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Tel: 03 / 383 26 51    Fax: 03 / 385 19 96 

Email: ckghops@telenet.be        
Website: www.hetopenpoortje.be 

 
Het Open Poortje-Waasland 

 Watermolenstraat 22   9111 Belsele-St. Niklaas 
Tel: 03 / 777 50 93   Fax: 03 / 385 19 96 

Email: ckghopw@telenet.be        
Website: www.hetopenpoortje.be 

 
   De Tuimel 

       Auwersstraat 11 
       2600 Berchem 

          Tel: 03 / 230 42 05
 Email: info@detuimel.be 

       Website: www.detuimel.be 
     

       STOP 4-7 Antwerpen Noord - Kempen 
       Puttenhoflaan 25 

       2970 Schilde 
       Tel: 03 / 322 83 10 

       Email: Fenia.hops@stop4-7.be 
                    Website: www.stop4-7.be  

 
      STOP 4-7 St Niklaas 

    Watermolenstraat 22 
       9111 Belsele-St Niklaas 

       Tel: 03 / 777 50 93  
       Email: mieke.sintniklaas@stop4-7.be 

                    Website: www.stop4-7.be  
 

      STOP 4-7 Gent-Lokeren 
    Watermolenstraat 22 

       9111 Belsele-St Niklaas 
       Tel: 0474 / 87 05 02 

       Email: wim.stop@stop4-7.be 
                    Website: www.stop4-7.be 

 
Het Wereldpoortje 

Eugeen Dierckxlaan 15 
2970 Schilde 

Tel; 0492 / 22 18 53 
Email: gust@hetwereldpoortje.be 

 
 
          =>    Wilt u ons graag steunen (fiscaal attest is mogelijk)?; BE24 4037 1380 0138 
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DEEL I: Het Open Poortje 
 

1. Wat komt aan bod in dit jaarverslag? 

 
Terwijl ik dit schrijf, is het volle corona-crisis en gaan we van plan A naar plan B naar…    
We nemen ons alvast voor om alle informatie en good-practices te verzamelen en als basis te 
gebruiken bij een eventuele herhaling.  Of we een voorraad van essentiële materialen moeten 
aanleggen, is nog de vraag, maar dienen we alvast te overwegen.  
Maar terug naar het jaar 2019 waar het corona-virus nog onbekend was.  
In deel 1 staan we stil bij de werking van de afdelingen, waarbij dank aan de coördinatoren om dit 
toe te lichten.  Verdere thema’s zijn; 
-de werven 1 en 2 (uitbreidingsbeleid jeugdhulp), 
-het intern kwaliteitsbeleid,  
-de jaarlijkse signalen die medewerkers vaststellen op het terrein,  
-lopende projecten zoals de werkgroep ’t Net werkt, Raket, de werking van het Wereldpoortje,… 
-de verdere ontwikkeling van de pedagogische instrumenten die intra-muros zijn ontwikkeld 
waaronder “De roos van de ouder” en “de kid-ok-kit”.    
 
In deel 2 van dit jaarverslag hebben we, aan de hand van cijfermatige gegevens van de afdelingen,  
het werkjaar 2019 in modulaire tabellen samen gebracht.   
 
 
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. 

 
 
 
 

Signalen in de marge; 
 
STOP 4-7 handboek in het Engels vertaald.  
In 2017-18 beslisten we om het lijvige handboek STOP 4-7 (750 pagina’s) te vertalen van het 
Nederlands naar het Engels en dit omdat er internationale belangstelling is voor deze evidence-
based methodiek.  Na een lange zoektocht naar subsidiëring, besloot een lid van de RvB (Paul 
Demeyere) om de vertaling uit eigen middelen te financieren. 
We zijn hem en de vertaalster, Dr Karen Ferreira-Meyers, zeer erkentelijk.      
We hoopten in 2019 de Engelstalige vertaling in drukversie aan te bieden maar het zal 2020 
worden. Meer hierover in volgend jaarverslag. 
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2. CKG’s in het jaar 2019. 
 
 
2.1. Uitbreidingsbeleid binnen de jeugdhulp in 2019 

 
2.1.1. Werf 1 (1gezin=1plan). 
 
Het Open Poortje was in 2019 een partner in 3 regio’s inzake de uitrol van werf 1 (één gezin=één 
plan).  Werf 1 krijgt in elk van de 3 regio’s waarin we betrokken zijn, andere accenten. 
-In de regio Voorkempen-Noorderkempen heeft men gekozen voor 2 intersectorale teams die een 
eigen locatie en teamwerking hebben waarbij iedereen dezelfde module aanbiedt, zijnde een kort 
lichte mobiele gezinsbegeleiding (tot 4 mnd), met aandacht voor netwerkopbouw.  De start 
gebeurde in 2018 en ondertussen begint het team stilaan op toeren te komen, maar het blijft een 
uitdaging om voldoende gezinsbegeleidingen te realiseren. 
-In de regio Waasland heeft men enkele huizen vh kind versterkt met laagdrempelige 
aanspreekpunten en partners-GGZ.  De overige partners (jeugdhulporganisaties) bieden een 
verscheidenheid aan mobiele modules aan, maar vormen geen gezamenlijk team en de instroom 
gebeurt zodoende ook niet gezamenlijk.  Dit zorgde ervoor dat de aansturing-1g1p vanuit Brussel 
zich vragen hierrond stelde.  Niettemin verkoos het Waasland ervoor om deze formule in 2019 te 
blijven behouden.  
-In de regio Antwerpen startte men in 5 van de 10 erkende wijken met medewerkers die geregeld 
samen komen om aanmeldingen te evalueren en dossiers inhoudelijk te bespreken, voor het 
overige hebben de medewerkers hun basis in eigen werkingen.  Men wil in Antwerpen ook inzetten 
op zorgambassadeurs, zijnde lokale aanspreekpunten die een soort van ambassadeurs moeten 
zijn inzake één gezin=één plan. Dat lijkt moeilijker dan verwacht.                                                              
De uitrol in Antwerpen startte in april-mei 2019.  In 2020 wil men de volgende 5 wijken bedienen en 
dit door de deelnemende partners te vragen om een halftijdse medewerker uit de eigen voorziening 
te verschuiven.  Niet eenvoudig voor een kleinere entiteit zoals Het Open Poortje vzw en vooral 
niet evident om medewerkers, die zich goed voelen in hun team, te vragen om zich te verschuiven 
naar een nieuw team.   
Aanvullend: In een regio één gezin=één plan dient men minstens 200 gezinnen te bereiken vanuit 
een sterk partnerschap tussen organisaties. Ondertussen zijn meerdere regio’s nog niet bediend 
door 1gezin=1plan.  Een uitdaging voor de nieuwe minister Beke… 
 
2.1.2. Werf 2. 
 
We zijn ook een actieve partner in de uitrol van werf 2 (zorggarantie bij de uithuisplaatsing van 
jonge kinderen 0 tem 2 jr).   
-In eerste instantie zijn we hierrond actief in de regio Waasland waar we al vanaf het najaar 2018 in 
overtal gingen voor de opvang van een kind.  In onze nieuwbouw die we eind 2019 klaar kregen, 
voorzien we trouwens een moeder-kind studio waar we gaan experimenteren met een dergelijke 
gezinsopname.  Dit zullen we doen in afstemming met het CIG St Jozef te Gent. In een eerste fase 
kiezen we voor een sporadische bedmogelijkheid voor een ouder (niet een permanente 
verblijfplaats zoals in een CIG).   
We zullen in 2020 in HOP-Waasland naar 2 leefgroepen evolueren van elk 5 kinderen; telkens 4 
‘gewone’ kinderen en 1 werf 2-kind.  Door de inzet van twee werf 2-plaatsen werven we een 
voltijdse medewerker aan. Dit is een ongewoon financieel risico want werf 2-financiering is 
onvoorspelbaar want enkel vergoed bij een extra-ingevuld bedje… 
-We bekeken in 2019, voor de regio Voor- en Noordkempen, of we een partnerschap over 
meerdere organisaties (en ism de lokale gemeentes) konden uitwerken waarbij we ook voor die 
regio een zorggarantieplan kunnen aanbieden.  Deze denkpiste werd en wordt vooral getrokken 
vanuit het regionale regioteam-K&G. Het lukte heden nog niet om tot een partnerschap te komen, 
maar we houden het idee vast en willen bekijken of dit ons toch zou kunnen lukken in 2020.     
 
2.1.3. Waar gaan de kinderen heen na een verblijf in HOP-Schilde; een analyse van de 
laatste 5 jaar. 
 
We maakten in 2019 een bescheiden analyse inzake de oriëntatie van de kinderen die de laatste 5 
jaar in HOP-Schilde verbleven en nadien vertrokken.  Het betrof 34 kinderen.                                              
Opmerkelijk resultaat; 44% van de residentieel verbleven kinderen, ging naar huis.  23% ging naar 
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resi-BJZ, enkel 14% naar pleegzorg en 12% naar een CIG.  Intern waren we wel verrast over het 
grote aantal der kinderen die huiswaarts werden georiënteerd!  Samen met de CIG-oriëntatie, gaat 
de meerderheid terug naar z’n ouders. 
 

 totaal thuis (met al pleegzorg CIG gewone Andere    
 oriëntaties of niet bgl)     BJZ-resi org-resi   

2015 5 2 2 1             0 0   

2016 5 1 1 0 3 0   

2017 12 5 2 0 3 2 1 CKG,  1 VAPH 

2018 8 5 0 3 0 0   

2019 4 2 0 0 2 0   

totaal 34 15 5 4 8 2   

  44,1% 14,7% 11,8% 23,5% 5,9%   

          
 

Signalen in de marge; 

• Het mediaan beschikbaar huishoudinkomen in België bedroeg € 23 744 in 2017 (SILC 2018). De 
relatieve armoederisicogrens voor een alleenstaande, 60% van dit mediaan beschikbaar 
huishoudinkomen, bedroeg € 14 246/jr of afgerond € 1187/mnd. Volgens die definitie leeft 16,4% 
van de Belgische bevolking in een gezin met een inkomen onder de armoederisicogrens.                   
In Vlaanderen leeft 10,4% in armoede, in het Waals gewest 21,8%. 

• 41,3% van de eenoudergezinnen in België leeft in armoede. 

• 19,8% van de Belgische bevolking is arm of sociaal uitgesloten via de EU2020-definitie. Dat wil 
zeggen dat ze leven in een gezin met een inkomen onder de armoederisicogrens, en/of dat ernstig 
materieel gedepriveerd is, en/of dat een zeer lage werkintensiteit heeft.                                           
In 2018 werd 14,1% van de kinderen geboren in een kansarm gezin. 

• Het leefloon voor een alleenstaande (€ 928,73) ligt € 258 onder de armoederisicogrens.            
In 2018 ontvingen maandelijks 144.389 mensen een leefloon, dat is 45,7% meer dan in 2013. 

• Eind 2018 waren er in Vlaanderen 41 042 budgetmeters-elektriciteit en 27 686 voor aardgas.      
In 2017 werden 1962 klanten afgesloten van het openbaar waterdistributienetwerk, een daling 
van 25% tegenover een jaar eerder. 

• 64,1% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen in België is langer dan een 
jaar werkzoekend. 

• 153 910 kandidaat-huurders stonden in 2018 op de wachtlijst voor een sociale woning, de 
gemiddelde wachttijd liep op tot 1263 dagen (bijna 3,5 jaar). 

• De Belgische federatie van voedselbanken noteerde een stijging van het aantal klanten van de 
voedselbanken: eind 2018 telde ze er 159 081 tegenover 122 135 in 2013. 

• Terwijl voor de EU in zijn geheel het aantal mensen in het laagste inkomenskwintiel dat 
onvervulde behoeften aan medische zorg (wegens kostprijs, wachttijd of afstand) rapporteerde, 
daalde van 6,1% in 2011 naar 3,3% in 2017, steeg het in België van 4,8% naar 6,9%. 

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting, 2019Jill Coene, Peter Raeymaeckers, Bernard Hubeau, 
Sarah Marchal, Roy Remmen, An Van Haarlem (red.) 
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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).  
 
 We hebben een bewogen jaar achter de rug met enkele zeer heftige begeleidingen die een 

grote impact hebben (gehad) in het hele huis. Dit vraagt veel van medewerkers en tegelijk 

zien we een grote zorg naar elkaar en een grote kracht en samenhorigheid om ons hier 

door te slaan. 

 
3.1. Het Open Poortje-Schilde en het modulaire aanbod vanuit ‘Kind en Gezin’. 
 
- Kort-lichte mobiele gezinsbegeleiding (tot 3 maanden): 9 modules (=aantal te begeleiden gezinnen). 
- Lang-lichte mobiele gezinsbegeleiding (tot 1 jaar): 32 modules. 
- Kort-intensieve mobiele gezinsbegeleiding (tot 3 maanden, 3x/week): 6 modules.  
- Ambulante training van ouders in groep (triple-P level 4, groep); 2 modules.   
- Ambulante training van ouders individueel; 4 modules. 
- NET-module (tot 6 maanden, 2x/week) : 4 modules. 
- Lang-residentiële opvangplaatsen: 12. 
 
3.2. Wat gebeurde er in 2019 op de werkvloer? 
  
Residentiële werking 
In de 2 leefgroepen in Schilde blijven we ons richten op meer langdurige begeleidingen. We 
hebben enerzijds 12 plaatsen via ‘Kind en Gezin’ en 4 plaatsen via ‘Jongerenwelzijn’. 
Aanmeldingen gebeuren via Jeugdhulpregie.  
De meeste kinderen verblijven toch een hele tijd in het Open Poortje en we zorgen dan ook dat ze 
zich zo goed mogelijk kunnen integreren: zoeken naar een eigen hobby of sport, contacten met 
vriendjes.  
De eerste focus is steeds een terugkeer naar het eigen gezin. De betrokkenheid van ouders en 
andere belangrijke figuren van eigen netwerk proberen we te garanderen.   
We blijven een hoge weekendbezetting hebben.  
We hebben weinig doorstroming: 5 nieuwe opnames en 4 afgeronde begeleidingen in 2019. Dit 
heeft te maken met meerdere factoren: complexe problematieken, veel zorg en tijd nodig voor het 
zoeken naar een goed perspectief, moeilijke doorstroming naar vervolghulpverlening.  
Als een terugkeer naar huis niet kan, is pleegzorg vaak de eerste piste, maar is soms moeilijk 
realiseerbaar want niet vlot beschikbaar om ideale match te vinden. 
 
In 2019 hebben we één kind opgevangen binnen de korte rechtstreekse module gedurende ca. 6 
weken. We waren gestart binnen de thuisbegeleiding maar dit bleek niet voldoende: mama was op. 
Een opname lukte tussen 2 reguliere plekken door.  
 
Mobiele werking 
De vraag blijft groot naar thuisbegeleiding en dan vooral naar de meer langdurige module. Daar 
waar kort voldoende is, zetten we een kortdurend module in. Binnen de begeleiding is er om de 3 
maanden een evaluatiemoment met ouders.  
We willen ons meer en meer regionaal richten en vragen die komen vanuit verder gelegen 
gemeentes worden steeds bekeken of er een doorverwijzing naar een nabijgelegen dienst kan en 
indien niet, naar haalbaarheid voor begeleiders.  
Triple P: blijft een vaste waarde en 2 trainingen per jaar lijkt momenteel voldoende om in te gaan 
op de noden. 
 
Spelcounseling 
Vanaf 01/01/2019 is deze module mee in geschoven binnen de lang licht mobiele module. Dit kan 
gecombineerd worden met thuisbegeleiding maar is dus geen must meer. Indien nodig kan er dan 
een 2de module mee ingeschakeld worden.  We hebben één medewerker die spelcounselor is. 
 
Genpi-module 
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- De start van deze nieuwe methodiek is effectief gezet in januari 2019. Er zijn ondertussen 4 

kinderen uit 2 gezinnen thuis met deze intensieve begeleiding. We zetten daar onze M KIM voor in 

(3x per week),en begeleiding gebeurt door de gezinsbegeleider samen met iemand vanuit de 

leefgroep. We ervaren een grote meerwaarde van de blijvende betrokkenheid van een leefgroep-

begeleider die de kinderen goed kent en mee ondersteunt, naast de gezinsbegeleider. De 

betrokkenheid van een consulent die heldere verwachtingen schetst, zien we tevens als zeer 

belangrijk. 

- We werkten samen met vzw Lus in kader van netwerkoverleg. Ondertussen hebben 2 interne 

begeleiders een netwerkoverleg voorbereid en geleid zodat we deze expertise zelf in huis hebben. 

- Zowel binnen de leefgroep als binnen de gezinsbegeleiding hebben we extra vorming gevolgd in 

kader van de herenigingsmethodiek. 

 

In februari 2019 vond er een verkennend gesprek plaats tussen Elegast, Carine Housen en Ingrid 

Van Eetvelde van Opgroeien OSD en Het Open Poortje rond hoe we gedeelde trajecten kunnen 

opzetten waarbij we samen aan de slag gaan met Signs of Safety. Op dit moment hebben we nog 

te weinig ervaring in het praktisch uitwerken van Genpi om dossiers van elkaar over te nemen.                  

Daarnaast gaan we verschillende medewerkers “onderdompelen” in Signs of Safety, Family 

Finding en veiligheidsplanning.  

 
NET-module 
In 2019 is er één gezin opgestart. Er is nu een 2de collega die de vorming heeft gevolgd om deze 
NET-module ook te kunnen opstarten. 
Een terugblik op de 2 gezinnen, 1 gestopt in 2019 en 1 gestart in 2019:  
Wat liep er goed? 

- Er geraken dingen geïnstalleerd: bv. huiswerkbegeleiding, DOMO, Kras, aanmeldingen bij 

andere diensten. 

- Gezinnen kunnen mee nadenken over diepere zaken, netwerkgericht denken, verloop van 

hun leven en hoe zij omgaan met conflicten of rolverwachtingen. 

- Gezinnen worden in hun krachten gezet en kunnen na de begeleiding zelfstandiger 

aanspraak maken op netwerk of diensten. 

- Duidelijke fiches om te gebruiken in het draaiboek. 

- Evolutieverslag ontwikkeld in de Net-module op A3 is heel overzichtelijk. 

- Intervisiemomenten: uitwisseling met andere aanbieders van de net-module is zeker nuttig! 

Lukt het netgericht werken? 
- Netwerkgericht spreken lukt wel, maar netwerk mee aan tafel te krijgen verloopt moeilijker. 

Gezin en gezinsbegeleider zijn soms terughoudend. Gezin hoopt vooral op steun om mee 

praktische zaken in orde te brengen. Wel gelukt om ouders zelfstandiger te maken, meer 

durf gekregen.  

- Veel laagdrempelige, pedagogische vragen die vaak op voorgrond kwamen (mama ging 

hier zelf ook vaak naartoe + voor gezinsbegeleider ook terugkeer naar comfortzone).  

- Ook gezin terughoudend om netwerk in kaart te brengen en aan te spreken. Mama wel 

meer durf gekregen om mensen aan te spreken en hulp te vragen van netwerk.  

- Draaiboek net-module: in begin was dit een handleiding die we moesten gebruiken, maar 

daarna eerder een steun. Wel losgelaten om alles volgens het draaiboek te laten verlopen.  

- Gezinnen willen, eens begeleiding gestart, weinig met hun netwerk doen. Vaak 

terughoudend, wensen niet op anderen een beroep te doen. 

- Gezinnen zijn vooral blij dat ze veel aanspraak op ons kunnen maken (meer dan 1x per 

week); hun toezegging om de begeleiding op te starten heeft zodoende niet persé te 

maken met volledige inhoud netmodule. 

Wat kan beter? 
- Als begeleiding voelen we dat we nog niet alles in de vingers hebben: we zijn mee met de 

visie (waardoor we erover kunnen praten), maar in het gezin zelf is het vaak moeilijk om in 

de praktijk te brengen.  

- Op de vergadering kijken we nog te weinig of gezinnen passen binnen de net-module.  

- We kijken wel steeds meer vanuit onze netwerkbril (ook bij 1gezin1plan doorverwijzingen) 
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- Het zou goed zijn als net-modules op elkaar kunnen aansluiten: bij afronding bekijken of er 

een nieuwe net-module op de wachtlijst staat (maar momenteel niet) zodat we dit steeds 

verder kunnen uitproberen.  

 
1 Gezin 1 Plan 
Onze collega die werkte in team van Noorderkempen, is intern kwaliteitsmedewerker geworden. 
We hebben, naast een collega in Noorderkempen vanuit team STOP 4-7, nu een nieuwe collega in 
het team Voorkempen die verbonden is aan ons team gezinsbegeleiding. 
 
Vormingen en studiedagen e.d. 

Een opsomming van enkele gevolgde trainingen en studiedagen: 

- Training NET-module. 

- Training herenigingsmethodiek pleegzorg: info (halve) dag door Prof. Em. Elaine Farmer en 2,5 

dagen training. 

- Signs of Safety basistraining. 

- Bootcamp Family Finding door Kevin Campbell. 

- Interne tweedaagse vorming gezinsbegeleiding door de Balans (in HOPW en één collega vanuit 

HOPS sluit mee aan). 

- Opleiding VIPP-SD. 

 

Gezinskamp 15-19/04/2019.  
We gaan om de 2 jaar op gezinskamp met zowel mobiele als residentiële gezinnen, samen in een 
groot huis in de Ardennen. We merken hoe waardevol dit is, zowel voor ouders als voor kinderen. 
Gezinnen zijn blij en dankbaar om op vakantie te kunnen gaan.  
Samen er even tussen uit met ondersteuning van begeleiders! 
 
 

 
 
 
3.3. Uitdagingen voor 2020 
 
We hoopten op een iets rustiger 2020 maar nu in corona tijden kan je niet echt spreken van rustig 
en kabbelend in één zin… 
 
- Investeren in VIPP-SD. Een collega binnen het mobiele team volgde de opleiding VIPP-SD. 
Laatste trainingsdag in december 2019. We kijken uit naar de start van trajecten met gezinnen 
vanuit deze methodiek. 
- We willen het werken met eigen netwerk  meer verankeren in onze werking en starten in januari 
2020 met een interne werkgroep netwerkversterkend werken, met zowel mobiele als residentiële 
collega’s. We willen samen bekijken hoe wij meer netwerkversterkend kunnen werken in HOPS 
zowel naar kinderen als naar ouders toe. We bekijken hierbij o.a. de opleidingen van Family 
Finding, Net-module, Genpi,..  om ons te helpen een gedragen visie te maken op 
netwerkversterkend werken. 
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- Vormingen rond Signs of Safety, Family Finding en nog te volgen: veiligheidsplanning: 3 
collega’s volgen deze vormingen, onze directeur de leadersday. Bekijken of en hoe we dit 
integreren binnen onze werking, ook binnen de DUP-begeleidingen.  
 
 
Verslag; Veerle Van Looveren, coördinator Het Open Poortje-Schilde. 

