overmorgen vertrek ik naar het gezin van Karen en Johan.  Vorige week vroeg ik m’n moeder of 
het ok was dat ik naar een ander gezin zou vertrekken.  Ze zei dat ze altijd m’n moeder zou 
blijven, maar dat deze mensen echt voor me mochten zorgen. 
Dus ben ik er klaar voor.  Nu pas.  Niet een jaar of twee jaar terug.  Maar nu, en ik heb zin om te 
leven…  Ik wil maar zeggen… soms kan een residentieel plaatsje best ok zijn.  Als de mensen er lief 
zijn, er niet te veel opvoedsters komen en gaan.  En er ook mensen uit m’n vroegere wereldje, die 
het toch goed met me voor hebben, langs kunnen komen.  Een veilig, warm (te)huis tot ik naar 
een veilig, warm nest kan.    
Ik weet dat talloze kinderen op zo’n huis wachten.  Véél kinderen die veel te lang wachten…     
 
Jitse, 2016, ergens in Vlaanderen 

 



Het Open Poortje 
 

Het Open Poortje-Schilde 
Puttenhoflaan 25 
2970 Schilde 
Tel – 03 383 26 51 
Fax – 03 385 19 96 
ckghops@telenet.be        
www.hetopenpoortje.be 
 
 

Het Open Poortje-Waasland 
Watermolenstraat 22  
9111 Belsele-St. Niklaas 
Tel - 03 777 50 93 
Fax - 03 385 19 96 
ckghopw@telenet.be        
www.hetopenpoortje.be 
 
    

De Tuimel 
Auwersstraat 11 
2600 Berchem 
Tel - 03 230 42 05 
detuimel@skynet.be 
www.detuimel.be 
     

STOP 4-7 Antwerpen Noord - Kempen 
Puttenhoflaan 25 
2970 Schilde 
Tel - 03 322 83 10 
Fenia.hops@stop4-7.be 
www.stop4-7.be  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOP 4-7 Sint-Niklaas 
Kazernestraat 35 
9000 Sint-Niklaas 
Tel: 03  760 47 91 
an.sintniklaas@stop4-7.be 
www.stop4-7.be  
 
 
 

STOP 4-7 Gent-Lokeren 
Watermolenstraat 22 
9111 Belsele-St Niklaas 
Tel: 0474  87 05 02 
wim.stop@stop4-7.be 
       
 
 
 

Het Wereldpoortje 
Eugeen Dierckxlaan 15 
2970 Schilde 
Tel; 0492 22 18 53 
info@hetwereldpoortje.be 
  

 