 

 
 

Signalen in de marge; 
 
Enkele personeelskengetallen betreffende Het Open Poortje VZW; 
-Op 31.12.19 waren er 95 medewerkers verbonden aan Het Open Poortje VZW (vervangingen van 
zwangere medewerkers en zieken worden niet meegeteld ter voorkoming van dubbeltelling).   
In FEQ is dit 69,84. (2018; 65.41 FES, 2017; 64,69 FEQ, 2016; 64,32 FEQ).  
De gemiddelde anciënniteit was 13,24 jaar (2018; 13.31 jr, 2017; 14.33 jr, 2016; 13.93 jr). 
<35 jr; mensen 42 mensen 
Tss 35 en 45 jr; 17 mensen                                                                               
Tss 45 en 50 jr; 12 mensen                                                                               
Tss 50 en 55 jr;11 mensen                                                                   
>55 jr; 13 mensen (8 mensen in 2017) 
-De groep 45-65 jr is 37,89%   (2018; 34.88%, 2017; 35%, 2016: 39%).            
-78,95% van de medewerkers werken deeltijds (2018; 68.6%, 2017 78%, 2016 72%). 
-Inzake de 95 vermelde medewerkers, zijn er 81 vrouwen en 14 mannen. 
-9 medewerkers hebben een allochtone herkomst (huidige nationaliteit of bij geboorte of minstens 
1 ouder is van buiten de EU-15 landen. Dit vormt 9,47 % van onze werknemers (in 2018; 8 MW). 
-verzuim van ziekte (gedurende 1e maand) is ruim 3,02% (2018; 3.8%, 2017; 2.14%, 2016; 2.84%). 
 
Els Faes, administratief verantwoordelijke  
 

 
 
 

 

4. Capaciteit Jongerenwelzijn in Het Open Poortje-Schilde 

 
4.1. Het Open Poortje-Schilde en het modulaire aanbod vanuit ‘Jongerenwelzijn’ 
 
- Contextbegeleiding ‘Dreigende uithuisplaatsing’ (DUP) (tot 6 maanden): 12 modules. 
- Residentiële opvangplaatsen met contextbegeleiding: 4. 
 
4.2. Wat gebeurde er in 2019 op de werkvloer? 
 
Begeleidingen Jongerenwelzijn ‘dreigende uithuisplaatsing’ (DUP) 
We hebben in 2019 10 nieuwe begeleidingen opgestart en 10 afgerond. 2 begeleidingen werden 
verlengd omdat de verontrusting niet volledig weg was.  2 begeleidingen werden kort administratief 
verlengd omdat de afronding niet volledig kon gebeuren binnen de vooropgestelde termijn. 
 
Enkele cijfergegevens: 
- aanmelders in 2019 zijn: 3x OCJ, 2x Politie/Parket, 5x Jeugdrechtbank. 
- vervolghulp:   

• 3 begeleidingen afgerond zonder verdere hulp, opvolging 2x door CLB en 1x door JRB. 

• 4 begeleidingen afgerond: zijn overgegaan in een reguliere mobiele begeleiding. Waarvan 
1 begeleiding alsnog is overgegaan tot een plaatsing van het kind. 

• 1 begeleiding werd afgerond na 3 maandelijkse evaluatie: onvoldoende verandering en 
veel uitval. OCJ volgt verder op. 

• 1 begeleiding vroeger afgerond: focus eerder op hulpverlening voor ouders: GGGZ en 
scheidingsbemiddelaar opgestart. 
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• 1 begeleiding: onveiligheid blijft: verwijzing JRB en kinderen toegewezen aan papa. 
 
De samenwerking met onze partners in het Antwerpse, ‘Elegast’ en ‘Zorgbedrijf Antwerpen’ blijft 
positief en belangrijk: vlotte doorverwijzing.  We volgen samen intervisie, en zijn samen betrokken 
in het opvolgingstraject met alle partners die DUP-begeleidingen aanbieden. 
Voor DUP bakenen we onze regio niet strikt af omdat we maar met enkele partners deze module 
aanbieden. 
 
De intensiteit van deze begeleidingen blijft vaak zwaar! Zeker binnen één gezinsbegeleiding die we 
begin 2020 afgerond zijn omwille van een zwaar incident. 
 
Residentieel 
2 kinderen die sinds 2013 in het Open Poortje verbleven zijn in zomervakantie terug naar huis 
gegaan, bij mama en nieuwe partner. We begeleiden gezin intensief thuis. 
We halen een lagere bezetting dan andere jaren omdat we van deze 2 lege bedden, één bed 
enkele weken hebben ingevuld met een crisis binnen een mobiele gezinsbegeleiding.  
 
 
4.3. Uitdagingen voor 2020 
 
- Vormingen rond Signs of Safety, Family Finding en veiligheidsplanning: waarde hiervan 
bekijken binnen de DUP-begeleidingen. Kunnen we hierover verder in dialoog gaan met onze 
mede aanbieders van deze module en met onze aanmelders vanuit het OSD? 
 
- Het ontstaan van het Agentschap Opgroeien: een verdere samensmelting tussen ‘Kind en 
Gezin’ en ‘Jongerenwelzijn’.  Inhoudelijk zijn er weinig verschillen tussen begeleidingen 
residentieel vanuit ‘Kind en Gezin’ en deze vanuit ‘Jongerenwelzijn’. Wel verschil in administratie 
en in financiering. Binnen de nieuwe administratie wordt er een stap naar integratie gezet doordat 
beide voormalige agentschappen kiezen voor één registratie, metname BINC. 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
5.1. Het Open Poortje-Waasland en het modulaire aanbod. 
 
- Kort-lichte mobiele gezinsbegeleiding (tot 3 mnd); 21 modules aangekocht, 23 gerealiseerd.  
- Lang-lichte mobiele gezinsbegeleiding (tot 1 jaar); 23 modules aangekocht, 23 gerealiseerd.  
- Zeer-kort-intensieve mobiele gezinsbegeleiding (28 dagen); 6 modules aangekocht, 4 
gerealiseerd  
- Kort-intensieve mobiele gezinsbegeleiding (tot 3 mnd); 0 modules aangekocht, 1 gerealiseerd.  
Dit zijn onder meer de intensieve amberbegeleidingen alsmede andere intensievere 
thuisbegeleidingen. 
- Netmodule; 2 aangekocht en 2 gerealiseerd.  
- Ambulante training van ouders in groep (triple-P, level 4, begeleiding in groep); 3 modules 
aangekocht, 5 gerealiseerd.   
- Ambulante training van ouders individueel; 6 modules aangekocht en 7 gerealiseerd.  
- Ambulante training van kinderen in groep (Raket): 3 modules aangekocht, 3 gerealiseerd.   
- Kort-residentiële opvangplaatsen; 8 kinderen tussen 0 -12 jaar  
  
Wanneer we de finale berekening maken, realiseerden we in 2019 een licht overschot. Opvallend 
cijfer zijn de Triple P trainingen. Deze hebben vaker plaatsgevonden omwille van onze sterke 
samenwerking met de gemeente Beveren. Dit lokaal bestuur doet zelf de infodeling als de 
opvolging van inschrijvingen. Verder faciliteren ze ook de locatie.  
Naast de begeleidingen die we hebben kunnen realiseren vanuit onze enveloppe, moeten we 
aangeven dat we nog eens 52 gezinnen hebben kunnen ondersteunen vanuit 1 gezin – 1 plan. 
Meer info lees je bij 5.2. 
  
5.2. Het jaar 2019 in beeld en een kijk naar 2020.  
 
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.   
Bij dit laatste kunnen we met trots aangeven dat de nieuwbouw werd gerealiseerd op de valreep 
van 2019. De twee STOP 4-7 teams hebben hun burelen in gebruik en de nieuwe, tweede 
leefgroep is een feit.  
Vanaf 2020 werken we met twee hechtingsgerichte, kleinschalige leefgroepen van elk 4 kinderen. 
Dit met een ondersteuning van 9 opvoedkundigen. In elk van deze groep is er ruimte om een Werf 
2 kindje extra op te nemen (lees info Werf 2). Onze regering wenst verder in te zetten op 
kleinschalige wooneenheden, we hopen met deze omschakeling tegemoet te komen aan deze 
oproep. We geloven ook sterk dat dit de betrokkenheid en aanwezigheid van ouders zal versteken. 
Om deze verbondenheid te versterken is er beslist om ook de opvoedkundigen de 
gezinsbegeleiding te laten opnemen. Zo kunnen we nabij opvolgen en ondersteunen. We refereren 
hierbij naar het model van Jo Voets ; steunen – sturen en stimuleren. 
We hebben in 2019 een intern vormingstraject gehad rond verbindende communicatie met alle 
personeelsleden van Het Open Poortje Waasland. Deze werd gegeven door onze agressiecoach. 
Er volgt een terugkommoment in het voorjaar van 2020.  
Werf 1 (1 gezin – 1 plan): als proefregio hebben we met de samenwerking reeds bergen werk 
verzet. We haalden dan ook vlot de 200 gezinnen welke als voorwaarde gesteld werd door de 
overheid. We hebben in 2019 verder gesleuteld aan het samenwerkingsverband om zo optimaal 
mogelijk te werken. We hebben de processen op punt gezet, een visietekst en kwaliteitseisen 
opgesteld, de supervisies zijn opgestart en ook het registratiesysteem ‘Eyouth’ werd in gebruik 
genomen. Op dit laatste is er vanuit het werkveld veel reactie gekomen. Dit omwille van de 
schimmige zone omtrent GDPR. Dit wordt verder opgenomen in 2020. De uitdagingen naar de 
toekomst; nog meer vertrekken vanuit intersectorale samenwerking, nog meer vertrekken vanuit 
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overbruggingshulp en ook binnen onze reguliere werking binnen de maand een overleg 
organiseren. We hopen ook dat er in de loop van 2020 een verdere uitrol komt van 1 gezin – 1 plan 
naar de belendende eerstelijnszones. We hopen op deze manier enkele waardevolle, tijdelijke 
medewerkers in dienst te houden. Het zou een verlies zijn mochten we dit niet kunnen waarmaken. 
 

Signaal in de marge: het uitrollen van Werf 1 in het huidige samenwerkingsverband heeft een 
aantoonbaar effect gehad op onze wachtlijst. We hebben echter vastgesteld dat dit effect van 
beperkte duur was en een wrang gevoel nalaat voor gezinnen buiten de regio van het 
samenwerkingsakkoord. Gezinnen binnen de regio van het samenwerkingsakkoord kunnen snel 
hulp bekomen, erbuiten is de wachttijd tot 9 maanden. Toch drie maanden minder dan voorheen, 
maar nog steeds te lang! 

 
Werf 2: in 2019 hebben we al enkele kinderen extra opgenomen via middelen Werf 2 (bij 
‘dreigende’ uithuisplaatsing van jonge kinderen). We hebben ook in enkele situaties de 
casuscoördinatie opgenomen. Waarbij we de verantwoordelijkheid opnemen om voor dit kind een 
goed veiligheids-, gezinsplan op te maken in samenspraak met ouders en betrokken hulpverleners. 
In 2020 wordt er verder gewerkt aan de provinciale format en visietekst. Het IROJ Oost – 
Vlaanderen zal zich mee engageren om dit mee uit te werken. Binnen onze werking kunnen we 
voor elke leefgroep een bedje via Werf 2 garanderen. We denken ook na om ons te engageren als 
casuscoördinator voor alle dossiers binnen Waas en Dender. 
Samenwerking vzw Vesta (voorziening voor personen met een handicap): Wekelijks komt een 
vaste bewoner ondersteunende taken uitvoeren; koffie zetten, speelgoed kuisen, planten water 
geven,… Alsook verhuren we de polyvalente ruimte voor enkele dagen per week. De bewoners 
komen hier dagbesteding doen.  
Samenwerking Pleegzorg: We hebben reeds jaren een solide en fijne samenwerking met 
Pleegzorg Waas en Dender. Om dit nog meer te versterken is er beslist om bij elkaar ‘vreemd te 
gaan’. Een gezinsbegeleider van ons sluit 1 keer per maand aan op een teamvergadering van hun 
en een keer per maand sluit een begeleider van hun aan op ons team.  
In 2019 werd een nieuwe vergadering opgestart; ‘perinataal zorgnetwerk’. In deze zijn we mede 
partner geworden. We hopen met ons aanbod aan te sluiten op de noden van deze ‘kwetsbare’ 
gezinnen.  
Op 20 april hebben we opnieuw deelgenomen aan de eendjesrace van Kiwanis Dendermonde. 
Deze serviceclub is ons al jaren zeer genegen en heeft ook dit jaar (samen met Kiwanis Temse) 
bijgedragen aan de aankoop van de keuken in de nieuwbouw. Beide clubs waren ook aanwezig op 
onze quiz en hebben achter de toog gestaan.  
Naast de sponsoring van Kiwanis moeten we ook volgende sponsors vermelden; Ine Somers en 
Drijam vzw. Met hun bijdrage hebben we het grootste deel van de meubelen in de nieuwbouw 
kunnen aankopen.  
Elk jaar zijn we partner binnen de ‘stadsslinger’ en de ’loketslinger’. Dit is een dag waarop 
leerkrachten (stadsslinger) en stadspersoneel (loketslinger) verschillende werkingen kunnen 
bezoeken en kennis maken. Ook dit jaar hebben we twee groepen mensen mogen ontvangen 
welke een rondleiding en uitleg over onze werking en Domo hebben gekregen.  
In vorig jaarverslag werd vermeld dat we gesprekken aan het voeren waren met vier andere 
voorzieningen in de regio om nauwer samen te werken. Uiteindelijk hebben we beslist deze 
gesprekken stop te zetten. De doelstellingen die op tafel liggen inzake (verregaande) 
samenwerking liggen niet in de lijn van onze verwachtingen. We laten echter de deur van 
samenwerking open staan.  
In 2019 kregen we opnieuw onverwachts bezoek van het FAVV (voedselagentschap). Ondanks het 
feit dat we ook deze controle goed hebben doorstaan, willen we de lat hoger leggen. Samen met 
de kok, verpleger en coördinator werd de autocontrolegids up-to-date gebracht en de nodige extra 
acties ondernomen. We plannen ook de renovatie van de keuken in 2020, wanneer de keuken in 
de nieuwe leefgroep operationeel is.  
Uitdaging voor 2020: We trachten de studio operationeel te maken. In deze studie kan een ouder 
één of enkele dagen in de week overnachten in nabijheid van haar kind(eren). Dit om de hechting 
tussen kind(eren) en ouder te maximaliseren. De werking van deze studio wordt gesuperviseerd 
door het CIG van Gent (meer info: http://begeleidingstehuis-sjb.be/ ). We trachten verder te 
bouwen aan een goede samenwerking en deling van aanbod met de Lokale Besturen, waarbij de 
huizen van het kind een belangrijke actor zijn. Sinds het ontstaan van deze huizen van het kind zijn 
we partner binnen Sint – Niklaas, Lokeren, Beveren. In 2020 zijn er gesprekken om partner te 
worden in Stekene.  

http://begeleidingstehuis-sjb.be/
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Zoals eerder vermeld willen we in 2020 de keuken renoveren, alsook de vloerbekleding van de 
slaapvleugel. De buitenwerken rond de nieuwbouw (aanplanting, aanleggen pad, afwerken 
parking) worden ook afgewerkt in voorjaar 2020.  
 
5.3. Hoe bereikt u Het Open Poortje-Sint Niklaas met de wagen:  
 
Indien u de autosnelweg Gent-Antwerpen volgt, neemt u, ter hoogte van St Niklaas, de afrit 
Stekene / Hulst (afrit 14). Bij het einde van de afrit gaat u richting St Niklaas. U rijdt steeds 
rechtdoor tot u aan de eerste lichten komt. U gaat vervolgens verder rechtdoor (u rijdt over een 
viaduct). Aan het einde van deze weg, is er een rotonde. Daar neemt u de 2e afrit, richting St 
Niklaas. U volgt deze weg die naar beneden loopt, richting een volgende rotonde. U neemt daar de 
2 weg naar rechts (Hoge Bokstraat). Vervolgens de eerste straat rechts; Watermolenstraat.  
 
 Trein en Buslijnen:  
Het CKG bevindt zich op 2 km van het station. Bussen 2, 3 en 27 hebben een halte op 100m van 
het centrum. Door het opvallend grote aanbod aan scholen in Sint Niklaas, is de bus-dienst goed 
uitgerust. Deze scholen bedienen het ganse Waasland met een ruim bus-netwerk. Hou echter 
rekening met overstappen indien u van Temse, Beveren, Lokeren,… komt. 

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

 
 

Signalen in de marge; 

Hoeveel residentiële bedden zijn er in de jeugdhulp in Vlaanderen in het agentschap Opgroeien? 
Uit onderstaande tabel gaat het over 4145 verblijfsmodules (of residentiële opvangplaatsen).  
Inzake jeugdhulp-plaatsen van het VAPH, betreft het enkel de OBC- en Ges+plaatsen.  De CKG’s 
maken ongeveer 11% uit van deze residentiële capaciteit.                         

De ongeveer 150 plaatsen voor NBMV zijn hier ook niet in opgenomen want projectmiddelen. 

Pleegzorg begeleidde in 2018 ongeveer 5500 pleeggezinnen.  Het betrof ongeveer 6650 
pleegkinderen en een 500 pleegvolwassenen.       
  

 

 
 

 

Aantal verblijfsmodules 

Opgroeien 2019-2020 1-bis 4 punten 

 

6 punten 

 

8 punten 

OVBJ 2889 566 2323   

CIG 126  126   

OOOC 273 273    

OBC 247 247    

GES + 137   137  

Beveiligend 13    13 

CKG 460     

Totaal 4145 1086 2449 137 13 
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6. De Tuimel-werking 

 
 

1. Aangekochte modules voor De Tuimel 

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

modules. 

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

 

 

2. Situering            

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

kansarme, generatie arme en 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 30 jaar is de doelgroep nog steeds nauw betrokken bij alle aspecten; wat is de 
ondersteuningsvraag van deze ouders, hoe moet een ondersteunend aanbod eruit zien voor deze 
gezinnen,… en wat zijn hun prioriteiten, angsten, gevoeligheden? Evenzeer is het belangrijk dat de 
gezinnen als groep mondig kunnen zijn; het samen nadenken over hulpverlening en hierover in 
groep praten, heeft een emancipatorisch effect zowel voor de groep als voor de individuele ouders. 
Het zeer dicht staan bij de ouders, vanuit de ambulante werking, en het op alle vlakken met hen 
een gelijkwaardige dialoog aangaan, maakt het mogelijk om ook de moeilijkste thema’s op te 
nemen. 
Naast het verbale deel staat actie centraal; het samen doen geeft andere mogelijkheden en is een 
belangrijke hefboom in de begeleiding van gezinnen waar mensen een uitsluitingsverleden 
meedragen. 
De visie vindt zijn basis in: 

- een systeemtheoretische kijk op gezinnen, contextueel kaderen; 
- het vertrekken vanuit de krachten van het gezin; 
- het geloof in ervaringsgerichte actie; 
- participatie op basis van gelijkwaardigheid op diverse begeleidingsterreinen; 
- transparantie in de begeleiding, de verantwoordelijkheid blijft bij het gezin. 
 

Door de zeer goed uitgebouwde ambulante en ouderparticipatieve werking kreeg De Tuimel in 
2001 de prinses Mathilde-prijs, een onderscheiding die een kwaliteitslabel heeft. 
Kind & Gezin erkende de Tuimel-werking als een module die CKG’s kunnen aanbieden binnen hun 
ambulante begeleidingsaanbod. 
 
 
3. 2019 in beeld          

  

3.1. Cijfers voor 2019 

De Tuimel begeleidde in 2017 15 verschillende gezinnen, met een totaal van 32 kinderen.  
In totaal werden 21 modules gerealiseerd. 

 
Er werden 18 Tuimelmodules gepresteerd. Voor 6 gezinnen werd de module (max. 6 maanden) 
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. We gaan hier telkens zeer omzichtig 
mee om en verlengen enkel indien dit nodig is voor het betreffende gezin. Tegelijk willen we ook de 
vrijheid kunnen blijven hebben om in deze dossiers de module te verlengen om op deze manier 
met de aangeboden methodiek een meer blijvend effect te bewerkstelligen.  

 
Er werden 5 lang licht mobiele modules gepresteerd. Voor 1 gezin volgde op de Tuimelmodule een 
mobiele module. Voor een ander gezin hadden we de Tuimelbegeleiding afgerond. Een drietal 
maanden later stelde de vader van dit gezin een nieuwe begeleidingsvraag, hij en zijn partner 
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waren ondertussen uit elkaar en hij vroeg verdere ondersteuning bij de opvoeding nu hij er alleen 
voor stond. Dit was een correcte vraag en dus beslisten we een nieuw mobiel traject op te starten.  

 
12/15 gezinnen (80 %) zijn uitgesproken kansarm. 11/15 gezinnen (73 %) zijn generatiearm. Dit 
bevestigt ons opnieuw in onze overtuiging dat de Tuimelmodule een uitgesproken methodiek 
blijft om aan de slag te gaan met zeer kansarme gezinnen met jonge kinderen. Zowel de 
combinatie van een gespreksmatig aanbod en het ‘samen dingen doen’ als van het individueel en 
het groepsaanbod blijven een grote meerwaarde hebben, specifiek voor deze gezinnen waar 
vaardigheden op verschillende vlakken vaak ondergesneeuwd zijn en hechting vaak niet 
vanzelfsprekend verloopt.  

 
In 6/15 gezinnen (40 %) is er een psychische problematiek aanwezig bij (één van) de ouders. De 
laatste jaren hebben we vaak een sterke vertegenwoordiging van psychisch kwetsbare ouders. 
Hoewel we hier onze weg in vinden, is dit niet altijd vanzelfsprekend in een organisatie waarin 
groepswerk zo’n fundamenteel deel van de werking uitmaakt. Ouders in een groep samenbrengen 
rond het meest kwetsbare dat ze hebben (hun kinderen) brengt sowieso uitdagingen met zich mee. 
Wanneer hier een aantal ouders bij zijn met een psychische problematiek die ook wel een invloed 
heeft op hun sociale vaardigheden, zorgt dit voor extra uitdagingen.  

 
3/15 gezinnen (20 %) zijn 1-oudergezinnen. Het gaat hier alleen over die ouders die volledig 
zonder partner instaan voor de opvoeding van hun kinderen. Ouders die een langdurige relatie 
hebben met een ‘nieuwe’ partner die hen ondersteunt in de opvoeding van hun kinderen tellen we 
hier niet in mee. Desalniettemin is dit opnieuw een opvallend resultaat wanneer je het vergelijkt 
met het aantal 1-oudergezinnen in vroegere jaren, toen waren er veel meer 1-oudergezinnen. 

 
Aantal kinderen per gezin: - gezinnen met 1 kind: 6/15 (40 %) 

   - gezinnen met 2 kinderen: 3/15 (20 %) 
   - gezinnen met 3 kinderen: 5/15 (33 %) 

    - gezinnen met 5 kinderen: 1/15 (7 %) 
 

In 6/15 gezinnen (40 %) wonen één of meerdere kinderen elders of zijn ze geplaatst. Wanneer 
oudere kinderen geplaatst zijn of vroeger geplaatst geweest zijn, wordt een Tuimelbegeleiding 
vaak ingezet om een ‘nieuw’ kindje alle kansen te kunnen geven om wel goed thuis te kunnen 
opgroeien.  
Diversiteit: in 2019 begeleidden we: -‘Vlaamse’ gezinnen = 11/15 (72%) 

- Vlaams-Marokkaanse gezinnen = 1/15 (7%) 
- Afghaanse gezinnen = 1/15 (7%) 
- Surinaamse gezinnen = 1/15 (7%) 
- Kameroense gezinnen = 1/15 (7%) 

 
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. Een van de collega’s volgde een aantal jaar geleden een postgraduaat opleiding 
interculturele hulpverlening. Haar know how en voortdurende alertheid op het respectvol en 
zorgzaam begeleiden van gezinnen met verschillende culturele achtergronden straalde sindsdien 
sterk af op het hele team. Waar we doorheen de jare 
n een zeer sterke expertise uitbouwden rond kansarmoede en opvoeding, voelen we ons hierdoor 
sindsdien ook sterker rond opvoeding en culturele diversiteit.  

 
Verwijzers:   6 gezinnen namen zelf contact op met een begeleidingsvraag 

3 gezinnen werden doorverwezen via Bijzondere Jeugdbijstand 
  2 gezinnen werden doorverwezen door Kind & Gezin 
  1 gezin werd doorverwezen via een vrouwenopvangcentrum 
  1 gezin werd doorverwezen via het CAW 
  1 gezin werd doorverwezen via de RVA 

1 gezin werd doorverwezen vanuit het begeleidingstehuis waar de oudere 
kinderen verblijven 
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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. We zijn, vanuit onze preventieve 
opdracht, nog steeds tevreden dat er blijvend gezinnen zijn die op eigen houtje de weg naar De 
Tuimel vinden.  
 

3.2. Afronding van begeleidingen 

Voor 11 gezinnen werd de begeleiding van De Tuimel in 2019 afgerond. Na de intensieve 
begeleiding van De Tuimel kunnen deze gezinnen met een ‘zware rugzak’ vaak overgaan op een 
lichtere ondersteuning (3 gezinnen) of kunnen ze na afronding op eigen kracht verder (5 gezinnen). 
Dit betekent dus dat 8/11 gezinnen (73 %) van deze afgeronde begeleidingen voor De Tuimel 
eindigen met een ‘mooi resultaat’. Gezien de ‘zwaarte’ van de gezinnen die we begeleiden, is dit 
voor ons een positief verhaal.  

 
In 1 gezin ondersteunden we de bezoeken van een kind dat in een pleeggezin verbleef. Het 
uiteindelijke doel was het zelfstandig kunnen uitvoeren van dagbezoeken/weekends van het 
jongetje in zijn gezin. Tijdens de begeleiding bleek dat de vader in het verleden veroordeeld was 
voor pedofilie. Binnen De Tuimel hebben we de afspraak dat we geen mensen die dergelijke 
veroordeling hebben begeleiden in De Tuimel, omdat we het ethisch niet verantwoord vinden om 
hen te laten deelnemen aan een groepswerking met ouders en kinderen samen. De groepswerking 
maakt een essentieel deel uit van de werking van De Tuimel (het is een en-en verhaal) waardoor 
we in dat geval geen begeleiding opstarten. In dit geval liep de situatie al een tijdje en zijn we op 
zoek gegaan naar alternatieven om de periode te overbruggen tot er een andere begeleiding kon 
opstarten. Mogelijkheden voor ons waren een (tijdelijk) individueel aanbod, of de optie dat alleen 
de mama deelnam aan de werking. Het gezin koos er echter voor om hier niet op in te gaan en 
stopte de begeleiding. 

 
Bij een ander gezin was het begeleidingsdoel het ondersteunen van de overgang van een baby’tje 
van een pleeggezin naar huis. Tijdens de opbouw van deze bezoeken bleek dat een van beide 
partners te beschadigd was om een veilige en stabiele hechtingsrelatie aan haar kind aan te 
bieden en werd door de jeugdrechter, in samenspraak met De Tuimel, beslist om deze opbouw te 
stoppen en het kindje te oriënteren naar perspectiefbiedende pleegzorg. We ondersteunden de 
bezoeken nog in afwachting van een plekje in de bezoekersruimte. 

 
Bij een ander gezin werd de begeleiding op vraag van de ouders, ondersteund door Kind & Gezin, 
prenataal opgestart. De bezorgdheden vlak na de geboorte van het kindje waren echter zo groot 
dat een snelle interventie van de jeugdrechtbank het kindje eerst langer op materniteit liet 
verblijven waarna overgegaan werd tot een netwerkpleegplaatsing. De Tuimel was de hele tijd 
betrokken bij dit proces en bleef begeleiden tot we het gevoel hadden dat de ouders hun dochtertje 
de toelating konden geven om zich te ‘hechten’ en ontwikkelen in het pleeggezin.  

 
3.3 Eén Gezin één Plan 

Vanuit De Tuimel stapten we mee in het 1 Gezin 1 Plan verhaal in Antwerpen. We kregen 
middelen voor 1 voltijds nieuwe medewerker. Vanuit het gedachtengoed dat 1G1P hulpverleners 
uit verschillende sectoren samenbrengt met elk hun eigen inbreng en expertise, kozen we ervoor 
om ervaren collega Leen 1/5e van deze uren op zich te laten nemen. Op deze manier kon zij de 
kennis die we in De Tuimel opbouwden mee inbrengen bij 1G1P. Daarnaast gingen we op zoek 
naar een 4/5e nieuwe collega en waren we bij de selectieprocedure extra gemotiveerd om iemand 
te vinden met het juiste profiel met roots in migratie. We zagen verschillende waardevolle 
kandidaten en uiteindelijk werd Incir De Meulder weerhouden. Vanaf 1 mei werd zij onze nieuwe 
collega. Leen en Incir maken deel uit van 2 teams van 1G1P, in Deurne en Borgerhout. Naast de 
inbreng van hun know how bij 1G1P, is er ook de omgekeerde beweging. Door deel uit te maken 
van een team met hulpverleners uit verschillende sectoren, is onze parate kennis over de sociale 
kaart enorm toegenomen. Daarnaast zijn we ons bij elke aanmelding en begeleiding sterker dan 
vroeger bewust van inzetten van de 1G1P methodiek en het versterken van netwerken (al is dit bij 
gezinnen levend in generatiearmoede niet vanzelfsprekend).  
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3.4 Noodzaak tot het ondersteunen van materiële noden 

We vermelden al een aantal jaar in het jaarverslag hoe een (groeiende) groep gezinnen een 
structureel tekort heeft aan middelen om rond te komen. Dit was dit jaar niet anders.  
Ouders die maar 1x per dag eten… Kinderen die thuisgehouden worden van school omdat er geen 
boterhammen kunnen meegegeven worden… Gezinnen die niet naar de dokter gaan met hun kind, 
ook al is het nodig, omdat er geen geld is… Het zijn maar enkele voorbeelden uit een harde 
realiteit. Ondanks sociale initiatieven als voedselbanken, speciale statuten voor kansengroepen en 
projecten allerhande, blijft er een groep mensen die uit de boot valt. De chaos, het onvoorspelbare 
en soms het verlammende eigen aan multiproblem gezinnen zullen hier zeker een aandeel in 
hebben. Aan de andere kant kan je je de vraag stellen of een aantal initiatieven hun doel niet voor 
een deel voorbij schieten wanneer net die gezinnen die er het meest baat bij zouden hebben er 
geen gebruik van maken. Wanneer alle energie gaat naar het overleven en er geen ruimte meer 
overblijft voor het opvoeden, worden ook de volgende generaties onrecht aangedaan. 

 
Vanuit de Tuimel blijven we initiatieven en projecten opzetten om hier tot op zekere hoogte via 
sponsoring een nood te kunnen lenigen (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. Hiervoor zijn we onze talrijke 
sponsors zeer dankbaar!  

 
3.5 Verbouwingen in De Tuimel 

In 2019 werd er stevig geïnvesteerd in de infrastructuur van De Tuimel. In september starten 
renovatiewerken aan de buitenkoer en de 2e verdieping.  
De muren van de buitenkoer waren door waterinsijpeling minder stabiel geworden en de bezetting 
brokkelde af. Dit werd vakkundig aangepakt en alles werd opnieuw bezet. Het resultaat is een 
uitnodigend stadskoertje waar, na verdere aankleding, kinderen en ouders fijn buiten kunnen 
spelen. 
De 2e verdieping werd gebruikt als bureelruimte en gespreksruimte. Deze ruimtes waren uitgeleefd 
en onpraktisch ingericht. Gedurende de afgelopen jaren waren er echter steeds investeringen 
waaraan naar ons gevoel prioriteit gegeven moest worden omdat ze meer ten goede kwamen van 
de begeleidde gezinnen. In 2019 werd de 2e verdieping wel gerenoveerd. We beschikken nu over 
een grote multifunctionele ruimte en een lichte bureelruimte.  
De periode van de verbouwingen zelf was, zeker voor de collega’s, niet de gemakkelijkste periode. 
In onze geïmproviseerde bureau van 9 m² was het verre van eenvoudig om geconcentreerd te 
werken, er was voortdurend stof en lawaai, overal stond opgestapeld materiaal, we moesten alles 
inpakken en versleurden gerief van hier naar daar, … Het moet echter gezegd worden: het was het 
waard, het resultaat mag er zijn en daar genieten we nu samen met de gezinnen dagelijks van.  
Deze verbouwingswerken waren niet mogelijk geweest zonder de steun van de Raad van Beheer 
van Het Open Poortje. Wij zijn hen zeer dankbaar voor hun steun en goedkeuring voor de 
uitvoering van deze werken. We kregen voor de werken aan de buitenkoer ook financiële steun 
van Cera. Ook hen zijn we erg dankbaar. Tenslotte vonden we de Stichting Koningin Paola bereid 
om de inrichting van de multifunctionele ruimte te financieren. Dit maakte het voor ons mogelijk om 
hier een functioneel en smaakvol ingerichte ruimte van te maken. Ook hen willen we van harte 
bedanken.  

 
3.6 Coaching en vorming 

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

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

- We boden aan de collega’s van CKG Lentekind een supervisiemoment aan rond de 

werking van De Tuimel en wat hiervan vertaald kan worden naar hun eigen werking. 

- 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.  

- Ook in 2019 gaven 2 personeelsleden van De Tuimel de cursus ‘Vader/moeder zijn in de 

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

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

gezinnen op De Tuimel. 
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- Incir en Leen namen deel aan de werkgroep binnen Het Open Poortje waar een visie en  

beleid rond diversiteit werd uitgedacht.  

- We namen deel aan een onderzoekproject vanuit de Karel De Grote Hogeschool 

(opleidingen verpleegkunde, pedagogiek van het jonge kind en sociaal werk) rond 

‘persoonsgericht zorgen voor kinderen en ouderen vanuit een interdisciplinaire aanpak’. 

- 2 collega’s namen deel aan de studie avond ‘meer kansen voor kansarme moeders: de 

ontwikkeling en voorstelling van een postnataal kansenpad’. 

- GoiA sloot aan op een teamvergadering om vorming te geven over druggebruik en 

ouderschap. 

- We lichtten de werking van De Tuimel toe op een overlegplatform van kinderdagverblijven 

uit de provincie Antwerpen, om hen te sensibiliseren rond hun mogelijke rol als 

doorverwijzer.  

- Een collega nam deel aan een 2-daags congres ‘kinderen getuige van geweld’ 

georganiseerd door het Vertrouwenscentrum Antwerpen. 

- De collega’s die deel uitmaken van de teams van 1G1P kregen in het kader hiervan ook 

verschillende opleidingen. Nieuwe of opgefriste inzichten die hier aangeboden worden, 

stromen via hen ook door naar het team van De Tuimel.  

 
 

4. Uitdagingen voor 2020 

- We willen opnieuw een ontmoetings- en overlegmoment voor de Tuimelwerkingen van de 

verschillende CKG’s organiseren. We proberen op deze manier de vinger aan de pols te 

houden en het kwaliteitslabel van De Tuimel (als totaalpakket) uit te dragen. 

- We blijven engagementen opnemen om onze kennis over kansarmoede en 

generatiearmoede en het effect hiervan op opvoeden te delen met collega’s uit andere 

werkingen en studenten.  

- Deze kennis en ervaringen willen we ook blijven inzetten om er waar mogelijk mee voor te 

zorgen dat gezinnen levend in kansarmoede geen onrecht wordt aangedaan en naar 

waarde worden geschat. Elke dag opnieuw zien we hoe gezinnen die leven in 

omstandigheden waar niemand jaloers op is zich inzetten om te (over)leven. Multiproblem 

gezinnen (de naam zegt het zelf) worden gereduceerd tot wat ze hebben (multi problems), 

niet tot wat ze zijn. Vanuit De Tuimel willen wij er toe bijdragen dat dit wel gezien en 

gehonoreerd wordt. 

- Het 1G1P verhaal wordt verder gezet. In 2020 worden nieuwe wijken opgestart, waar De 

Tuimel ook een rol in zal spelen.  

 
 

Verslag Ruth Stevens, coördinator De Tuimel 
Voor meer info over onze concrete werking : www.detuimel.be. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Signaal in de marge:  
 
Wil je meer weten inzake jeugdhulp in Vlaanderen, hierbij de link naar het meest recente 
jaarverslag jeugdhulp Vlaanderen: 
http://www.jaarverslagjeugdhulp.be/jaarverslagen 
Mogelijk is, op het moment waarop u dit leest, het jaarverslag jeugdhulp 2019 al beschikbaar… 
 
 

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

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

Meer info vindt u ook op www.hetopenpoortje.be en naar www.stop4-7.be.    
 
7.1. STOP4-7 Antwerpen Noord-Kempen. 

 

1. Inleiding. 

Dit jaar werden 5 groepen georganiseerd (1 in januari, 2 in maart en 2 in september).  
In totaal namen 43/50 kinderen, hun gezin en de school deel aan het programma, waarvan 
respectievelijk 17/20 in de Kempen en 26/30 in Antwerpen-Noord. Het aantal ligt lager dan de 
voorbije jaren. De coördinator was enige tijd afwezig wegens een onverwacht overlijden.  

 
In de groep van Antwerpen hebben 23 kinderen het hele programma gevolgd.  3 Kinderen zijn 
vroeger gestopt. De redenen zijn uiteenlopend nl. een hechtingstoornis tot het niet akkoord gaan 
met de aanpak o.a. rond de toepassing van een TO.   
In de groep van de Kempen hebben 17 kinderen het hele programma gevolgd.  
 
We zien in het algemeen een toename van problemen, zowel in gradatie als in complexiteit.  Meer 
kinderen die geschorst worden op school of nadien een dubbele diagnose krijgen.  
Ook heeft het wegvallen van een personeelslid een grote impact gehad op de werkdruk van de 
andere teamleden. Dit heeft ook zijn weerslag op de resultaten.  
 

2. Samenwerkingsverbanden 

In maart 2019 gingen de trainingen door in het CKG Lentekind te Vlimmeren.  De samenwerking, 
de locatie en de ruimten hebben en positieve impact op de werking. Als enige bedenking werd 
gemaakt dat de speelplaats ver verwijderd is van het klaslokaal.  
Tijdens de leerkrachtentraining werden 7 externe mensen bijgeschoold waaronder 3 van het 
ondersteuningsnetwerk (Ona en Vokan) en 4 leerkrachten die een bijscholing zochten rond het 
hanteren van gedragsproblemen in de klas. 
 
Er werd samengewerkt met de landelijke kinderopvang in de Kempen.   
In 2019 werden er 6 bijscholingen gegeven.  

• 11/02/2019: IBO Gierle gegeven door Fenia en Wendy 

• 12/02/2019: GC Brecht gegeven door Maxime en Roxanne 

• 19/02/2019: Regiokantoor Brecht gegeven door Nadine en Saartje 

• 10/09/2019: IBO Sint-Amands gegeven door Fenia 

• 12/09/2019: IBO Lichtaard gegeven door Fenia en Wendy 

• 16/09/2019: IBO Kalmthout gegeven door Roxanne en Fenia 

 

 

http://www.nji.nl/
http://www.hetopenpoortje.be/
http://www.stop4-7.be/
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3. Doorverwijzers 

De grootste doorverwijzers blijven de scholen met 44 %, andere hulpverlener 27% en het CLB met 
20 %. Via andere ouders en online vonden 6% het stopproject. Ouders gaan zelf online op zoek 
naar oplossingen voor gedragsproblemen.   
De ouders consulteren geregeld de website van het CKG of STOP4-7, alvorens in te schrijven. 
Ouders zijn hierdoor beter geïnformeerd en stellen meer gerichte vragen bij de aanmelding.   

 
De aanmeldingen gebeuren zeer vlot via het digitaal aanmeldingsformulier. Vooral scholen en het 
CLB maken hier gebruik van. Praktisch alle aanmeldingen verlopen via mail.                      Het 
aantal aanmeldingen is groter dan de capaciteit. Sommige ouders haken af omdat ze op korte 
termijn dringende hulp zoeken.  
Ook blijft de vraag naar gelijkaardige projecten voor +8-jarige groot. Er werd in dat kader contact 
opgenomen met het CKG De stap in Genk. Bekeken wordt hoe dit in de praktijk kan omgezet 
worden. Hiervoor zijn dringend gelden nodig. Het afbouwen van de bestaande stoptrainingen in 
functie van een +8j. traject lijkt niet aangewezen gezien dit de wachtlijsten nog zou verlengen. 
 

4. Demografische gegevens 

Gekende demografische gegevens komen terug: 
Geslacht:  
91% zijn jongens en 9% meisjes.  
 
De leeftijd van het kind: 

Leeftijd in jaren  % 

   4 jaar 4,6 % 

   5 jaar 23,2 % 

   6 jaar 25,5 % 

   7 jaar 46,5 % 

Totaal   

 
Gezinssamenstelling 
68,5% van de kinderen woont in een oorspronkelijk gezin.  
22,8% in een éénoudergezin van moeder   
8,5% in een nieuw samengesteld gezin.  
 
6,06% is een kind alleen. 
63,6% heeft één broer/zus.  
30,3% heeft meer dan één broer/zus.  
 
Gemiddelde leeftijd van de ouders: 
De leeftijd van de vaders ligt iets hoger dan die van de moeders.    
Moeders zijn gemiddeld 34 jaar en vaders 37 jaar.  
 
Tewerkstelling:  

Tewerkstelling Deeltijds Voltijds Geen 

Mama 29,03% 39,7% 32,2% 

Papa  96,2% 3,7% 

 
Het valt op dat de cijfers gelijk opgaan voor de 2 locaties.  
Bijna alle vaders werken voltijds. Meer dan 1/3 van de moeders doet dit ook! 
Tijdens de oudertraining wordt dit vaak besproken omdat dit een weerslag heeft op het 
stressniveau binnen het gezin.  
 

5. Aanwezigheden en contacten tijdens de trainingen 

In totaal volgden 73 ouders (plusouders en grootouders) de trainingen. 
Er namen 42 moeders en 29 vaders deel.  
De onderstaande tabel geeft enkel de aanwezigheden van de natuurlijke ouders weer.  
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 Antwerpen- noord Kempen Gemiddelde 
Op 10 lessen 

 Sessie1 Sessie2 Sessie3 Sessie1 Sessie2 Totaal 

Moeder  9.1 7.5 7.1 8.8 8.5 8.2 

Vader  6.8 4.4 6.8 7.1 6.1 6.2 

Kind  9.2 7 9.6 9.7 9.8 9 

 
De kinderen waren gemiddeld 9 op 10 aanwezig.  
In totaal volgden 59 mensen (leerkrachten, zorg en ondersteuning Vokan en Ona, waarvan 7 
externen) de leerkrachtentraining.  
De aanwezigheden hebben enkel betrekking op de leerkrachten van de deelnemende kinderen. 
  

Aanwezigheden 
Op 4 lessen 

Antwerpen- noord Kempen  

 Sessie1 Sessie2 Sessie3 Sessie1 Sessie2 Totaal  

Leerkrachten   3.1 3.4 3.1 2.9 3.6 3.2 

 
Huisbezoeken:  
Er werden 176 HB in de Kempen en 110 HB  in Antwerpen-Noord gedaan.  
Dit geeft een gemiddelde van 6.65 huisbezoeken per kind/gezin.  
 
Schoolbezoeken:  
In totaal werden er 113 schoolbezoeken gedaan in de Kempen en 80 in Antwerpen-Noord.  
Dit geeft een gemiddelde van 4.48 schoolbezoeken per kind/gezin.  
We merken op dat er minder schoolbezoeken werden gedaan in Antwerpen- Noord. De trainers 
stellen dat ze niet altijd toegelaten worden in de klassen. Leerkrachten zijn vaak moeilijk te 
motiveren om deel te nemen aan de leerkrachtentrainingen. Dit heeft invloed op de resultaten (zie 
verder). Als reden geven de leerkrachten overbelasting door de hoge eisen, een beperk 
personeelsbestand of de moeilijke klasgroep. Spijtig genoeg krijgen we soms nadien wel vragen 
als de stoptraining gedaan is. Het blijft moeilijk werken!  
 

6. Effectiviteit, conclusies 

Ter info voor wat volgt:  

Effectsize 

Geen  Kleiner dan .20 

Klein  Tussen .20 en .50 

Matig  Tussen .50 en .80 

Groot  Groter dan .80 

 
 

DOELEN 

 
Op het einde van de kind training, zien we dat ouders het gedrag van hun kind veel positiever 
scoren, zo blijkt uit analyse van de doelen.  
 
Gemiddelden  
Scores 

SESSIE 1 
Antwerpen  

SESSIE 2 
Antwerpen 

SESSIE 3 
Antwerpen 

SESSIE 1 
Kempen  

SESSIE 2 
Kempen 

Begin 1.62 1.83 1.75 1.12 2.22 

Tussentijdse 5 3.9 4.31 4.37 6.42 

Eindscore 5.9 5.58 7.25 6.37   

Toename  
Begin-einde 4.28 3.75 5.5 5.25  

 
Ouders ervaarden volgende handvaten als steunend: 

• Structuur: daglijn, timer, routines inbouwen  

• Beloningsystemen of beloningen geven 

• Eigen ruimte geven om boos te kunnen zijn (schildpad/stophoek) + zelf weggaan uit 

negatieve situaties 
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• Wat op school gebeurt, daar laten en thuis ondersteunende gesprekjes doen  

• Keuzes bieden 

• Betrokkenheid door samen dingen te doen en luisteren naar  

• Contextverklaring en picto’s 

• Aanraken en oogcontact maken  

• Consequent zijn: Duidelijk en kordaat instructies geven  

• Rustig blijven en tijd nemen op kindniveau 

• Probleemoplossing door het kind zelf  

• Toezicht houden 

• Complimenten geven  

• Gevoelens benoemen waardoor het kind rustiger blijft + thermometer 

 

BESTE OUDERS  

 
De ouders geven aan dat na de stoptraining er een klein effect is op gebied van gedrag (0.45) en 
opvoeden (0.26) en een matig verschil op gezinsvlak (0.51). In totaal scoren ze een klein effect 
(0.44). 
 
Resultaat in het algemeen: 7,6/10 
Trainers van de kind training: 8,5/10 
Trainers van de oudertraining: 9.3/10 
 
Positieve ervaringen:  

• Ik ben tevreden van de stopschool te kennen (anderstalige mama) 

• Dankzij deze training is mijn kind meer opener geworden en durft hij over zijn 

gevoelens en problemen praten.  

Bedenkingen:  

• Ik zie wat we al kei goed deden thuis vb. opvoeding zeker als ik hoor hoe het eraan 

toe gaat bij anderen. Trainers wees reëel en zoek geen problemen die er niet zijn. 

Laat de ouders hun grens stellen en accepteer die.  

• Duur anders aanpakken.  Vb. in de vakanties →  er wordt nu veel gemist op 

school.  

 

BESTE LEERKRACHTEN  

 
Op gebied van gedrag en opvoeding wordt er respectievelijk een matige en kleine score gegeven. 
De grootste verandering wordt door de leerkrachten waargenomen op vlak van het gezin.  
Ze geven een gemiddelde score van 7,6/10 wanneer er gevraagd wordt naar de tevredenheid over 
de resultaten van de trainingen.  
 
De leerkrachtentraining krijgt een gemiddelde score van 9/10. De hoge score heeft mogelijk te 
maken met het feit dat de leerkrachten verschillende kinderen met gedragsproblemen hebben.  De 
leerkrachten geven aan dat ze de tools kunnen gebruiken in de ruimere klas.  
 
Positieve ervaringen:  

• W. heeft in de klas veel handvaten gekregen.  De handvaten voor op de 

speelplaats dienen nog verder uitgewerkt te worden.  

• Het is heel goed dat C. dit heeft gedaan omdat er daardoor dingen bij C. zijn 

losgemaakt.  Dit maakt dat de ouders hebben ingezien dat er verdere stappen 

moeten worden gezet. Dit om C. te helpen met zijn problemen. Voor C. heeft dit 

wel veel losgemaakt waardoor hij nu heel fel blokkeert (= stilstaan bij de 

problemen en er ook iets mee leer doet). 

• Op school ging het al vrij goed.  Het lijkt of hij heeft meer uitbarstingen maar hij laat 

ze meer tot uiting komen.   Hij gaat er wel heel knap mee om.  Past de 
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aangeleerde technieken heel knap toe. Dankjewel! L. heeft echt al heel veel aan 

de stopklas gehad.  

• Dikke pluim voor alles wat jullie doen! Wat een positieve evolutie van het kind en 

zeer veel goede tips/werkwijze /methode bijgeleerd.  

• Ouders zijn uit negatieve spiraal. Heel fijn om te zien.   A. hervalt vaak in oude 

gewoonten maar ik zie zoveel vooruitgang.  

Bedenkingen:  

• Ik vind het jammer dat de inhoud van sessie 4 zolang op zich laat wachten.  Dit is 

praktisch heel inzetbaar in de klas en dus jammer dat het pas op het einde aan 

bod komt.  

• Ik heb doorheen de weken niet echt verandering gezien bij K.   Precies of wat in de 

stopklas gebeurt daar ook blijft.  Ook al probeer ik telkens wanneer er een 

probleempje is, het toch met de dingen vanuit de stopklas op te lossen. 

(Vermoeden van ADHD, ook bij de ouders) 

• De reden waarom ik een 5 geef is omdat ik op school niet ervaar dat er veel 

veranderd is.  Veel ging al goed. Mama was wel tevreden over de KT maar had 

net een operatie achter de rug en veel psychische problemen.  

• D. vertoont inhoudelijke problematiek (=leerprobleem) die aanwezig is, meer dan 

een sociaal emotioneel probleem.  Misschien dat ze ook verband houden met 

elkaar?  Dit bekijken we verder dit schooljaar.  

 

SDQ OUDERS 

 
Na de training zien we bij de tussentijdse meting een groot effect voor gedragsproblemen (1.25).  
Een klein effect voor pro sociaal gedrag (0.23) en problemen met leeftijdsgenoten (0.41).   De 
aandacht en concentratie neemt ook positief toe met een matig effect (0.6).  Er is geen effect op 
emotionele problemen (0.1).  
Op de totaalscore van problemen zien we een groot effect (1).  
Wanneer we kijken naar de follow up zien we een klein effect op aandacht tekort -hyperactiviteit 
(0.31) en pro sociaal gedrag (0.39).  Het effect is matig voor gedragsproblemen (0.63) en 
problemen met leeftijdsgenoten (0.62). 
De totale score geeft een matig effect (0.6). 
 

OBVL: opvoedingsbelastingvragenlijst 

 
Bij de OBVL  zien we geen effect voor problemen opvoeder-kind relatie (0), depressieve stemming 
(-0.05) en een zeer klein effect bij rolbeperking (0.04). 
We zien een klein effect op vlak van gezondheidsklachten (0.41) en de totale score (0.38).  
We zien een groot effect op problemen met opvoeden (1.24) 
Er werd vastgesteld door de gezinsbegeleiders dat er veel ouders waren met persoonlijke 
problematieken o.a. agressie in eigen omgeving of verleden. Dit kan onvoldoende opgenomen 
worden binnen de stoptrainingen en hiervoor werd samengewerkt met andere diensten.  
 
 

VSOG: Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag 

 
We zien geen effect op positieve betrokkenheid (0) en materiële beloners (-0.31) en fysiek straffen 
(0).  
Een klein effect op aanleren van regels (0.29) en straffen (0.26).   
Een groot effect op inconsequent straffen (1.03) De ouders hebben geleerd om op een andere 
manier te reageren op de regel overtredend of agressieve gedrag.  

 

SDQ LEERKRACHTEN  

 
Tussen de aanvang en de tussentijdse metingen zien we geen effect.  
Tussen de tussentijdse en de eindscore zien we een klein effect op emotionele problemen.  
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Tussen de tussentijdse en de follow up zien we een klein effect op gedragsproblemen. 
We merken dat leerkrachten enige tijd nodig hebben om het geleerde toe te passen. In het begin 
van het schooljaar merken de trainers dat dit beter lukt dan in de loop van het schooljaar.  
Een van de uitdagingen in de toekomst is meer inzetten op de noden van de leerkrachten. 
 

7. Studiedagen, vormingen  

Gevolgde cursussen: 
 

13/02, 20/02, 27/02 en 06/03/2019: (Op) weg met angst: The human link: Fenia  
14/09/2019: Studiedag ADHD Zit Stil: Fenia, Nadine, Roxanne, Wendy, Stephanie, Sanne  
Start Raket: begin september.  

 

8. Personeel  

In het kalenderjaar 2019 bestond het team uit:  
Fenia Cypers (Co, KT; OT  en LKT): afwezig tussen april en juni 2019. 

 
Team Merksem  

• Saartje Taverniers 50% (KT, gezins- en schoolbegeleider) 

• Roxanne Van Assel: 50 % (KT, OT gezins- en schoolbegeleider) is overgeschakeld 

naar de locatie Merksem.  

• Stephanie Lamrini: 50% ter vervanging van Maxime en Tine (KT, gezins- en 

schoolbegeleider) gestopt na 1 KT.  Is op zoek naar een uitdaging die meer aansluit bij 

haar persoon.  

• Maxime: gestopt in juni 

• Tine: overstap naar 1 gezin 1 plan.  

 
Team Kempen  

• Nadine Lambreghts: 50 % (KT, OT, gezins- en schoolbegeleider) 

• Sanne Verbeeck 50% ter vervanging van Roxanne in de Kempen. (KT, OT, gezins- en 

schoolbegeleider) 

• Wendy de Beuckelaer: 65 % (KT, LKT, OT gezins- en schoolbegeleider) 

 

9. Uitdagingen naar 2020. 

 
➢ In mei en juni was er binnen het team een hoog stressniveau.  Er werd beslist om meer 

met part-timers te werken waardoor de werkdruk meer gespreid is.  De spanningen 

tussen de teamleden werd ook opgenomen door de coördinator en verder opgevolgd 

door de agressiecoach.   

➢ Naar aanleiding van een klacht rond een TO werd het klachtenformulier aangepast zodat 

de ouders beter geïnformeerd zijn bij de start over de gebruikte technieken. Er werd een 

bemiddeling opgestart door de directeur tussen ouders en trainers in mei. De TO-

procedure werd overlopen via een PPP met het team en er werd een flow charge 

opgesteld.  De vraag rond het uitwerken van een procedure zal bekeken worden binnen 

het ruimere pedagogische team en de kwaliteit cel van het CKG.  

➢ Lange wachtlijsten in Antwerpen. Dient hier iets meer te gebeuren?  

➢ Meer kinderen vanuit het buitengewoon onderwijs: Er is een grote nood aan sociale 

vaardigheidstrainingen.  

➢ Schoolbegeleidingen effectiever uitwerken a.d.h.v.  Een stappenplan met meer 

duidelijkheid rond het doel en de weg die gevolgd wordt.  

➢ We zien veel leerkrachten met een burn-out of op de rand van… Zou het zinvol zijn om op 

macroniveau te overleggen en inhoudelijk meer op elkaar af te stemmen?   
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Het STOP 4-7 team van Kempen ging door in:     Het STOP 4-7 team Antwerpen N gaat door in; 

 
CKG Lentekind              Jeugdcentrum Bouckenbergh 
Hoogstraat 13                 Bredabaan 559      Bredabaan 559 
2340 VLIMMEREN- BEERSE   2170 MERKSEM 
 
 
 
 

Signalen in de marge; 

Cera was bereid om ons in 2019 te steunen bij onze keuze om een vorming uit te werken inzake 
de internationaal gewaardeerde VIPP-SD methodiek (video-interaction on positive parenting and 
sensitive disciplining).  Cera financierde ons bij de training van 2 medewerkers (1.300 euro voor 
een vierdaagse training).  Vier andere CKG-organisaties stapten mee in dit vormingsaanbod. 

Maar Cera gaf ons ook in 2020 steun toen de coronacrisis uitbrak; we kregen 1.000 euro die we 
konden inzetten voor aankoop van speelgoed tvv kwetsbare kinderen. 

 

 

 

7.2. STOP4-7 Sint-Niklaas. 

Jaarverslag STOP4-7 programma Sint-Niklaas: werkjaar 2019 
 
1. Belangrijkste vaststellingen. 
 
Dit jaar hebben we terug 3 groepen georganiseerd (in januari, maart en september). In totaal 
hebben 30  kinderen, hun gezin en de school het programma volledig doorlopen en afgerond.  
 
Doorverwijzers 
50% van de kinderen worden door hun school doorverwezen, 17% door het CLB, 3% door de 
eigen omgeving (een mama die STOP leerde kennen via de website) en 30% door hulpverlening 
(kinderarts, kinderpsychiater, pleegzorg, revalidatiecentrum ’t Veer, een ouderbabbel van Traject 
Op Maat, een ouderavond van RAKET). Omdat STOP al goed gekend is bij vele scholen in het 
Waasland, verwijzen zij vaker rechtstreeks door. We brengen het betrokken CLB steeds op de 
hoogte van elke deelname en nodigen hen uit voor een MDO met alle betrokken partijen na de 
groepstrainingsperiode. Aanmeldingen gebeuren vaak in een samenwerking, zo kan het gebeuren 
dat de school én het CLB het gezin doorverwijzen of dat pleegzorg doorverwijst in samenspraak 
met het CLB. In 23 % van de dossiers is het CLB rechtstreeks bij aanvang betrokken bij de 
doorverwijzing, al dan niet in samenwerking met een andere hulpverlenende instantie of met de 
school.  
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Gezinsgegevens 
Er nemen in totaal 26 jongens deel aan het programma en slechts 4 meisjes. 
20% van de kinderen is 4 jaar, 43% is 5 jaar, 20% is 6 jaar en 17% heeft de leeftijd van 7 jaar. Het 
merendeel van de kinderen is dus 5 jaar bij start van het programma.  
10% van de deelnemende gezinnen is allochtoon. Om te bepalen of een gezin ‘allochtoon’ is, 
hanteren we de definitie waarbij minstens één van beide ouders geboren is in het buitenland. Als 
we de gezinnen van allochtone origine waarvan beide ouders in België geboren zijn meerekenen, 
bekomen we echter een totaal van 23%. 
83% van de kinderen groeit op in een oorspronkelijk gezin en 13% in een éénoudergezin. Er doet 
slechts één nieuw samengesteld gezin mee.  
 
Aanwezigheid trainingen  
Onze kinderen zijn gemiddeld 9,8 op 10 keer aanwezig op de kindtrainingen, moeders 8 op 10 keer 
en vaders 3,5 op 10 keer op de ouderbijeenkomsten. Deze cijfers blijven gelijk met vorig jaar. 
Vaders hebben goede intenties en de begeleiders van STOP doen de nodige inspanningen om 
vaders zoveel mogelijk te betrekken bij de hulpverlening en uit te nodigen op de 
ouderbijeenkomsten of kijkmomenten in de stopklas. We proberen de huisbezoeken zoveel 
mogelijk te organiseren met beide ouders. Daarom werken we ook geregeld ’s avonds.  
 
Leerkrachten zijn gemiddeld 2 op 4 keer aanwezig tijdens de leerkrachtbijeenkomsten, wat een 
gelijkaardige opkomst is met vorig jaar. Een verklaring kan gezocht worden in het feit dat 'gekende' 
scholen hun leerkrachten niet meer opnieuw laten deelnemen omdat ze in het verleden reeds de 
vorming kregen. Het zou ook kunnen dat leerkrachten niet meer vrijgemaakt kunnen worden omdat 
het kind ‘op de valreep’ nog deelneemt aan STOP. Hoewel we onze wachtlijst actueel proberen 
houden, krijgt deze soms onverwachte wendingen. Een andere reden is een tekort aan vervanging. 
We doen de nodige inspanningen om directies en leerkrachten te motiveren om onze 'gratis 
vorming' te volgen en leerkrachten daarvoor klasvrij te maken. We merken ook dat, als 
leerkrachten eenmaal een sessie bijgewoond hebben, zij al het mogelijke doen om de overige 
sessies ook te komen. 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. Ze staan open voor ideeën om sociale vaardigheden te bevorderen via een positieve 
opvoeding. Dit geldt niet alleen voor het kind in kwestie, maar ook voor de hele klasgroep en 
toekomstige klasgroepen (zo geven de leerkrachten zelf aan). Ook het schoolklimaat (het beleid, 
de visie) wordt soms beïnvloed via deze bijeenkomsten doordat leerkrachten hun collega's inlichten 
over de principes van het STOP 4-7 programma. Bovendien bieden wij de mogelijkheid om 
vorming te geven op school in de vorm van een pedagogische studiedag of 
personeelsvergadering. Deze vormingsmomenten worden positief ervaren door het gebruik van 
videomateriaal, concrete handvatten, herkenbare casussen, enz. De vraag naar hulp in het 
omgaan met kinderen met gedragsproblemen blijft alsmaar toenemen, zo getuigt ook onze lange 
wachtlijst.  
 
Effectiviteit, conclusies 
We gebruiken, net zoals voorgaande jaren, ook in 2019 het registratieprogramma Bergop om de 
nodige effectmetingen te doen, wat de hoeveelheid administratie voor ons sterk vereenvoudigt. 
Onze collega Margot is onze verantwoordelijke voor het versturen en opvolgen van vragenlijsten, 
dit loopt zeer goed. We zijn tevreden met het aantal vragenlijsten die door ouders en leerkrachten 
worden teruggestuurd, maar het kan altijd beter. Een persoonlijk mailtje helpt daarbij om mensen te 
motiveren en via deze weg eens te polsen hoe het ondertussen gaat met het kind thuis en op 
school. We blijven ook de mogelijkheid bieden om papieren vragenlijsten in te vullen, bijvoorbeeld 
als mensen niet goed overweg kunnen met de computer. 
 
Ter info voor wat volgt: een effectsize van 0.2 is klein, 0.5 betekent gemiddeld en 0.8 is hoog. 
 
Ouders geven via de SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire) 3 maand na de start van het 
programma (= tussentijdse scores) gemiddelde positieve effecten weer voor gedragsproblemen 
(0.48) en prosociaal gedrag (0.43). Kinderen vertonen opvallend minder gedragsproblemen en 
gaan zich sociaal positiever en meer aangepast opstellen (helpen, samenwerken, lief zijn voor een 
ander). We zien ook kleine effecten: ouders merken minder emotionele problemen bij hun kinderen 
(0.2) en minder problemen in contact met leeftijdsgenoten (0.32). We baseren deze mooie 
conclusies op 21/30 oftewel 70% ingevulde vragenlijsten. 
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Voor de tussentijdse scores van de leerkrachten baseren we ons op 67% ingevulde lijsten. 
Leerkrachten scoren, net zoals de ouders, een gemiddeld positief effect voor daling van 
gedragsproblemen (0.46) en toename van prosociaal gedrag (0.39). Echter, leerkrachten ervaren 
geen verandering op vlak van emotionele problemen, aandachtstekort en problemen met 
leeftijdsgenoten. We zouden dit kunnen verklaren door de huidige realiteit van grote klassen waar 
één leerkracht vaak alleen voor staat. Er zijn vaak verscheidene leerlingen die extra zorg en 
aandacht nodig hebben. Leerkrachten moeten de einddoelen behalen en kunnen te weinig (maar 
willen wel) tijd geven aan het oefenen van sociale vaardigheden en het individueel opvolgen van 
kinderen met emotionele noden of een beperkte concentratie. Op de speelplaats of tijdens de 
middag in de refter is er vaak beperkt toezicht. Sommige kinderen kunnen niet overweg met de 
veelheid aan prikkels en het tekort aan volwassen nabijheid. Ook de thuissituatie heeft een impact 
en biedt niet altijd de nodige rust. Er wordt in deze jachtige maatschappij veel gevraagd van 
kinderen, terwijl zij vooral gebaat zijn met een vaste structuur en voldoende rust, tijd en aandacht. 
Leerkrachten worden geconfronteerd met deze talrijke uitdagingen en moeten van alle markten 
thuis zijn, wat niet mogelijk is. Geregeld krijgen we te maken met uitgebluste leerkrachten in of op 
de rand van een burn-out, met uitval van leerkrachten en wissels tot gevolg. Een klasleerkracht die 
plots uitvalt en vervangen wordt, geeft spanning en onzekerheid aan kinderen die nood hebben 
aan een veilige hechtingsfiguur.   
 
Leerkrachten hebben vaker nood aan erkenning en het ventileren van hun noden, waardoor we 
soms te weinig toekomen aan klasmanagement. Met half opgeladen batterijen moet je eerst goed 
voor jezelf zorgen en terug energie opbouwen als leerkracht.  De aangeleerde vaardigheden uit de 
stopklas kunnen daardoor soms te weinig omgezet worden op school. Bovendien hebben bepaalde 
kinderen na het STOP4-7 programma nog gespecialiseerde hulp nodig. Ook indien de thuissituatie 
gespannen blijft door verlieservaringen, hoogconflictscheiding, psychische problemen of 
kansarmoede, heeft dit een emotionele impact op kinderen, wat zij signaleren in gedrag.  Een 
passend vervolgtraject voor het kind en zijn gezinscontext kan aangewezen zijn, met liefst een 
vaste procesbewaker (bijvoorbeeld een vaste CLB-medewerker). We blijven zelf bewust inzetten 
op nazorg opdat de transfer beter kan gemaakt worden van de stopklas naar het gezin en de 
school. 
 
Ouders scoren 6 maand na de start van het programma een gemiddelde verbetering van de 
gedragsproblemen die kinderen stellen (0.44) evenals een mooie verbetering van hun 
aandachtstekort en hyperactiviteit (0.52) . We baseren ons op 57% ingevulde vragenlijsten. 
 
Leerkrachten scoren enkel een klein positief effect op prosociaal gedrag (0.21) en dit op basis van 
77% ingevulde vragenlijsten.  
 
Hoe ouders de gedragsevolutie van hun kinderen ervaren een jaar na de start van het programma, 
kunnen we slechts staven aan de hand van 33% ingevulde lijsten. De conclusies zijn 
bemoedigend: een significante vermindering van gedragsproblemen (1.05), een significante 
toename van prosociaal gedrag (0.62) en een gemiddelde daling van aandachtstekort en 
hyperactiviteit (0.41). Ouders scoren kleine effecten voor problemen met leeftijdsgenoten (0.28) en 
emotionele problemen (0.22).  
 
Voor de leerkrachten kunnen we ons baseren op 30% ingevulde vragenlijsten om te komen tot een 
gemiddelde verbetering van gedragsproblemen (0.51), een gemiddelde verbetering van problemen 
met leeftijdsgenoten (0.45) en een significante verbetering van prosociaal gedrag (1.24) een jaar 
na start van het STOP4-7 programma. 
 
De opvoedingsbelastingslijst (OBVL) meet hoe belastend ouders de opvoeding ervaren. We 
kunnen ons baseren op 53% ingevulde lijsten voor de eindmeting (6 maand na start van het 
programma). Ouders ervaren een significant opvallende verbetering in rolbeperking (0.75). Ze 
voelen zich vrijer, hebben meer zelfvertrouwen om hun rol als ouder op een goede manier te 
vervullen. Ze hebben ook minder gezondheidsklachten (0.58). Ze scoren een kleine verbetering 
van depressieve stemmingen (0.23) en problemen in de ouder-kind relatie (0.21). 
 
Ouders voelen zich na het volgen van de Stoptraining beter ondersteund waardoor ze de 
opvoeding als minder belastend ervaren. Ze leren als ouder beter voor zichzelf te zorgen. Een 
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ouder die de batterijen af en toe kan opladen, heeft meer energie en zelfvertrouwen in de 
opvoeding. Dit thema komt regelmatig aan bod en ouders erkennen elkaar in het feit dat zelfzorg 
‘mag’ en je geen schuldgevoel hoeft te hebben als je kind eens naar een opvang moet.  
Ouders ervaren de sociale steun van de oudergroep als een meerwaarde. Ze delen persoonlijke 
getuigenissen tijdens een ouderbijeenkomst, schenken koffie in voor elkaar, verrassen de groep 
met gebak, praten na afloop van de stopklas na op de parking, enz.  
We blijven net zoals vorige jaren inzetten op een sociale ondersteuning vanuit het eigen netwerk 
(door de grootouders te betrekken, een plusouder mee uit te nodigen, samen met ouders te 
onderzoeken welke familie/vrienden iets kunnen betekenen in de opvang van kinderen, enz). 
Daarnaast stimuleren we de samenhorigheid van de oudergroep op langere termijn. We 
organiseren een moment om contactgegevens uit te wisselen en moedigen ouder-initiatieven 
(facebookgroepen, reünies, informele activiteiten) sterk aan.  
We laten ouders graag zelf aan het roer staan, temeer omdat wij te weinig tijd en middelen hebben 
om terugkeermomenten te organiseren. We kregen vorig jaar hartverwarmende foto’s toegestuurd 
van ouders die samen met hun kinderen een namiddag naar een speeltuin gingen! 
 
 
2. Bijgewoonde en gegeven vormingen.  
 
Bijgewoond: 
Mieke Putteman, 15/02/2019, Vorming DOP: hoe kan vraaggestuurd werken met het sociaal 
netwerk voor jou inspirerend zijn, Huis van het Kind (4u) 
Margot Vanden Bulcke, september 2019 – januari 2020: 10-daagse Opleiding Kindertherapie – 
Psy10, Tine Maeyens 
Mieke Putteman en Friedl Vanluchene, 04/10/2019, Tol-Congres: Moeder, waarom leren wij? 
(volledige dag)  
Bo Swinnen, oktober 2019 – juni 2019, postgraduaat Samenwerkingsgericht en systemisch werken 
met gezinnen (gevolgd op eigen initiatief) 
Bo Swinnen, 15/11/2019, Studiedag interactieacademie - Eigenzinnige ideeën en verrassende 
interventies bij hoogconflict na scheiding 
 
Gegeven vormingen: 
Margot en Laura, 22/03/2019, Pedagogische studiedag (halve dag) op school GBS Kallo. 
 
 
3. Uitdagingen naar 2020 
 
We blijven inzetten op een goede ondersteuning op maat van leerkrachten en de transfer te 
begeleiden van de aangeleerde vaardigheden uit de stopklas naar de reguliere school. 
Leerkrachten stellen de haalbaarheid van deze transfer vaak in vraag. We bieden daarop een 
antwoord bijvoorbeeld door een 'lesje' uit de stopklas te geven in de reguliere klas om de 
herkenbaarheid van STOP te versterken en de klasgenootjes mee te nemen in het 'stop-verhaal'. 
We blijven leerkrachten ook uitnodigen om een bezoekje te brengen aan de stopklas, wat een 
groot succes heeft. Dit geldt ook voor ouders: we slagen erin om bijna alle ouders (of toch één van 
beide ouders) voor een halve dag naar de stopklas te halen. Kinderen genieten enorm van deze 
bezoekmomenten en ouders leren veel door te ‘zien’ en ‘mee te doen’. Soms mogen we zelfs een 
grootouder verwelkomen. 
 
We onderzoeken de rol van het ondersteuningsnetwerk als een samenwerkende aanvulling op ons 
programma. Als een school beroep doet op ons voor blijvende nazorg (bv. bij start nieuw 
schooljaar) kunnen wij vaak geen intensieve ondersteuning meer bieden. Scholen vragen concrete 
helpende handen in de klas, willen de zorgen voor een ‘moeilijk kind’ uit handen kunnen geven en 
zo de leerkracht ontlasten. Kan het ondersteuningsnetwerk hierop een antwoord bieden? 
 
Verder blijft het belangrijk met bepaalde gezinnen en/of scholen te zoeken naar een gepaste 
doorverwijzing (een revalidatiecentrum, een kinderpsychiater of speltherapeut, gespecialiseerde 
begeleiding of therapie voor één van de ouders, enz.) na deelname aan het STOP4-7 programma. 
Sommige problematieken vragen een meer gespecialiseerde, individuele en langdurige aanpak. 
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Vaker worden kinderen aangemeld die niet de typische externaliserende gedragsmoeilijkheden 
stellen: kinderen die eerder teruggetrokken zijn, het moeilijk vinden om voor een groepje te praten, 
moeilijk vriendjes maken. STOP kan ook voor deze kinderen en gezinnen een enorme hulp 
betekenen, zowel in het openbloeien van de kinderen als het aanvaarden van de ouders dat niet 
alle kinderen hypersociaal moeten zijn. Dit stemt overeen met de bedenking van een RAKET-juf 
dat RAKET voor de verlegen kindjes ook zeer zinvol kan zijn. Ook het thema 'perfectionisme' is bij 
sommige kinderen aanwezig: de lat heel hoog leggen voor zichzelf, niet willen falen.  
 
In onze samenwerking met de gemeente Beveren onderhouden wij de overeenkomst dat wij elk 
schooljaar 2 RAKET-trainingen draaien in 2 derde kleuterklassen (daarvoor krijgen wij 10 000 euro, 
waarvoor dank!).  
Deelname schooljaar 2018-2019: GBS de Toren (oktober 2018 tem februari 2019) en BS de Bever 
(januari 2019 tem begin juni 2019). 
 
 
4. Personeelswissel  
 
Friedl Vanluchene hervat het werk, na haar zwangerschapsverlof, in december 2018. Ze werkt 
enkele maanden en neemt daarna 4 maand ouderschapsverlof. Ondertussen verlaat Laura 
Hertegonne ons team eind juni 2019 voor een nieuwe professionele uitdaging. We nemen Bo 
Swinnen vast in dienst om Laura te vervangen. Ook Josephine Van den Broecke wordt een nieuwe 
collega en vervangt eerst Friedl vanaf maart 2019 en daarna Margot Vanden Bulcke. Mieke 
Putteman gaat in zwangerschapsverlof vanaf augustus 2019 en bevalt 21/11/2019 van een flinke 
zoon Jannes! Mieke wordt vervangen door Margot die op haar beurt in zwangerschapsverlof gaat 
in december 2019. Margot bevalt op 14/03/2020 van een flinke zoon Noah! Friedl vervangt haar 
tijdelijk als coördinator.  
 
We begeleiden dit jaar een studente psychologie van de Ugent, Jade Sercu. Haar stage start 
september 2019 voor een periode van 6 maand.  
 
Eind december 2018 verhuisden wij naar de site van het CKG in Belsele. We namen daar eind mei 
2019 onze intrek in een aantrekkelijke nieuwbouw waarbij het stopteam van Sint-Niklaas en het 
stopteam Gent-Lokeren onder één dak gehuisvest zijn.  
 
Opgelet: de stoptrainingen blijven echter doorgaan in het Huis van het Kind, Kazernestraat 35 te 
Sint-Niklaas. 
 
 
Verslag; Mieke Puttteman, coördinator 
 
 
 
 

Signalen in de marge; 

In 2019 besliste onze Raad van Bestuur om max 10% van ontvangen giften, te schenken aan een 
ander goed doel. Voor alle duidelijkheid, het betreft dus geen gelden uit project- of duurzame 
subsidies die we ontvangen van de Vlaamse overheid, enkel 10% van gelden die we ontvangen uit 
giften.  Op onze website, in dit jaarverslag en in onze folders maken we dit kenbaar naar derden 
toe.    

In 2019 steunden we een weeshuis in Congo (www.vriendenvanTshilomba.be).  In 2020 willen we 
het weeshuis in Congo en Domo-Voorkempen steunen. 

 

 
 

http://www.vriendenvantshilomba.be/


30 

 

 
 
 

7.3. STOP4-7 Lokeren-Gent. 2019 
 

1. Inleiding 

2019 betekende als het ware een nieuwe (door)start. Op Wim De Mey na, is de voltallige ploeg die 
jaren het programma uitvoerde vervangen door jonge, gedreven hulpverleners. Dit brengt nieuwe 
dynamieken en uitdagingen met zich mee.  
 

2. Samenwerkingsverbanden 

 

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

 
Het blijft een continue zorg om te investeren in persoonlijke contacten met scholen, CLB’s en 
collega hulpverleners binnen de jeugdzorg, omdat we merken dat er af en toe misvattingen 
circuleren over onze werking en doelgroep of dat bepaalde organisaties onvoldoende bekend zijn 
met onze werking. Een relatief nieuwe doelgroep vormen de ondersteuners. We proberen 
verwijzers (en zeker de betrokken CLB’s) op de hoogte te houden van de vorderingen. CLB’s zijn 
belangrijke partners in de langere termijn hulpverlening aan de gezinnen. Zij kunnen de nazorg 
verder coördineren.  
 

Welke zijn de doorverwijzers? 
In Lokeren (18 kinderen) zijn de doorverwijzers vooral de school (7). De andere aanmeldingen 
worden gedaan door de ouders zelf (4), andere hulpverleners (4), het CLB (2) en een kinderarts.   
In Gent (19 kinderen) wordt ongeveer de helft aangemeld via de school (9). Bijna een kwart wordt 
verwezen via het CLB (4), evenals door andere hulpverleners (4). Twee kinderen werden verwezen 
via het UZ/COS..   
 
 

3. Gegevens deelnemende gezinnen 

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

Geslacht: 

   Jongen 29 78% 

   Meisje 8 22% 

   Totaal 37 100% 

 
De leeftijd: 

Leeftijd in jaren  Aantal % 

   4 jaar 9 24,5% 

   5 jaar 16 43% 

   6 jaar 9 24,5% 

   7 jaar 3 8% 

Totaal  37 100% 
 
 

4. Contacten 

 
Hoe vaak waren kinderen en ouders aanwezig?  

De kinderen waren gemiddeld 9,7 keer op 10 aanwezig op de kindtrainingen. Ouders namen 
gemiddeld 9,2 op 10 deel aan de ouderbijeenkomsten. 
Elke reeks volgden leerkrachten van 12 kinderen, gemiddeld 2,8 sessies (op 4).  
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5. Resultaten  

 
Een eerste vaststelling is dat er opnieuw onvoldoende vragenlijsten zijn ingevuld over de 
verschillende meetmomenten heen om betrouwbare uitspraken te kunnen doen wat de resultaten 
betreft. Ondanks een grondig gesprek hierover blijkt het moeilijk te blijven om voldoende gegevens 
over minstens 2 meetmomenten te verzamelen. 
We hebben er dan ook voor gekozen om conclusies te trekken op individueel niveau. Onze 
stagiaire (Ine Verbiest) heeft voor alle kinderen waarvan we ingevulde vragenlijsten hebben over 
minstens 2 meetmomenten berekend of de verandering betrouwbaar is (meer dan toe te schrijven 
valt aan toeval). Ze heeft hiervoor gebruikt gemaakt van de SDQ ouders (totaal en 
gedragsproblemen) en de SDQ leerkrachten (gedragsproblemen).  
 
SDQ ouders totaal 
Over 25 kinderen zijn gegevens beschikbaar. 10 hiervan vertoonden – volgens de ouders – een 
significante verbetering direct na de training; 2 kinderen vertoonden een bijna significante 
verbetering; 12 kinderen vertoonden geen verandering (noch goed, noch slecht) en 1 kind 
vertoonde een significante verslechtering in zijn gedrag.  
Van 4 kinderen waren ook langere termijngegevens verzameld: 1 kind bleef geen verandering 
vertonen, 1 kind vertoonde na het volledige hulpverleningsproces een lichte verbetering; 1 kind 
vertoonde na het ganse proces een lichte verslechtering en 1 kind dat aanvankelijk een significante 
verbetering liet zien, viel terug naar aanvangsniveau (dus gn verbetering na het volledige traject).  
 
SDQ ouders gedragsproblemen 
Er zijn gegevens beschikbaar over dezelfde 25 kinderen. Belangrijk als nuancering is dat 2 van 
deze kinderen volgens hun ouders geen gedragsproblemen vertoonden voor de training en 3 
slechts in beperkte mate. Deze kinderen kunnen dan ook geen significante verbetering laten zien. 
Opnieuw 10 vertoonden een significante verbetering na de training, 3 een bijna significante 
verbetering, 10 geen verandering en 2 een verslechtering in gedrag. De gegevens op langere 
termijn gaven aan dat 1 kind dat aanvankelijk een significante verandering vertoonde, aan het eind 
nog een bijna significante verbetering liet zien; een kind dat aanvankelijk geen verandering 
vertoonde, liet eveneens aan het eind een bijna significante verandering zien, een derde kind dat 
geen verandering liet zien na de training, vertoonde op het eind een bijna significante 
verslechtering. Tenslotte viel 1 kind dat aanvankelijk een significante verbetering liet zien, terug 
naar zijn startniveau (0). 
 
SDQ ouders problemen met leeftijdsgenootjes 
Nog meer dan rond het thema gedragsproblemen, geven ouders aan dat er bij de start geen (8) of 
slechts beperkt (5) problemen waren in het contact met leeftijdsgenootjes. Vooruitgang is dan ook 
nog moeilijk te realiseren. De meeste kinderen vertonen dan ook geen verbetering (18) direct na de 
training, noch na het hele hulpverleningsproces (2). Vier kinderen vertoonden direct na de training 
een niet-significante verslechtering; twee kinderen vertoonde een significante verbetering direct na 
de training en één kind een niet-significante verbetering, en twee kinderen een niet-significante 
verbetering na het hele hulpverleningstraject.   
 
SDQ ouders prosociaal gedrag 
Nog veel meer dan rond het thema gedragsproblemen, geven ouders aan dat hun kinderen bij de 
start positief scoorden op prosociaal gedrag (18) of in de grenszone (3). Vooruitgang is dan ook 
nog moeilijk te realiseren. De meeste kinderen vertonen dan ook geen verbetering (11) direct na de 
training, noch na het hele hulpverleningsproces (2). Zeven kinderen vertoonden direct na de 
training toch nog een significante verbetering (vijf een niet-significante verbetering) en twee 
kinderen een significante verslechtering. Na het volledige hulpverleningstraject vertoonde één kind 
een niet-significante verbetering en één kind een significante achteruitgang.   
 

OUDERS + (+) 0 (-) 
      - 

Gedrag 10 3 10 0 2 

Problemen 
met peers 

2 1 18 4 0 

Prosociaal 
gedrag 

7 5 11 0 2 
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SDQ leerkrachten gedragsproblemen 
Van de leerkrachten verzamelden we slechts 19 keer data (van 16 kinderen van het begin, van 3 
tussen einde training en einde hulpverlening).  
Slechts 3 kinderen lieten een significante verbetering zien; 2 bijna; 6 geen verandering; 1 een bijna 
significante verslechtering en 4 een significante verslechtering. Na de hulpverlening vertoonden 4 
kinderen geen verandering en 1 kind een bijna significante verslechtering. Belangrijk is om mee te 
geven dat volgens de leerkrachten 7 van deze kinderen bij de start geen gedragsproblemen 
vertoonden en ééntje in de grenszone werd gescoord. 
 
SDQ leerkrachten problemen met leeftijdsgenootjes 
Net als bij de ouders, geven de leerkrachten ook minder problemen aan op dit thema. Bij de start 
waren er geen (6) of slechts beperkt (3) problemen in het contact met leeftijdsgenootjes. 
Vooruitgang is dan ook nog moeilijk te realiseren. De meeste kinderen vertonen dan ook geen 
verbetering (14) direct na de training, noch na het hele hulpverleningsproces (4). Eén kind 
vertoonde direct na de training een niet-significante verslechtering; één kind vertoonde een 
significante verbetering direct na de training. Na het hele hulpverleningstraject vertoonde één kind 
een significante verbetering en één een significante achteruitgang.   
 
SDQ leerkrachten prosociaal gedrag 
Bij de start scoorden, volgens de leerkrachten, meerdere kinderen positief scoorden op prosociaal 
gedrag (7) of in de grenszone (3). Vooruitgang is dan ook eerder uitzonderlijk. Enkele kinderen 
vertonen dan ook geen verbetering (4) direct na de training, noch na het hele hulpverleningsproces 
(2). Vier kinderen vertoonden direct na de training toch nog een significante verbetering (vier een 
niet-significante verbetering), twee kinderen een niet-significante achteruitgang en twee kinderen 
een significante verslechtering. Na het volledige hulpverleningstraject vertoonde één kind een niet-
significante verbetering en twee kinderen een significante achteruitgang.   
 

LKR + (+) 0 (-) 
-  

Gedrag 3 2 6 1 4 

Problemen 
met peers 

1 0 14 1 0 

Prosociaal 
gedrag 

4 4 4 2 2 

 
Conclusie  
Het blijft een moeizaam proces om over voldoende kinderen data te verzamelen zodat er ook op 
groepsniveau conclusies kunnen worden getrokken. Op individueel niveau kunnen er wel 
conclusies getrokken worden. Deze dienen echter nog steeds begrepen te worden ook vanuit een 
beeld van het gezin: heeft een achteruitgang te maken met het beter leren kijken naar het gedrag 
van het kind of is er werkelijk meer probleemgedrag? Deze resultaten nodigen ons zeker uit om op 
teamniveau grondig na te denken wat ze betekenen voor onze individuele begeleidingen en voor 
onze groepstrainingen.  
 

 

6. Personeel  

 
Teamsamenstelling en eventuele wisseling in personeel of vervangingen 
In het kalenderjaar 2019 bestond het team uit: 

• Wim De Mey: coördinator; oudertrainer, kindtrainer en gezins- en schoolbegeleider 

(50%).  

• Hanne Deprez: kindtrainer, leerkrachttrainer, gezinsbegeleider en schoolbegeleider 

• Tine Foubert:  kindtrainster, leerkrachttrainster en gezins- en schoolbegeleidster 

01/01/19 – 13/01/19: 30,4/38 + 14/01/19 – 30/06/19: 38/38 + 01/07/19 – 31/07/19: 

30,4/38 + 1/8/19-31/12/19: 30,4/38 STOPGL + 7,6/38 DOMO 

• Laure Detailleur: kindtrainster, leerkrachttrainster en gezins- en 

schoolbegeleidster 01/01/19 – 06/01/19: 22,8/38 + 07/01/19 – 31/01/19: 19/38 + 

01/02/19 – 31/08/19: 22,8/38 + 01/09/19 – 31/12/19: 32,3/38 
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• Elke Vanhoutte: kindtrainer, leerkrachttrainer, gezinsbegeleider en 

schoolbegeleider 01/01/19 – 06/01/19: 38/38 + 07/01/19 – 31/01/19: 19/38 + 

01/02/19 – 31/08/19: 34,2/38 + 01/09/19 – 31/12/19: 32,3/38 

• Sarah Schelstraete: kindtrainer, gezins- en schoolbegeleider van 01/09/19 – 

30/11/19: 19/38 + 1/12/19 – 31/12/19 3/22 STOPW + 19/22 STOPGL 
 
 

7. Vormingen, opleidingen en publicaties 

 

Gevolgde studiedagen of vormingen  
Wim De Mey volgde op 24 april een studiedag georganiseerd door de Vlaamse gemeenschap 
omtrent knelpuntdossiers 
Elke Vanhoutte volgde de studiedag ‘Veerkracht ondersteunen bij ouders en kinderen van 
vluchtelingengezinnen’ (8 mei). 
Laure, Elke en Hanne namen deel aan de ontmoetingsdag Handelingsgericht werken (12 
september). 
Wim De Mey nam deel aan het congres van de Vlaamse Vereniging voor Kinder- en 
Jeugdpsychiatrie in Leuven (17 september). 
Laure Detailleur volgde de studiedag ‘Interventies bij hoog conflict na scheiding (15 
november). 
Tine Foubert volgde de studiedag ‘Meerstemmige verhalen over nieuw samengestelde 
gezinnen’ (2 december). 
 
 Georganiseerde vormingen 
Ons team organiseerde een opleiding voor nieuwe stopmedewerkers begin 2019 (5-daagse). 
Hanne en Tine organiseerden een opleiding voor de leefgroepbegeleiders van het CKG Don Bosco 
Kortrijk (5, 12 en 14 februari). 
Wim gaf een pedagogische studiedag voor Sint-Norbertus (Antwerpen) op 28 augustus. 
Tine en Hanne gaven een pedagogische studiedag voor het Onze-Lieve Vrouwecollege te 
Ledeberg (29 augustus en 19 september) 
Wim organiseerde een leergroep in Antwerpen voor verschillende directies en zorgcoördinatoren 
zowel in het schooljaar 2018-19 (12 februari en 13 mei) als in het schooljaar 2019-20 (7 oktober en 
2 december). 
Wim en Tine gaven een pedagogische studiedag in de H. Familie te Berchem (14 oktober) 
 
 

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

aandachtspunten 

 
2020 is een belangrijke mijlpaal in het bestaan van STOP4-7. We vieren dan op 6 februari onze 
20ste verjaardag met een studievoormiddag voor een breed publiek en workshops in de namiddag 
voor de STOP4-7 trainers.  
Het is ook uitdrukkelijk de bedoeling dat de Engelstalige vertaling die zo goed als klaar is, ook 
gedrukt en verspreid wordt. Er zal werk gemaakt worden van een strategie om dit vertaalde 
handboek bekend te maken en te verspreiden. 
We blijven gedreven om onze hulpverlening nog sterker uit te werken. Dat betekent dat we meer 
willen inzetten om uit te zoeken wat – welke deelinterventies – maken dat sommige kinderen, 
ouders en/of leerkrachten veranderen en anderen niet. Het is daarom in de eerste plaats belangrijk 
dat we meer data verzamelen. Hierover zal een grondig gesprek gevoerd worden binnen het team, 
met als doel optimalisatie van de dataverzameling. Op basis van de huidige data zal al een 
evaluatie gehouden worden: wat leert dit ons op niveau van het individuele kind, maar ook op 
niveau van de trainingsgroep en op het niveau van ons team.  
Een blijvende zorg van ons team is, om ook de kwaliteit van de hulpverlening via de STOP4-7 
methodiek te garanderen. We proberen dit op te volgen via het coördinatorenoverleg en door het 
jaarlijks organiseren van een opleiding voor nieuwe STOP4-7 trainers. We proberen ook steeds bij 
te blijven wat nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen betreft; maar ook nieuwe trends en 
evoluties volgen we op. 
 
6 april 2020, Wim De Mey, coördinator  
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Signalen in de marge; 
 
‘Geef ongeboren kinderen vanaf 25 of 26 weken in de zwangerschap al rechtspersoonlijkheid’, 
aldus vroedvrouw Sylvia De Ryck.  ‘Op basis daarvan kan de jeugdhulp sneller in actie komen en 
kunnen we ouders tijdens de zwangerschap al naar de jeugdhulp toeleiden.  Zo kunnen we wellicht 
heel wat persoonlijke drama’s rond de geboorte voorkomen.’ 
Sylvia De Ryck is coördinator van een hulpnetwerk voor kwetsbare, toekomstige ouders. 
 
‘Wat Sylvia en haar team beogen, is een warmmenselijke omkadering voor probleemouders, 
voorafgaand aan de bevalling. Ik vind dit zeer terecht, gezien de schrijnende toestanden waarmee 
zij regelmatig geconfronteerd worden. (…).‘Het lijkt me hypocriet veel te spreken over 
kinderrechten terwijl men geen ruimte laat om deze preventieve begeleiding alle kansen te bieden.’ 
Prof Em. Ethicus Paul Schotsmans 
 

 
 
 
 

8. Het Wereldpoortje, tehuis voor 12 niet-begeleide minderjarige 
vluchtelingen (NBMV). 

 
8.1. Opstartsituatie. 
 
Naar aanleiding van de grote vluchtelingenstroom tgv het Syrische conflict in juli 2016, besliste de 
Vlaamse regering om een 150 residentiële plaatsen te voorzien voor de opvang van NBMV.  Het 
Open Poortje tekende in op dit project en startte in juni 2016 te Schilde met een kleinschalig tehuis 
voor 12 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (instapleeftijd; jonger dan 15 jr).  Dit was voor 
‘Het Open Poortje’ een bijzonder project daar ze  geen professionele ervaring hadden inzake het 
opvoeden van adolescenten  
.In 2019 vierde ‘Het Wereldpoortje’ zijn derde verjaardag. We kunnen zeggen dat stilletjes aan 
alles in zijn plooi valt.  
 
8.2. Wat bracht 2019. 
2019 was voor het ‘Wereldpoortje’ een relatief rustig jaar . Een jaar waar na de grote 
veranderingen op verschillende vlakken ( locatie, team, pedagogische visie, …) in 2018 meer 
stabiliteit is terug te vinden. Dit als gevolg van het beperkt personeelsverloop en de jongeren die 
hun weg vinden binnen de grenzen en structuur. Het blijft echter een grote opgave om een 
evenwicht te vinden tussen ‘begrenzen’ en ‘loslaten’. Duidelijke uniforme grenzen binnen een warm 
opvoedingsklimaat blijft het nagestreefde ideaal. Hier zijn reeds heel wat stappen in gezet maar het 
blijft een belangrijk item naar de toekomst. 
Elke begeleider is uniek en kijkt door zijn bril naar situaties en zal hier op zijn manier mee omgaan. 
Dit is niet meer dan normaal maar zorgt met momenten voor extra-spanningen. Dit door een 
gebrek aan een klimaat van open communicatie, wat frustraties doet oplopen. Regelmatige 
teamintervisie om met deze frustraties om te gaan zijn daarom noodzakelijk. Door langdurige 
afwezigheid van de agressiecoach en door groot ziekteverzuim zijn deze momenten vaak niet 
kunnen doorgaan. Verschillende spanningen/frustraties zijn daarom nog niet uitgesproken en 
blijven zorgen voor onderhuidse spanningen.  Dit jaar hadden we onze eerste teamactiviteit op een 
schapenboerderij wat als zeer positief werd ervaren en voor herhaling vatbaar is. 
Er wordt  veel geïnvesteerd op het bieden van structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid, zaken 
die naast sensitief /responsief te zijn naar de jongeren belangrijk zijn om een veilige omgeving te 
creëren. Een omgeving waarin jongeren tot ontwikkelingstaken kunnen komen om een eigen 
identiteit te zoeken en te ontplooien. 
In 2019 zijn de begeleiders gestart met werken via individueel handelingsplan. Het volgend 
werkjaar dient dit nog verder uitgebouwd te worden. Daarnaast dienen we nog op zoek te gaan 
naar de juist onderbouwde methodieken om in te zetten binnen de begeleidingen. Het uitschrijven 
van een gedragen en onderbouwde pedagogische visie is ook nog een opdracht voor 2020. 



35 

 

Qua personeel was het een ‘rustig’ jaar. Slechts 2 teamleden  verlieten ons team omwille van een 
aanlokkelijk aanbod buitenshuis. Zij vertrokken zonder frustraties. Door een langere periode met 
dezelfde mensen aan de slag te zijn gegaan, merken we meer duidelijkheid en structuur binnen de 
werking . Dit zorgt ook voor rust bij de jongeren. Door de aanwervingen is de diversiteit binnen het 
team nog vergroot. Van de 13 medewerkers zijn er 6 van allochtone afkomst ( Syrisch, Afghaans,  
Koerdisch, Kazaks, Irakees en Congolees-Belgisch). Daarnaast is er ook een goede mix tussen 
mannen en vrouwen (4/8) en qua leeftijd. 
Het takenpakket is heel uitgebreid wat met momenten voor een hoge werkdruk zorgt. Deze laatste 
wordt mede bepaald door  het ziektecijfer dat  enorm hoog ligt. De meerderheid van de 
ziektedagen wordt echter bepaald door factoren buiten het werkveld. Vakantiewerkers en 
stagiaires hebben ons goed geholpen om moeilijke periodes te overbruggen. 

‘Het Wereldpoortje’ is ondertussen ingeburgerd in de ‘Puttenhoflaan’. Samenleven blijft een 

moeilijk gegeven vooral omdat we jongeren begeleiden uit een heel andere opvoedingscultuur (luid 
praten en discussiëren, andere kijk naar recyclage, respect voor omgeving, meisjes/vrouwen,   
belangeloos uitvoeren van taakjes, …). Het verschil tussen onze ik-maatschappij (gericht op 
zelfontplooiing)  en hun wij-cultuur (cultuur waar groep/familie centraal staat) duiden en het 
respectvol omgaan met het ‘anders’ zijn blijven belangrijke werkpunten. 
 
8.3. Cijfergegevens. 
Op 31 december 2019 verbleven er 12 Afghaanse jongeren in ons centrum. 2019 was een jaar 
waarin veel jongeren zijn uit- en ingestroomd. Er verbleven 21 jongens in ‘Het Wereldpoortje’ 
gedurende het werkjaar. 8 jongens zijn vertrokken en 10 jongeren stroomden in. Op 31 december 
zijn er nog 2 jongeren aanwezig van de eerste lichting maar ook hun vertrek is nakende.  Deze 
constante wisseling vraagt veel flexibiliteit bij begeleiding maar vooral bij de jongeren. Het is 
constant zoeken naar een nieuw evenwicht.  
Voor het eerst in het bestaan van ‘Het Wereldpoortje’ mochten we een niet Afghaanse (Algerijnse) 
jongere verwelkomen. Zijn verblijf was echter van korte duur. Na 2 weken vertrok hij op permissie 
naar zijn vrienden  en is niet meer terug gekeerd. 2 andere jongens vertrokken omwille van 
gezinshereniging, 4 vertrokken naar een LOI (Lokaal Opvang Initiatief) en 1 jongere naar begeleid 
wonen (CBAW). 
Door de grote instroom wordt communicatie met de jongeren een pak moeilijker. Terwijl vroeger de 
voertaal Nederlands was, dienen begeleiders zich nu duidelijk te maken met totale communicatie 
zijnde een combinatie van Engels, Nederlands, gebaren, inschakelen jongeren die reeds langer 
hier zijn, pictogrammen en Google-translate. Inschakelen van tolken is noodzakelijk geworden om 
jongeren kwaliteitsvol te begeleiden. Door het beperkt aantal tolken is het moeilijk om snel 
‘dringende’ gesprekken te voeren. Met het vertrek van de twee jongeren, die hier reeds langer 
verblijven, in het verschiet zullen communicatieproblemen enkel nog maar toenemen. Een 
moeilijke maar boeiende uitdaging. 
Vanuit Fedasil wordt er gestreefd naar een snelle doorstroming van de centra voor niet begeleide 
minderjarige vluchtelingen naar lOI’s, pleeggezinnen, CABW, kleine wooneenheden, … Dit omwille 
van overbezetting jongeren in OOC’s . Wanneer jongeren 16 zijn, 4 maanden in klein centrum 
verblijven en positief verblijf hebben zouden ze moeten doorstromen (tenzij ze een gevaar zijn voor 
zichzelf of de maatschappij). Deze regel toepassen zou ervoor zorgen dat er ook dit jaar weer heel 
wat jongeren zouden moeten doorstromen. Dit baart ons zorgen omdat deze ‘kwetsbare ‘ groep 
jongeren niet de kans krijgt om tot rust te komen. Nederlands als voertaal in ‘het Wereldpoortje’ is 
op deze manier ver weg. Wanneer populatie enkel uit Afghaanse jongeren bestaat die nog maar 
net in België zijn is het logisch dat voertaal onderling hun moedertaal is. Het blijft een frustrerend 
gegeven dat je als organisatie weinig tot geen impact hebt op de instroom van de jongeren. Graag 
zouden we naast Afghaanse jongeren ook andere nationaliteiten opnemen.  
Van de 12 jongeren zijn er 4 erkend als vluchteling ( 2 internationale bescherming en 2 subsidiair) 
en 8 die een verzoek tot internationale bescherming hebben ingediend. (VIB). Het is de bedoeling 
dat de 4 jongeren die erkend zijn op vrij korte termijn doorstromen. Onduidelijkheid over hun 
verblijfsstatus is een stressfactor bij verschillende jongere. 
De 12 jongeren die bij ons verblijven zijn (officieel) tussen 13 en 17 jaar oud.  
 
8.4.Samenwerking  
‘Opvoeden doe je niet alleen’. Daarom dat we steeds op zoek zijn naar hulpbronnen om ons te 
ondersteunen. 
Zoals reeds aangehaald werd de afwezigheid van Lori, onze zwangere/bevallende agressiecoach, 
wel gemist. Dit voor zowel individuele ondersteuning als ondersteuning in teamverband. Er werd 
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naar externe experts gezocht maar dit traject verliep niet zoals gepland (afzegging owv teveel 
afwezigen en een onderlinge wissel bij het vormingscentrum waar we mee samenwerkten). 
We blijven inzetten op vrijwilligers om jongeren extra te ondersteunen naar vooral huiswerk.        
Deze groep groeit gestaag en één van de begeleiders neemt dit op zich (uitschrijven 
vrijwilligersbeleid – aanwerven, koppelen en begeleiden van vrijwilligers). Huidige groep jongeren 
heeft minder behoefte aan meter/peterschap, huiswerkbegeleiding is meer gegeerd. 
Er wordt ook uitgebreid geïnvesteerd in samenwerking met de voogden. We organiseerden een 
voogdendag en koppelden daar een tevredenheidsmeting aan. Naast enkele leerpunten waren de 
resultaten meer dan positief. 
Samenwerking met be-aid wordt verder gezet. Omwille van vele nieuwe jongeren is het hier ook 
opnieuw een weg zoeken. Taalbarrière is hier ook een struikelblok. 
OTA  (Ondersteuningsteam Allochtonen) is, op vraag van het Wereldpoortje, opgestart met 
maandelijkse intervisies met de verschillende centra voor NBMV. . Iedereen ervaart dezelfde 
frustraties en heeft zijn eigen manieren ontwikkeld om hiermee om te gaan. Door ervaringen uit te 
wisselen kunnen we heel wat leren van en aan elkaar. Zo kunnen we verder blijven groeien. De 
teamleden ervaren deze intervisie als positief en kijken uit naar deze momenten. 
 
We blijven jongeren stimuleren om in clubverband sport te beoefenen. Veel jongeren gaan hier 
dankbaar op in. 
 
8.5. Wat naar 2020. 
Het uitwerken van een duidelijke en onderbouwde pedagogische visie is een belangrijk gegeven 
voor 2020. Hopelijk is er minder ziekteverzuim zodat ‘overlevingsmodus’ kan achter gelaten 
worden en we tijd kunnen vrijmaken om inhoudelijk aan de slag te gaan. 
2020 is ook het jaar dat onze individuele handelingsplannen gemeenschappelijk goed zijn voor de 
verschillende begeleiders en we gerichter aan de slag kunnen gaan met de jongeren. 
Verbindende activiteiten met het ‘hele’’ team en samen werken via intervisie aan een open en 
verbindende communicatie blijft een belangrijk item voor 2020. 
Agressie blijft onvermijdelijk verbonden met onze job. Er was een interne werkgroep,  die hier zich 
over ontfermde (uitschrijven beleid en procedures, hoe omgaan met , nazorg, …)  Deze werkgroep 
is op sterven na dood door afhaken verantwoordelijke (andere job) en constant functioneren in 
overlevingsmodus (hoog ziekteverzuim). Deze terug tot leven wekken is een belangrijke opdracht 
voor 2020.  
In 2020 dienen we ook nog verder te investeren in een goede doorstroming en goede, duidelijke 
maar afgebakende nazorg. Jongeren, die via gezinshereniging het centrum verlaten, kunnen 
nergens meer terecht. Logisch dat de jongere naar ons blijft kijken. Duidelijke richtlijnen, grenzen 
en opdrachten dienen op papier gezet te worden. Vorming rond ‘gezinshereniging’ staat ook op het 
programma. 
Duidelijkheid creëren naar participatiegraad en beslissingsrecht van de teamleden was een 
belangrijk werkpunt voor 2019.  Een duidelijke gedragen hiërarchische structuur is belangrijk naar 
het opnemen van verantwoordelijkheden. Dit blijft een belangrijk werkpunt voor 2020. 
 
Verder uitbouwen van onze samenwerking met onze partners blijft in 2020 belangrijk.  Dit wordt 
opgenomen door het opnieuw organiseren van een voogdendag, het verder uitschrijven van 
vrijwilligerswerking (meters, peters, huiswerkbegeleiders, …), regelmatige contacten met Be-aid  / 
Huisartsen / …, actief meewerken aan de uitbouw van de overkoepelende intervisie, scholen, … 
Afhankelijk van de activiteit willen we in 2020 partners actiever betrekken binnen onze werking. 

 
In 2019 gingen we onderzoeken of we voor extra-privacy kunnen zorgen door het plaatsen van een 
stacaravan/ wooncontainer in de tuin. Hier zouden nog 2 jongens  kunnen voorbereid worden op 
zelfstandig wonen en zouden er 2 slaapkamers kunnen ontdubbeld worden. Hier is al heel wat 
onderzoek rond gebeurd en de uitvoering zal in 2020 een realiteit zijn. 

 
8.6 Bezorgdheden 
-Sinds dit jaar hebben Niet Begeleide Minderjarige Jongeren recht op hun volledig groeipakket 
(zowel vroeger kindergeld, sociale bijslag en studietoelage). Positief omdat jongeren op die manier 
wat centen opzij konden zetten voor gezinshereniging of naar zelfstandig wonen (aankoop 
meubeltjes, huurwaarborg, …). Er ontstaat echter een grote discrepantie met jongeren, die 
geplaatst zijn vanuit jongerenwelzijn en die slechts recht hebben op 1/3 van kindergeld dat 
bovendien nog wordt gestort op een geblokkeerde rekening (tot 18 jaar). Zelf hebben wij geen 



37 

 

zeggenschap over besteding van dit bedrag, financieel beheer is immers volledige 
verantwoordelijkheid van de voogden. Deze kijken op verschillende wijze naar besteding van deze 
financiële middelen (groot verschil in extra bestedingsinkomen, wel of niet mogen opsturen naar 
Afghanistan, …). Dit zorgt voor veel frustratie bij sommige jongeren. ‘Discussiëren over de 
schooltoelage en het  kindergeld’ was voor sommige begeleidingen heel vermoeiend en tijdrovend. 
Rond de onderwijstoelage zijn er dit werkjaar afspraken gemaakt met de voogden maar rond het 
bestedingsinkomen merken we nog grote verschillen. Dit is terug een onderwerp naar onze 
volgende voogdenbijeenkomst. Daarnaast hebben de verschillende centra voor Niet Begeleide 
Minderjarige Vluchtelingen dit aangekaart bij Fedasil en het Agentschap opgroeien die ‘het 
groeipakket’ op beleidsniveau verder gaan bekijken. 
-Door de grote instroom van vluchtelingen en achterstand bij dienst Vreemdelingenzaken zitten er 
enorm veel jongeren vast in de OOC’s terwijl er in verschillende LOI’s nog heel wat plaatsen zijn. 
Van daaruit de vraag vanuit Fedasil om jongens zo snel mogelijk te laten doorstromen. Hierbij 
wordt enkel gekeken naar ‘leeftijd’ en niet naar het feit of jongeren hier klaar voor zijn. Het baart 
ons zorgen dat ‘kwetsbare jongeren’ (reden van oprichting centra niet begeleide minderjarige 
vluchtelingen) veel te snel op eigen benen moeten staan en verloren lopen.  
-De Niet Begeleide Minderjarige Vluchtelingen zijn een zeer ‘kwetsbare’ groep die zowel in hun 
thuisland als op hun reis heel wat trauma’s hebben opgelopen. De noodzakelijke psychosociale 
hulp aanbieden blijft een moeilijk gegeven door zowel weerstand bij de jongere als het beperkte 
aanbod. De afbouw van het huidige aangepast aanbod in Antwerpen (Solentra)  is dan ook 
onbegrijpelijk. 
-Door instroom van enkel Afghaanse jongeren creëren we ‘klein Afghanistan’ binnen het centrum. 
Dit wordt verstevigd door de vele nieuwkomers. Werken naar inburgering blijft op deze manier een 
heel moeilijk gegeven.  
 
Verslag Gust Janssens 
coördinator Het Wereldpoortje 

 

 
 
 

Signalen in de marge; 
 
In 2019 hebben we enkele medewerkers opgeleid inzake de methodiek VIPP-SD; Video-feedback 
Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline. 
 
VIPP-SD is een gedragsinterventie voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 6 jaar. 
Het programma wil gedragsproblemen voorkomen of verminderen door opvoedingsvaardigheden 
van ouders te versterken, met aandacht voor positieve interactie en sensitieve 
disciplineringstrategieën. Dit gebeurt in 6 huisbezoeken door middel van feedback op video-
opnamen van interacties tussen ouder en kind.  

VIPP-SD is erkend in de databank effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut 
als ‘effectief volgens sterke aanwijzingen’. 
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9. Modulair aanbod VZW Het Open Poortje, 2019 
 

 Naam typemodule Aantal 
Modules 
Schilde 

Aantal 
Modules 
Waasland 

Intensi. Duur Frequen- 
Tie 

RT/ 
NRT 

1 
 

Kort licht mobiele pedagogische 
gezinsbegeleiding. 
 

CKG 
HOPS; 
9 

9 

CKG 
HOPW; 
21 

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

RT 

2 
 

Lang licht mobiele pedagogische 
gezinsbegeleiding. 
 

CKG 
HOPS; 32 
De Tuimel;3 

CKG 
HOPW; 23 

1 -3 uur 3 mnd-1 jr 
 

Gemid. 
1/wk 

RT 

3 Zeer korte, intensieve mobiele pedagogische  
Gezinsbegeleiding. 
 

CKG 
HOPS; 0 

CKG 
HOPW; 6 

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

RT 

4 
 

Korte, intensieve mobiele pedagogische   
gezinsbegeleiding. 
 

CKG 
HOPS; 6 

CKG  
HOPW; 0 

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

RT 

5 
 

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

De Tuimel: 
17 

 2-6 uur 
 
 

1-6 mnd 
 

1-3/wk RT 

 6 Ambulante pedagogische training van ouder,  
van hun kinderen en leerkrachten. (STOP 4-7) 

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) 
 

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; 4 

CKG 
HOPW; 6 

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

 9 
 

Rakettraining in klas (innovatieve module) CKG  
HOPS; 2  

CKG  
HOPW; 3 

1-3 uur 1-6 mnd 1/wk RT 

10 
 

NET-module (innovatieve module) CKG  
HOPS; 4  

CKG  
HOPW; 2 

1-3 uur 1-6 mnd 2/wk RT 

11 Zeer korte residentiële opvang voor kinderen 
Aanbod in HOP-Waasland 
 Plus ook 2 crisisbedjes werf 2 in HOPW. 

CKG 
HOPS; 0 

CKG 
HOPW; 8 

24/24 u 1-6 wkn 
 

24/24u RT 

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

CKG  
HOPS; 12 
 

CKG  
HOPW; 0 

24/24 u Max 1 jaar 
Tot  6 jr 

24/24u NRT 

13 
 
 

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

JW 
HOPS; 4 

 24/24u 6 mnd 24/24u NRT 

14 
 
 

Contextbegeleiding met basisintensiteit, dreigende  
uithuisplaatsing (DUP). 
Aanbod in HOP-Schilde (Jongerenwelzijn) 

JW  
HOPS; 6 

 1u 6 mnd 1/wk (N)RT 

 De modules binnen het Wereldpoortje zijn hier niet in opgenomen wegens hun projectstatus. 
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In het kader van 1 gezin=1 plan; 

1 Zeer kort intensieve mobiele pedagogische  
Gezinsbegeleiding  
 

 CKG  
HOPW 

1-5uur 28 dgn 3-5/wk RT 

2 
 
 

Kort lichte mobiele pedagogische  
Gezinsbegeleiding 

 CKG  
HOPW 

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

3 
 
 

kort zeer lichte pedagogische  
Gezinsbegeleiding (innovatieve module) 

 CKG  
HOPW 

1-3 uur 1-3 mnd 1/ 2wkn RT 

4 
 

Semi-kort lichte mobiele pedagogische  
Gezinsbegeleiding (innovatieve module 

CKG  
HOPS; 
Regio VK-NK 

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

5 Kort lichte mobiele pedagogische  
Gezinsbegeleiding 
 

CKG  
HOPT; 
Regio Antw. 

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

 
 
 

 
Signalen in de marge;  Tevredenheidsmetingen bij gezinsbegeleidingen die 
mobiel en residentieel werden afgerond in 2019. 
  
-HOPW;  
Er werden 11 tevredenheidsmetingen ingevuld door de kdn (7 in 2018; 8 in 2017; 12 in 2016; 4 in 
2015).  6 metingen betreffende mobiele begeleidingen en 5 betreffende resi-opnames.  
Mobiel; alle reacties waren zeer positief; ‘supertoffe madame. Birgitte heeft ons goed geholpen’ 
(door ouders ingevuld), ‘er is heel erg naar mij en mijn wensen geluisterd. Het einddoel was 
bereikt’ (ook door ouders ingevuld), ‘er werd geluisterd en er werd gezocht naar oplossingen’, 
‘begeleiding was echt top’, ‘de band moeder en dochter is veel veranderd, maar dan positief’ (door 
ouder ingevuld), ‘ik ben Annelore heel erg dankbaar’. Scores; 9.5/10, 8/10 en 4 grote sterren. 
Residentieel; ‘ik vond het gewoon leuk om daar te spelen’, ‘ik zou graag de baas zijn maar niets 
veranderen’, ‘omdat het hier allemaal fijn was’.  Scores; 4 grote sterren en 1 ster niet ingevuld.     
-HOPS;  
Er werden hier 12 tevredenheidmetingen ingevuld door de kdn (20 in 2018, 18 in 2017, 5 in 2016).   
12 mobiele metingen en 0 resi-metingen. 
-De resi-metingen;  
/ 
-Mobiel; 
Alle opmerkingen waren positef; 
‘Alles was leuk (grote ster)’, ‘ze is lief en intelligent en ze is een fantastische begeleidster 10/10’, 
‘wat heb ik onthouden; woede-regels, draakje vurig, (10/10)’, welke dingen zijn veranderd; minder 
ruzie 10/10)’, ‘wat vond ik tof; het werken rond gevoelens, het beloningsbord (grote ster)’, ‘vroeger 
was er veel meer kabaal in huis (score 100/10)’, ‘ik vond het zo prima (score 10/10)’, score 10/10 
omdat ze ons goed heeft geholpen’,..         
Algemene conclusie; er zijn geen zorgwekkende thema’s die tot opvolging vragen.  De bedenking 
met het eten heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat we sporadisch een traiteurdienst vragen 
als kok in verlof is.  Dat valt soms mee maar soms ook niet.  We spreken het team-HOPW aan om 
ouders en kdn meer aan te moedigen om tevredenheidsmetingen in te vullen.  
 
Evaluatie; de scores zijn zeer positief. We willen echter naar tevredenheidsmetingen evolueren die 
dichter aanleunen bij criteria inzake effectmetingen. Dit wordt een kwaliteitsuitdaging in 2020. 
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10. De werking van “Het Open Poortje” geplaatst in een groter geheel. 

 
10.1. Inleiding 
 
De 2 CKG-afdelingen, de kleine capaciteit Jongerenwelzijn, de 3 STOP-teams, De Tuimel-werking, 
Het Wereldpoortje en de werven 1 en 2 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 de werking ook middelen uit de sociale maribel, 
ouderbijdrages, projectgelden en giften van derden.  De subsidiëring vanuit Jongerenwelzijn 
verloopt identiek.  De VZW biedt de jaarrekening en balans tegen uiterlijk 1 juli van elk jaar aan bij 
de agentschappen.  Sinds 2017 worden de resultaatsrekening en balans gecontroleerd door een 
bedrijfsrevisor (Vyvey en Co).  Kind en Gezin en Jongerenwezlijn vormen sinds 2019 samen het 
agentschap Opgroeien.  
 
 
10.2. De Raad van Beheer en de Algemene Vergadering van de VZW 
 
-De Algemene Vergadering 
mevr. Chris De Clerck, RvB 
mevr. Miet De Grève, RvB 
dhr. Paul Demeyere, RvB  
dhr. Eric Verhaege, RvB 
dhr. Baudouin Helleputte, RvB (dienstdoend voorzitter-ad interim) 
mevr. Anne Van Mulders, RvB 
dhr. Luc Bulckaert, AV 
dhr. Wim Vandenbroeck, AV 
Mevr. Griet Destatsbader, AV vanaf 2019. 
 
10.3. Drie belangrijke partners: Kind en Gezin, Jongerenwelzijn en Het Vlaams 
Welzijnsverbond. 
 
-Kind en Gezin-Opgroeien 
Als overheidsinstelling kreeg zij, vanwege de Vlaamse regering, de specifieke bevoegdheid inzake 
zorg voor het jonge kind.  Binnen het Beter Bestuurlijk Beleid werd K&G naar een IVO-structuur 
(Intern Verzelfstandigd Agentschap) omgevormd, waarbij de Raad van Bestuur vervangen werd 
door een “Raadgevend  Comité”.   
Kind en Gezin heeft enerzijds een afdeling Kinderopvang waaronder de kinderdagverblijven en 
aanverwante diensten (IBO’s, onthaaldiensten…) en vervolgens een afdeling Preventieve 
Gezinsondersteuning (PGO, olv mevr Anne Vanden Berge) waaronder; 
-de regiohuizen en de inloopteams die moeders met jonge kinderen preventief opvolgen, 
-de CKG’s, 
-de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK’s), 
-Gezinsondersteunende Pleegzorg. 
De Administrateur-generaal van K&G is mevr Katrien Verhegge.  
Zowel voor wat betreft administratieve of inhoudelijke vragen (inzake dossiers, aanwezigheids-
lijsten,…), richten we ons tot bovenvermelde afdeling PGO. 
Sinds halfweg 2012 is het nieuw afdelingshoofd voor de afdeling Kinderopvang, dhr Filip 
Winderickx.  De CKG-sector blijft het belangrijk vinden dat er sterker wordt ingezet inzake 
samenwerking tss de sector kinderopvang en de CKG’s.  Vooral K&G kan hier een faciliterende rol 
spelen.  De meerwaarde inzake deze samenwerking, zit in de snelle doorverwijzing naar elkaar 
toe.  Jonge gezinnen met pedagogische noden, zijn eventueel gebaat met mobiele hulpverlening  
 
-Jongerenwelzijn-Opgroeien 
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 
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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 mevr Mieke Segers en dhr Eddy Van 
den Hove.  Dhr Hendrik Delaruelle nam in de loop van 2015 de fakkel over van dhr Frank Cuyt, die 
op pensioen ging.  Arnold Schaek neemt, binnen dit verbond, deel aan;  
-het Antwerps coördinatie-overleg (COC) vr Antwerpse organisaties Jongerenwelzijn en CKG’s, 
-de intersectorale werkgroep ‘preventieve gezinsondersteuning’, 
-het directiecomité van de Vlaamse CKG’s.  Voor meer info; www.vlaamswelzijnsverbond.be. 
-de commissie medewerkersbeleid van het Vlaams Welzijnsverbond. 
-en is voorzitter van de commissie preventieve gezinsondersteuning.  

 

 

 

11. Kwaliteitszorg, onze verdere stappen. 
 

In 2019 werd rond volgende verbeterprojecten gewerkt: 

1. Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Deze PDCA dient nog afgewerkt te worden. De werkgroep schrijft nog een nieuwe procedure en 

informatiekaft uit, voor alle afdelingen, om hier op verschillende momenten rond aan de slag te 

gaan. In 2020 worden de versies van de procedure voorgelegd aan de verschillende 

deelwerkingen omdat er per deelwerking andere accenten moeten worden gelegd. De werkgroep 

hoopt deze werkzaamheden stilaan te kunnen vervolledigen, daar dit thema al enkele jaren in 

bewerking is.  

 

2. Software beheer / sociale media 

-De website van Het Open Poortje werd opgefrist in 2019. Deze is volledig klaar en in gebruik.  

-We zijn in dialoog gegaan met een externe software-beheerder om een back-up dienst te hebben 

die ons kan ondersteunen bij recurrente softwareproblemen en bij nieuwe software-noden. Verdere 

opvolging verloopt in 2020 verder. We willen nog verder inzetten op gedeelde intranetmappen over 

alle afdelingen heen.  

- verdere uitdaging op het einde van 2019 en begin 2020 is het aan de slag gaan met blended 

werken (dit is een gemengde manier van op huisbezoek gaan, afwisselend met online hulp 

aanbieden in onze mobiele begeleidingen). Dit is een samenwerking met CKG De Schommel, die 

hier het voortouw in nemen, en enkele andere CKG’s. In HOPW gaan ze hier zeker mee aan de 

slag en ook HOPS zal zijn eerste stappen hierin zetten in 2020.  

 

3. Kwaliteitshandboek: digitaal toegankelijk en gebruiksvriendelijker maken 

Dit project is eveneens nog in proces. Dit wordt verder opgenomen in de uitgebreidere functie van 

kwaliteitscoördinator. Deze functie is in 2019 doorgegeven en uitgebreid waardoor dit thema in de 

komende jaren duidelijker op de voorgrond kan komen. 

- In 2019 is er verder ingezet op het systematisch herzien van alle teksten die we in 2019 wilden 

herbekijken. Dit systeem van zelfevaluatie en systematische herziening komt voort uit de inzet van 

het EFQM model in ons kwaliteitsbeleid. De uitdaging hierin blijft bestaan dat we de evaluatie 

gespreid genoeg plaatsen, zodat dit per jaar haalbaar blijft aan hoeveelheid teksten die herzien 

moeten worden. 

http://www.vlaamswelzijnsverbond.be/
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- wanneer een tekst herzien wordt, verankeren we de nieuwe na afklopping op de kwaliteitscel. 

Doordat de functie van kwaliteitsmedewerker is uitgebreid is het een uitdaging die we verder 

aangaan in de komende jaren om alles goed te verankeren en toegankelijk te houden. 

- In 2019 organiseerden we ook enkele momenten voor nieuwe werknemers waarbij het 

kwaliteitshandboek en het kwaliteitsbeleid ook wordt toegelicht naast andere belangrijke thema’s. 

- Het kwaliteitshandboek staat nu ook digitaal op elke laptop dus iedereen in de organisatie kan 

hier zaken in opzoeken indien gewenst. 

- In het najaar van 2019 is de kwaliteitsmedewerker aangesloten bij een teamvergadering van elke 

deelwerking. Dit om het kwaliteitssysteem dat we hanteren duidelijk uit te leggen, de opbouw van 

het kwaliteitshandboek uit te leggen en de toegankelijkheid van dit document toe te lichten. 

Bedoeling van deze ronde was het dichter krijgen van het kwaliteitshandboek tot bij de 

medewerker. De teams werden op dit moment ook bevraagd rond de thema’s waar zij belang aan 

hechten waar we in het kwaliteitsbeleid nu aan moeten werken. Hier kregen we zeer nuttige 

feedback door.  

- In 2020 staan we voor de uitdaging om 2 keer een kwaliteitsdag te organiseren. Dit om het 

kwaliteitshandboek nog meer toe te lichten en toegankelijk te maken voor alle medewerkers, 

alsook een aantal workshops te organiseren waarbij we iedereen betrekken bij de periodieke 

evaluatie van een aantal procedures (zoals vastgelegd in het document van periodieke evaluatie 

voor 2020). Aanvullend zullen we dan ook een thema bespreken dat vastgelegd werd door de 

feedback van de teams, dus volledig vanuit de medewerkers. We zullen dus een aantal procedures 

herbekijken alsook feedback vragen rond een aantal thema’s waar we met heel de vzw belang aan 

hechten dat dit gedragen wordt door iedereen. Zo hopen we het kwaliteitsbeleid meer iets van 

iedereen te maken. We zullen dan ook voor de uitdaging staan om alles goed terug te koppelen 

zodat alle medewerkers ook weten wat er met hun inspraak gebeurd en waar ze dit kunnen 

terugvinden in ons kwaliteitsbeleid.  

 

4. Loopbaanbegeleiding:  

Deze PDCA is volledig klaar en werd in 2019 verankerd in het kwaliteitshandboek.  
 

5. Tevredenheidsmetingen:    

-bij diensten: om de 5 jaar  (volgende in  2021). 

 

-bij personeel: om de 5 jaar (volgende in 2020):                                                                     

De voorbereiding rond de tevredenheidsmeting voor personeel werd gestart in 2019. We keken 

naar een digitale manier van bevraging om de verwerking iets vlotter te laten verlopen. Deze 

digitale manier vonden we in google forms. Er werd een vragenlijst opgemaakt aan de hand van de 

vragenlijst van 5 jaar geleden en aangevuld met enkele relevante vragen rond professioneel 

welzijn vanuit de werkgroep rond welzijn op het werk en zelfzorg. Indien we een aantal 

werknemers moeilijkheden ondervinden bij het digitaal invullen van de tevredenheidsmeting, kan 

een papieren versie gegeven worden of praktische ondersteuning gevraagd worden bij de 

kwaliteitsmedewerker. We gebruiken allen dezelfde vragenlijst en hetzelfde puntensysteem zodat 

het uniform is, maar de resultaten worden per afdeling verwerkt om zo relevant mogelijk te zijn. De 

afname van deze tevredenheidsmetingen zal plaatsvinden in mei en juni van 2020. 

 

-bij Ouders - kinderen:                                                   

In 2019 hebben we een nieuwe tevredenheidsmeting voor ouders ingevoerd. Dit voor zowel onze 

mobiele als residentiële begeleidingen. Deze tevredenheidsmeting hebben we ook tussentijds 

afgenomen. Dit omdat we tijdens een begeleiding ook willen zien of ouders tevreden zijn over de 

hulp die ze krijgen en of we zaken kunnen bijstellen.  

In het voorjaar hebben we afgesproken om dit in de helft van een begeleiding ( 6maanden 
ongeveer) af te nemen of bij elke verlenging. Omdat hier weinig respons op terugkwam, werd dit 
aangepast naar een moment in oktober waar we alle begeleidingen tegelijk hebben bevraagd, 
ongeacht waar we net waren in de begeleiding. Dit gaf een grotere respons van de ouders en 
alertheid van de gezinsbegeleidsters om het daadwerkelijk te bevragen. Toch blijft de respons niet 
groot genoeg om hier grote conclusies uit te kunnen trekken. De terugkoppeling van de 
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tevredenheidsmetingen werd wel bij elk team gedaan, zodat ze een beeld krijgen van de 
tevredenheid van ouders, al is dit ook een momentopname. 
 
Door de bespreking van het thema ‘effect van de hulpverlening’, zien we de noodzaak om onze 
bevraging van tevredenheid af te stemmen op een aantal relevante effectindicatoren. We hebben 
daarom de herziening van onze tevredenheidsmeting voor ouders en kinderen in 2019 even 
uitgesteld tot we een duidelijke visie op effect van hulpverlening konden formuleren (zie het thema 
“ effect van hulpverlening” voor meer toelichting).  In 2020 kan de werkgroep rond 
tevredenheidsmeting van gebruikers terug aan de slag met de herziening van de 
tevredenheidsmetingen ahv deze indicatoren.  

 
6. Back to basics 

Dit project en deze PDCA zijn afgerond. Het werken aan een positief leefklimaat is verankerd in de 

dagelijkse werking van de leefgroepen. Alsook de bevraging van de kinderen op een tweejaarlijkse 

basis. De leefgroepbegeleiders worden ook op terugkerende wijze bevraagd over dit leefklimaat en 

bespreken deze manier van kijken ook op hun teamvergaderingen. 

 

7. Zelfzorg- en agressiebeleid                                                                                                                            

-PDCA Agressie is binnen een werkgroep opgenomen onder leiding van onze agressie-

intervisiecoach.   

Deze werkgroep is in 2019 actief aan de slag gegaan om een visie en beleid uit te stippelen voor 

heel de vzw. Alle teams zijn in 2019 bevraagd rond het thema agressie en wat dit net betekent voor 

elk team, daar dit verschillend is vanuit elke werking en elke persoon. Verder is er, na een agressie 

incident en de noodzaak tot handvaten hierrond, ook gestart met een soort draaiboek/ procedure 

rond alle vormen van agressie en onze reactie als organisatie daarop. Dit wordt in 2020 dan weer 

terug opgenomen in de werkgroep rond agressie.  

 

-PDCA zelfzorg: is in opbouw en wordt verder opgevolgd door de coördinatoren. In de personeels-

tevredenheid zijn een aantal thema’s bevraagd rond professioneel welzijn. Uit de bevraging van 

alle teams over het kwaliteitsbeleid is het thema welzijn op het werk gekozen en zal deze PDCA in 

2020 dus voeding krijgen vanuit de brainstorm met de medewerkers op de kwaliteitsdagen in 2020. 

8. Diversiteit  

De PDCA rond diversiteit is opgemaakt en afgewerkt. Er werd in 2019 een werkgroep opgericht om 

een visie uit te schrijven rond diversiteit. Deze visie is op elk team besproken en is verankerd in het 

kwaliteitshandboek.        

 

9. Visietekst  
De visietekst van Het Open Poortje vzw was lijvig en daardoor moeilijk leesbaar/hanteerbaar. Deze 
werd in 2019 herzien en herleid tot 1 bladzijde met de kern waar we als organisatie voor staan. 
Deze visietekst werd op alle teams voorgelegd, afgeklopt op de kwaliteitscel en verankerd in het 
kwaliteitshandboek. Dit is echter een algemene beschrijving van de visie van heel de vzw. In 2020 
gaan we de uitdaging aan om per afdeling nog een aanvullende beknopte pedagogische visietekst 
te schrijven. Als er natuurlijk nood is tot aanvulling om de deelwerking beter te begrijpen. Dit wordt 
in 2020 verder opgenomen door alle coördinatoren. 
 

Uitdagingen naar de toekomst:                                                                                      

➢ Er wordt een PDCA opgemaakt rond de Genpi-module. De interne afspraak is nu dat we bij 

eigen projecten een PDCA opmaken en dat we dit niet doen bij opgelegde thema’s van de 

overheid daar dit geen verbeterprojecten vanuit ons zijn maar belangrijke thema’s in onze 

kwaliteitsbeleid.   

 

➢ Er wordt geen PDCA gemaakt rond netwerkgericht werken maar de net-module, die werd 

uitgewerkt in samenwerking tussen verschillende CKG’s, wordt nog steeds aangeboden en 

via intervisies verder opgevolgd en aangepast. Ook starten we in 2020 een werkgroep 

rond netwerkgericht werken om alle vormingen en invloeden hierrond te kunnen 

verankeren in onze werking en begeleidingen.  
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➢ Ondertussen zijn we ijverig aan het werken rond een update van onze Kid-ok Kit. We willen 

deze moderner en toegankelijker maken en we koesteren de ambitie om deze ook digitaal 

aan te bieden.  

 

➢ Tevredenheidsmeting personeel afnemen in 2020 en de organisatie van de kwaliteitsdagen 

zijn onze twee andere grootste uitdagingen voor 2020. We willen dan ook zorgen dat we in 

het najaar van 2020 terugkoppelen aan alle werknemers wat we met hun brainstormproces 

in de workshops zullen doen in ons kwaliteitsbeleid. De terugkoppeling van de thema’s en 

veranderingen die dat jaar nog worden opgenomen en welke zullen opschuiven, maar niet 

vergeten zullen worden.  

 
 
 

Signalen in de marge; 

 

In 2018 startte Het Open Poortje-Schilde, in partnerschap met het Huis van het Kind-Voorkempen 

een Domo-werking in de Voorkempen.  We richten ons naar de gemeentes Schilde, Zandhoven, 

Zoersel, Brecht en Wijnegem. Deze gemeentes zijn samen goed voor ongeveer 92.000 inwoners 

en toch 337 kinderen tss 0 en 12 jr die in kansarmoede leven.   

Domo in één zin; één vrijwilliger bouwt een langdurige samenwerking op met 1 kwetsbaar/kansarm 

gezin met kinderen tussen 0 en 12jaar.  

Bedoeling is vooral om wekelijks een leuke activiteit in het gezin aan te bieden of/en om een 

brugfunctie te zijn voor de ouder naar externe diensten zoals OCMW, welzijnswerkingen,...   

 

We blijven zoeken naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor kwetsbare gezinnen.  

Domo-Voorkempen wordt nu financieel gesteund via de gemeentes Zoersel, Schilde en 

Zandhoven en nog tem 2021 genieten we financiële steun (projectmiddelen) via minister Homans.  

Nadien zijn we volledig afhankelijk van de steun van de gemeentes en dat maakt ons kwetsbaar.   

In Nederland heb je in 161 gemeentes Home-start werkingen (de Nederlands-Engelse versie van 

Domo).  Het succes in Nederland heeft vooral te maken met de financiering; daar zijn de landelijke 

overheidsmiddelen inzake jeugdzorg bij de lokale gemeentes.   

En zij kiezen natuurlijk voor methodieken die goedkoop, preventief en effectief zijn.  Waarom 

wachten tot problemen escaleren, moeilijk behandelbaar zijn en duur?   Vlaanderen heeft heden 

echter amper een preventiebeleid…   Maar er hangt verandering in de lucht.  De commissie 

preventieve gezinsondersteuning van het Vlaams Welzijnsverbond is volop aan het schrijven van 

een visietekst rond preventie in de jeugdhulp… 

 

Home-start kreeg recent de beoordeling ‘effectief volgens goede aanwijzingen’ vanwege het 

Nederlands Instituut Jeugd. Zie www.NIJ.Nl. 

 

Voor meer info rond Domo; www.domovlaanderen.be.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.domovlaanderen.be/
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12. Pedagogische werkinstrumenten. 

 
Onze VZW heeft, olv Lieve Mortelmans1, drie waardevolle instrumenten ontwikkeld die het 
ervaringsgericht werken vertalen naar de residentiële én mobiele jeugdhulp.  De kid-ok-kit en de 
Roos van de Ouder zijn ook inspirerend geweest voor andere jeugdhulporganisaties die met 
kinderen (0-12 jaar) werken. 
 
12.1. Kid-ok-kit. 
 
De “kid ok kit” blijft één van de methodieken waar we trots op zijn. het is een mooie methodiek om 
een interactief kinddossier uit te bouwen, met aandacht ook voor de rechtspositie van de 
minderjarige. De kid ok kit werd echter al in 2008 uitgebracht door Lieve Mortelmans.  
 
In 2017 startte een werkgroep met de herziening van de fiches. In 2019 werd dit werk verder gezet. 
De ambitie is groot. We willen niet enkel de fiches inhoudelijk herwerken, maar ook de digitalisering 
ervan voorbereiden. Dat betekent dat we per fiche ook nadenken over hoe we dit digitaal wensen.  
We hebben met de hulp van Philippe Bocklandt, docent en onderzoeksmedewerker onlinehulp 
Arteveldehogeschool - Bachelor Sociaal werk, een partner gevonden om hier de eerste stappen in 
te zetten. 
Studenten uit de richting grafische vormgeving binnen de Artevelde Hogeschool groepeerden zich 
tot STUDIO 20-13 en namen een 20tal fiches uit de kid ok kit onder handen. Ze moderniseerden 
het “kid ok” ventje en upgraden de fiches. Ze staken er meer kleur in, meer dynamiek en ook 
speelse elementen. Voor een paar fiches werkten ze ook bewegingselementen uit.   
Ze presenteerden ons een zeer mooi resultaat, waarmee we verder kunnen experimenteren.  
 
De pedagoge van HOPS en Angela, gezinsbegeleidster in HOPW, gaven samen een vormingsdag 
rond de kid ok kit voor begeleidingstehuis Dageraad. 
 
De ambitie voor 2020 is wederom groot.  
De kid-ok-werkgroep wil haar inhoudelijke herziening van de kid ok kit afronden, we hopen dat we 
ook aan de mobiele versie van de kid-ok-kit de nodige aandacht kunnen geven. De werkgroep wil 
dat de leefgroepen al aan de slag gaan met de herwerkte versie, zodat we nog kunnen bijsturen 
indien nodig. In dit proces luisteren we natuurlijk ook naar de feedback van de kinderen.  
Samen met Philippe Bocklandt bereiden we ook de verdere digitalisering van de kid-ok-kit voor. 
We bekijken welke projectgelden we willen proberen binnen halen en gaan op zoek naar 
developers die de digitale kid-ok-kit verder willen ontwikkelen. Mogelijks is daar ook nog een rol 
weggelegd voor de studenten van de Artevelde Hogeschool.  
 
 De kid-ok-kit is te bestellen via ckghops@telenet.be. Kostprijs is 65 euro 

(verzendingskosten incl).  Deze bevat ook de recente aanvulling inzake nieuwe 
situatieplaatjes (=specifieke life-events). 
 

Katrien Van Dessel, pedagoge en intern verantwoordelijke voor de kid-ok-kit. 
 
 

12.2. Het procesgericht kindvolgsysteem.  
 
Het tweede instrument is het Procesgericht Kindvolgsysteem (PKVS), dat een concrete vertaling 
is van de ervaringsgerichte visie.   Dit pakket biedt een wetenschappelijk onderbouwd instrument 
aan om het welbevinden en de betrokkenheid van elk individueel kind te scoren, waardoor we 
zodoende hun individueel (on)welbevinden kunnen meten en aantoonbaar maken, zowel voor 
jonge als oudere kinderen.  Het PKVS bouwt verder op nog andere instrumenten van het CEGO, 
zoals de ervaringsroos die een analyse van de breedte naar de diepte mogelijk maakt.  Het PKVS 
is zodoende een uniek instrument om het welzijn van residentiële kinderen te monitoren!  
Het Procesgericht Kindvolgsysteem wordt heden niet in een vormingspakket aangeboden.   

 
1 Lieve Mortelmans was meerdere jaren pedagoge in onze werking en de laatste 10 jaar pedagogische 
directie. Zij was de drijvende kracht achter de realisatie van de kid-ok-kit, het procesgericht kindvolgsysteem 
en De Roos van de Ouder.  Lieve ging in 2015 op pensioen.  We zijn haar heel veel schatplichtig. 

mailto:ckghops@telenet.be
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Wie echter interesse heeft in dit bijzondere instrument dat mogelijk maakt om op een deskundige 
en georganiseerde wijze het (on)welbevinden van elk individueel kind te monitoren, kan ons 
contacteren; ckghops@telenet.be of ckghopw@telenet.be.  
 
12.3. De Roos van de ouder 
 
Waar staat de Roos van de ouder voor: 
De Roos van de Ouder is het analyse- en begeleidingsinstrument waarmee we de 
opvoedingservaring van het gezin in kaart brengen samen met de betrokkenen. We capteren 
hiermee de krachten van gezinnen alsook waar de opvoeding van kinderen moeilijkheden bevat. 
We destilleren hieruit de aandachtspunten waar we in de begeleiding op inzetten met oog voor hun 
krachten. 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, geeft de Roos van de ouder duidelijke handvaten welke methodieken we best 
inzetten (zie een voorbeeld van een ingevulde Roos van de Ouder op volgende pagina) om een 
gefundeerde verandering te weeg te brengen. De Roos van de Ouder bevat, naast de in te kleuren 
‘roos’, ook een handleiding en een zeer uitgebreide back-up gids die toelichting en opties biedt bij 
de vele thema’s die in de Roos aan bod komen.  Voor meer info, contacteer ons via onze 
bovenvermelde email. 
 
Werkjaar 2019: 
In 2019 is “ De Roos Van de ouder” opgenomen als onderdeel van een vak binnen de opleiding in 
het 3de jaar orthopedagogie van KDG-hogeschool. Dit in plaats van het als keuzevak aan te bieden. 
Naast onze oud-collega An Vandenbempt, biedt ook Marleen van Oevelen deze lespakketten aan. 
Zo krijgen de studenten van de KDG-hogeschool een unieke kans tot het oefenen van de Roos van 
de Ouder met casussen recht uit het werkveld.    
 
In 2019 zijn er geen externe vormingen doorgegaan. Dit doordat de coördinerende opvolging van 
De Roos van De ouder even was stilgevallen binnen Het Open poortje vzw. In 2020 zetten we hier 
terug actiever op in met een komende vorming op 28 mei 2020.  Verder merken we wel dat 
studenten die de vorming gevolgd hebben op school, blijvende interesse hebben om casussen 
breder te blijven bekijken en aan de slag te gaan met ouders in een breder spectrum aan thema’s.  
 
In het jaarverslag van 2018 stond beschreven dat we in 2019 de coördinatie van de interne 
opvolging en het extern vormingsaanbod zouden laten uitvoeren door de nieuwe functie van 
pedagogisch en kwaliteitsmedewerker. Door een gestage opbouw van de uren in die functie is dit 
in 2019 niet gelukt. In 2020 wordt er wel actief ingezet op de opvolging van de Roos van de ouder. 
Zo werden er duidelijke verantwoordelijkheden afgesproken en zullen we in 2020 terug een interne 
stuurgroep samenstellen om de opvolging op al onze afdelingen te garanderen.  

 
Jolien Lynen en Marleen Van Oevelen 

mailto:ckghops@telenet.be
mailto:ckghopw@telenet.be
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13. Lopende projecten en projecten in de steigers voor 2019-2020. 
 

13.1. Raket, sociale vaaardigheidstraining voor kinderen in klassikaal verband; 
 
Het Raket-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 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 programma 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 
besteedt men aandacht aan het leren om problemen op te lossen ipv deze tot conflicten te laten 
leiden.  Deze vaardigheden worden vervolgens geoefend als er zich een probleem voordoet in de 
klas of tussen enkele kinderen. 
 
Aanvullende info; 
Raket is een methodiek die afgeleid is van het Amerikaanse LIFT (Linking the Interests of Families 
and Teachers).  De voornaamste verschillen met het evidence-based LIFT zijn;  
We zijn Elke Schoofs (Huis van het Kind St Niklaas) erkentelijk voor haar inspiratie om Raket in St 
Niklaas op de kaart te zetten. 
Raket heeft ondertussen een website; www.Raketvlaanderen.com. 
Raket wordt ingezet in Lokeren, St Niklaas, Beveren, Temse, Mechelen, Antwerpen en in de 
Kempen (Malle).  
 
Conclusies 2019;                                                                                                                            
Het schooljaar 2018-19 liep moeilijk in Lokeren en Temse omdat de medewerkster (Vera M) ziek 
uitviel.  Gelukkig kon een collega (Tine F) flexibel zijn en nam zij enkele klassen over.  In Beveren, 
Antwerpen en de Kempen verliep alles vlot.  We hopen op verdere uitrol van Raket in Vlaanderen. 
We zijn dan ook blij met de toegenomen interesse vanuit andere CKG’s.  We hebben er goede 
hoop op dat in 2020 meerdere andere gemeentes/steden in Vlaanderen zullen instappen in de 
uitrol van Raket.   

 Hierbij een getuigenis van een schooljuf uit de school St Ludgardis Antwerpen; 

Toen ik hoorde dat er een project bestond gebaseerd op STOP 4 -7, maar dan op klasniveau was 

ik onmiddellijk enthousiast!           

Als grote school zetten wij heel erg in op een veilig en pedagogisch klasklimaat en creëren een 

warm nestje voor elk kind. Wij bieden onze kleuters een rijk klasaanbod met leerrijke, uitdagende 

activiteiten, leuke hoekenverrijking en differentiatie met oog voor elke kleuter zijn / haar talenten en 

dit alles binnen een duidelijke structuur.   

We proberen zo veel mogelijk in te spelen op alle individuele sociale en emotionele noden van 

iedere kleuter op een affectieve en authentieke manier.  

Naar de klaspraktijk toe is dit een hele uitdaging, maar toch proberen we die iedere dag waar te 

maken! Ondanks al onze inspanningen blijven we jammer genoeg botsen op bepaalde problemen. 

Zo merken wij, als team, dat voor vele kleuters bepaalde attitudes en vaardigheden niet meer zo 

vanzelfsprekend zijn en ondanks alle zorg heel moeizaam verworven worden. Regelhantering, 

zelfsturing, intrinsieke motivatie, taakspanning, … Voor steeds meer kleuters bij ons op school blijkt 

dit geen evidentie.  Kortom RAKET leek ons misschien wel een gepast antwoord te kunnen bieden 

op sommige van onze hulpvragen … En al snel bleek dit te kloppen!  

http://www.raketvlaanderen.com/
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Wat maakt naar mijn gevoel dan juist het verschil tussen onze eigen gedragsregels en visie op het 

sociaal groeien ... en RAKET? Het succesverhaal van RAKET bevindt zich naar mijn gevoel op 

twee domeinen:  

-RAKET loopt als een rode draad doorheen het hele schooljaar. Het is een constant gegeven. De 

kleuters worden ondergedompeld in een RAKET-bad met heel duidelijk vooropgestelde doelen. Die 

doelen worden op voorhand opgesteld aan de hand van de noden van de klasgroep. Tussentijds 

worden die doelen geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig. Er is dus een systematische opvolging 

en bijsturing! Het is intensief, maar net daardoor merk je snel gedragsveranderingen en is het 

effect groot op het welbevinden van de kleuters en de juf!   

-Eveneens zie ik het als een voorrecht om iedere week een uurtje een expert in de klas te hebben 

om samen de problemen aan te pakken en te bespreken! Leren van elkaar en met meerdere ogen 

naar een bepaalde problematiek van een kleuter / klasgroep kijken, is altijd leerrijk en 

verhelderend!            

  

Onrechtstreeks heeft dit ook een positief effect op de ouderbetrokkenheid en geeft het mij een 

heerlijk gevoel dat je positieve aandacht kan blijven geven aan elke kleuter!   Want flink zijn / je 

best doen, wordt heel erg in de kijker gezet!  

Kortom … ik ben fan! Dank je wel juf R. om ons iedere week weer mee te nemen in je RAKET om 

er een boeiend en leerrijk uurtje van te maken. Er is nog wat werk, maar we hebben ook al zo 

ontzettend veel van je geleerd!   

Lieve groetjes,  

juf Ans (juf derde kleuterklas, school Sint -Ludgardis Antwerpen)  

       

 

 

13.2. Project Mantelzorg-het Net Werkt. 
 
De (ongeveer een decennium oude) werkgroep ‘Het Net werkt’ ging in 2017 aan de slag met het 
uitschrijven van de aanvraag voor de innovatieve module rond netwerkgericht werken. Inspiratie 
voor het uitwerken van deze module werd gevonden in het boek van Bart Libbrecht & Anouk 
Pieters; Gedeelde zorg veerkrachtige netwerken, overbodige hulpverlening (2014)2. Bart Libbrecht 
van Vialogos werd gevraagd om een vorming op te stellen op maat van CKG’s. In het najaar van 
2017 namen vier van de vijf betrokken CKG’s deel aan deze vierdaagse vorming vol inspiratie en 
motivatie om in gezinsbegeleidingen aan de slag te gaan met het netwerk van deze gezinnen. Het 
belang van wederzijdse beïnvloeding, conflictbemiddeling en het nastreven van levenskwaliteit zijn 
ankerpunten voor het opbouwen, uitbreiden en onderhouden van een sociale context.  Het 
uitbreiden van bestaande relaties, het exploreren en vinden van nieuwe connecties en het aanleren 
van belangrijke sociale vaardigheden voor het onderhouden van het netwerk, maken deel uit van 
de mogelijke transformatie die gezinnen terug veerkrachtiger kunnen maken. 

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

 

mailto:vera.stop@stop4-7.be.


50 

 

In 2019 hebben medewerkers in HOPS en HOPW verdere casussen begeleid vanuit deze netwerk-
module.  Ze sloten ook aan bij de CKG-intervisiegroep waardoor ze kennis en ervaringen 
uitwisselden.  Daarnaast is er een interne werkgroep-netwerken in HOP opgestart waar zowel de 
ervaringen uit deze netwerkmodule als rond residentieel netwerken voor kinderen aan bod 
kwamen. Dit zorgt voor meer kruisbestuiving.  We gaan naar de toekomst toe moeten bekijken of 
we deze module kunnen inkantelen in een gewone (intensieve) begeleiding. 
 

 
13.3. Vertaling vierdelige handboek STOP4-7. 
 
De methodiek STOP4-7 is ondertussen opgenomen in de databank “effectieve 
jeugdhulpinterventies” van het Nederlandse jeugdinstituut (www.NJI.nl).  De methodiek wordt 
zowel in Vlaanderen als in Nederland ingezet in de jeugdhulp maar krijgt ook ruimere aandacht.  
Zo is er ook concrete belangstelling vanuit Letland waar een ginds verblijvende Nederlandse 
medewerker, het lijvige handboek (750 pagina’s) in het Lets vertaalt.  Aansluitend op enige 
internationale aandacht, wilden we de mogelijkheid verkennen om het handboek een Engelstalige 
vertaling te bieden.  Uiteindelijk kregen we een zeer haalbare offerte (5.000 euro) vanwege een 
Belgische vertaalster, dr Karen Ferreira-Meyers, die werkzaam is aan de universiteit van 
Swaziland. Deze offerte zal integraal betaald worden door een lid van de RVB (dhr Paul 
Demeyere).  We kunnen onze waardering hiervoor, niet genoeg benoemen.  De vertaling van het 
vierdelige handboek liep pas begin 2019 naar z’n einde.  De lay-out afwerking vroeg echter nog 
een ruime tijd, waardoor het zeer waarschijnlijk 2020 wordt eer de Engelstalige vertaling 
beschikbaar is.  
 
 
13.4. De Genpi-module of het inzetten op een versneld traject naar huis bij resi-kinderen;  
 
GENPI is een innovatieve of weesmodule die we aan het uitwerken zijn binnen een partnerschap 
met vzw Elegast en met de bedoeling, na goedkeuring door de agentschappen K&G en JW, om 
deze in te zetten in 2018.   
GENPI staat voor; Gezinsgericht, Emancipatorisch, Netwerkgericht, Praktisch en Intensief 
begeleiden van gezinnen in een thuissituatie.  
Bedoeling is om, door het inzetten van een intensieve, ondersteunende thuisbegeleiding in een 
gezin waar er een goede band heerst tussen ouders en kinderen maar waar allerlei andere 
contextfactoren een opname van de kinderen id gebeurd, de kinderen terug naar huis te leiden via 
intensieve begeleiding in partnerschap met een netwerkopbouw.   De GENPI module kan, voor een 
periode van 1 tot 3 maanden, ingezet worden (waarna een eventuele verlenging kan overwogen 
worden) en waarna een mobiele contextbegeleiding zinvol lijkt.   
De begeleiding betrekt het hele gezinssyteem waarbij het bij elkaar houden van het gezin, door 
het realiseren van een terugkeer naar huis voorop staat. 
De begeleiding werkt emancipatorisch. Er wordt ingezet op de krachten van het gezin en vanuit 
het oplossingsgericht werken, wordt appel gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van het gezin. 
De begeleiding mobiliseert actief het netwerk van het gezin. Het netwerk wordt reeds in de 
voorbereidingsfase van de module aangesproken en wordt gedurende de ganse begeleiding 
betrokken. Bij afronden van de begeleiding is het de bedoeling dat het netwerk een 
ondersteunende rol kan blijven opnemen. Hiervoor steunen we op de expertise van LUS die ons 
hierin begeleidt. 
De gezinsbegeleiding zal in de aanvangsfase zeer praktisch ondersteunend werken (mee de kdn 
naar school brengen, slaapmomenten ondersteunen,…).  
Tot slot is de module intensief. De begeleider is gemiddeld 3 tot 5 keer per week in het gezin, 
waarbij 1 contact tot 3u in beslag kan nemen. Deze intensiteit is nodig om enerzijds een goed zicht 
te krijgen op de veiligheid van het thuismilieu alsook om effectief met de ouders nieuwe 
vaardigheden te kunnen trainen en te kunnen ondersteunen bij praktische taken.   
Er wordt per gezin een risicotaxatie gedaan (Wilkins en Farmer) vooraleer te starten en we 
proberen telkens het netwerk uit te bouwen ism LUS (een netwerkgerichte organisatie; 
www.lusvzw.be). 
 
Stavaza 2019; 
-de aanloop naar de uitrol van deze module, heeft een trage start gehad, mede door het zoeken 
naar een geschikt gezin.  Eind 2018 is een eerste gezin ingestapt in deze module (en dit na een 

http://www.nji.nl/
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grondige screening), waarbij 2 kinderen via intensieve thuisbegeleiding, naar huis konden.  In de 
loop van 2019 werd nog een ander gezin waarbij een kind residentieel was opgenomen, vanuit 
deze methodiek naar een thuiscontext geholpen.  
 
 
13.5. Back to Basics;  
 
Het onderzoeksproject Back to Basics is in 2018 afgerond. Het verloop en de resultaten van het 
onderzoeksproject werden gepresenteerd op de studiedag ‘Positief Leefklimaat in de residentiële 
jeugdzorg’. Ze zijn terug te vinden via de volgende link:https://www.votjeugdhulp.be/documenten-
AWL. Door de kleinschaligheid van onze organisatie en de jonge leeftijd van onze kinderen hadden 
we eerder een ondersteunende dan een actieve rol in dit project. Op vraag van Mevrouw Levrouw 
sluiten we in 2019 aan bij de Academische Werkplaats Positief Leefklimaat samen met de 
vertegenwoordigers van de andere sectoren.   
 
In 2018 werd er in beide leefgroepen sterk ingezet op een positief leefklimaat. In de ene leefgroep 
werd er met herhaaldelijke teamintervisie sterk ingezet op de teamdynamiek omdat deze een grote 
impact heeft op het leefklimaat. In de andere leefgroep werd ervoor gekozen om de cliëntgerichte 
besprekingen een aantal keer te vervangen door besprekingen van groepsdynamiek van de 
kinderen. De bevraging werd enkel eenmaal afgenomen in 1 leefgroep in najaar van 2018 door 
jonge leeftijd van kinderen en door de hoge druk van dagelijkse werking.  We blijven ervan 
overtuigd dat deze bevragingen zinvol zijn en willen dit opnieuw opnemen in 2019. De residentiële 
afdeling in het Waasland is ook gestart met de bevragingen. Ze vragen voor 2019 meer theoretisch 
kader vanuit Schilde om meer efficiënt met resultaten aan de slag te kunnen.  
 

 
 
 

 
Signalen in de marge; 
 
Manifest 1001 kritieke dagen; 
In navolging op Engeland, heeft Nederland een manifest uitgeschreven waarbij ze uitdrukkelijke 
aandacht vragen voor de eerste 1001 dagen (van conceptie tot 2 jaar) van een opgroeiend kind.  
Goede informatie en begeleiding van ouders over de omgang met hun kind, juist in die periode, 
maakt het verschil.  Lees het manifest; 
https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2016/08/NIP_1001kritiekedagen.mei2016-1.pdf 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.votjeugdhulp.be/documenten-AWL
https://www.votjeugdhulp.be/documenten-AWL
https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2016/08/NIP_1001kritiekedagen.mei2016-1.pdf
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14.  Signaleringsopdracht vanuit onze VZW. 

 
Met deze signalen uit het werkveld willen we tekorten, behoeften, knelpunten en evoluties in de 
hulpverlening aan de bevoegde instanties melden.  Een greep uit de verzamelde signalen, 2018: 
 
Vanuit STOP4-7 Lokeren-Gent; 
We merken dat de problematiek van gezinnen complexer wordt: meer gescheiden en nieuw 
samengestelde gezinnen, ouders met zelf een behoorlijke rugzak/voorgeschiedenis. Dit maakt dat 
we grondig moeten bezinnen wat wel en wat niet kan binnen deze module die beperkt is in tijd en 
in hoeverre we STOP-4-7 meer moeten afstemmen met andere modules, zoals mobiele 
contextbegeleiding in het gezin, die al of niet simultaan kunnen lopen en vervolgens overnemen. 
 
Vanuit STOP4-7 St Niklaas; 
We merken dat het welzijn van leerkrachten onder druk komt te staan (vaker burn-out) met vele 
wissels als gevolg (moeilijk voor kinderen die nood hebben aan één veilige hechtingsfiguur).           
De jachtige maatschappij, de drukte (hobby's, opvang, drukke werkende ouders, weinig rust en 
structuur) is vaak nefast voor sommige kinderen.  
 
Vanuit Het Open Poortje-Schilde; 
-Veel gezinnen worstelen met problemen inzake wonen, administratie en financiële zorgen. 

Gezinnen hebben hier veel hulp in nodig. Je wil hen helpen, is een hele zoektocht en dan blijkt dat 

er wel organisaties zijn die iets kunnen doen, maar je kent ze natuurlijk niet allemaal + noden van 

gezin blijven hoog inzake deze problemen. 

Jeugdhulp en de strijd tegen armoede zullen zodoende meer dan vroeger hand in hand moeten 
gaan want armoede neemt toe en het heeft relatief weinig zin om in te zetten op pedagogisch 
welzijn als gezinnen die worstelen met armoede, daarrond niet geholpen worden. 
-Vele aanvragen voor zwangere ouders en baby’s. We geven hen voorrang maar door hoge 

intensiteit van deze begeleidingen, heeft dit effect op andere gezinnen op de wachtlijst.  

 
Vanuit De Tuimelwerking; 

We vermelden al een aantal jaar in het jaarverslag hoe een (groeiende) groep gezinnen een 
structureel tekort heeft aan middelen om rond te komen. Dit was dit jaar niet anders.  
Ouders die maar 1x per dag eten… Kinderen die thuisgehouden worden van school omdat er geen 

boterhammen kunnen meegegeven worden… Gezinnen die niet naar de dokter gaan met hun kind, 

ook al is het nodig, omdat er geen geld is… Het zijn maar enkele voorbeelden uit een harde 

realiteit. Ondanks sociale initiatieven als voedselbanken, speciale statuten voor kansengroepen en 

projecten allerhande, blijft er een groep mensen die uit de boot valt.   

 

 

 

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

-Versterk zelfregulering gezin                                                                                         

-Goede match tussen hulpverlener en gezin                                               

-Multi-systemisch werken                                                                               

-Versterk het sociaal netwerk                                      

-Werk planmatig en doelgericht                                                

-Zorg voor continuïteit 
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15. Naar 2020, met hoop en bezorgdheden: 
 
 
Naar 2020 toe liggen er opnieuw uitdagingen op tafel.  Er is de volgende fase in de uitrol van werf 
1 en 2.  Er is;  
-de afwerking van enkele interne bouwwerken (de nieuwbouw in HOP-Waasland en werken in het 
kader van het energiebeleid in onze afdeling HOPSchilde),  
-de uitrol van de RAKET-module in partnerschap met andere CKG’s,  
-er is de (hopelijkse) consolidering van een Domo-werking in de Voorkempen,  
-het uitbreidingsbeleid rond intensieve gezinsbegeleiding bij zeer kwetsbare gezinnen,  
-het engagement om meer aandacht te besteden aan effectmeting in de jeugdhulp als kwaliteits- 
doelstelling,  
-het sensibiliseren van de overheid rond aandacht een sterk preventief beleid waarbij aandacht 
voor kwetsbare gezinnen met zeer jonge kinderen (zie ook de Nederlandse module Voorzorg en 
zie ook het manifest 1001 kritische dagen),  
-de publicatie van STOP4-7 in het Engels, 
En andere al of niet onverwachte verrassingen zoals corona…  
 
2020 wordt opnieuw geen saai jaar… 
Arnold Schaek,  
directie Het Open Poortje VZW 
 
 
 
 
 
 

 

Signalen in de marge; 

Al een aantal jaar steunen enkele serviceclubs onze werking;                                                                     
Lions Antwerpen Haven helpt onze werking in Schilde; steun voor aankoop zitbanken voor de 
tuin, steun educatief speelgoed, steun vorming, steun voor sociale aankopen tvv kansarme 
gezinnen/kinderen, steun uitstappen en sociale aankopen voor vluchteling-kinderen. 

Kiwanis-Dendermonde en -Temse zijn onze trouwe steun in het Waasland.  Zij steunen ons al 
meerdere jaren bij de inrichting van de leefgroep, bvb aankoop zetels, aankoop meubilair,...  
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Deel II: 2019, het jaar in cijfers gevat. 
 

Deel II.I. DATA BETREFFENDE DE CKG-WERKING 

1. Aangekochte vs Gebruikte modules HOPSchilde 

Uit onderstaande tabellen, en rekening houdend met de kostprijs van de modules, stellen we vast 
dat Het Open Poortje meer modules presteerde dan ze had voorzien of had ‘aangekocht’: 

Meerprestatie HOP-Schilde; 18.742 euro aan modules extra (toelichting zie hieronder)                     
Minderprestatie HOP-Waasland; -2.888 euro aan modules extra (toelichting zie hieronder) 
Meerprestatie HOP-de Tuimel;  32.975 euro aan modules extra (toelichting zie 10.)                                                                     
Totaal meer ingezet dan aangekocht; 48.829 euro aan modules meer gepresteerd! 
 

Modules HOP-Schilde 

Overzicht Modules KIM KLM LLM ATG O tp4 ATI O NET-module RAKET O RO L ATG O + K sto

Aangekocht 6 9 32 2 4 4 2 12 5

Gebruikt 7 17 35 2 2 1 2 12 5  

Overzicht Modules KIM KLM LLM ATG O tp4 ATI O NET-module RAKET O RO L ATG O + K sto Totaal

Aangekocht 43 787,46€        21 893,76€        303 708,16€      13 733,02€        29 191,64€        29 191,72€        11 955,02€        610 867,80€      257 494,15€      1 321 822,73€   

Gebruikt 51 085,37€        41 354,88€        332 180,80€      13 733,02€        14 595,82€        7 297,93€          11 955,02€        610 867,74€      257 494,15€      1 340 564,73€   

18 742,00€        Verschil  

Modules HOP-Waasland 

Overzicht Modules ZKIM KLM LLM ATG O tp4 ATI O NET-module RAKET O RO ZK ATG O + K sto

Aangekocht 6 21 23 3 6 2 3 8 3

Gebruikt 2 25 23 4 7 1 3 8 3  

Overzicht Modules ZKIM KLM LLM ATG O tp4 ATI O NET-module RAKET O RO ZK ATG O + K sto Totaal

Aangekocht 29 227,62€   51 085,44€             218 290,24€   20 599,53€      43 787,46€     14 595,86€       17 932,53€          407 245,20€             154 496,49€  957 260,37€     

Gebruikt 9 742,54€      60 816,00€             218 290,24€   27 466,04€      51 085,37€     7 297,93€         17 932,53€          407 245,20€             154 496,49€  954 372,34€     

-2 888,03€        Verschil  

Modules HOP-Tuimel 
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2. Lang Licht Mobiele begeleiding. 
 
2.1 De duurtijd van deze module (we richten ons enkel op de afgesloten modules) per uniek kind 
en gemiddeld, bedroeg 12 mnd in HOPS (omdat sommige modules verlengd werden, bvb bij 
residentieel gelinkte modules), 7 maand in HOPW en 5 maand in De Tuimel.  Dat zijn telkens 
kortere periodes dan vorig jaar.  In komende jaren zullen we bekijken of we deze module in 
HOPSchilde kunnen opsplitsen tss residentieel gelinkt en zuiver mobiel. 
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2.2. De frequentie van huisbezoeken zit bij alle afdelingen boven de minimumgrens (=ongeveer 1 
huisbezoek/wk).  In de Tuimel is dit bijna anderhalve dag/wk.  

LLM HB/week Uren min

HOPT 1,30 1,75 105

HOPS 1,20 1,02 61

HOPW 1,00 1,25 75

FREQUENTIE

 

2.3. De intensiteit (of de duur van een huisbezoek) moet minstens 1u bedragen wat bij alle 
afdelingen gehaald wordt.   Een huisbezoek door het Tuimel-team duurt zelfs ruim anderhalf uur, 
zijnde 105 minuten (vorig jaar 2 uur).    

 

 

3. Kort Licht Mobiele begeleiding. 

3.1. De duur van deze module (enkel afgeronde dossiers) is voor HOPS 2.7 maand. In HOPW is 
dit net geen 3 maand.  

 

 

3.2. De frequentie van deze module (aantal huisbezoeken/wk) is ongeveer gelijkaardig over beide 
afdelingen.  Telkens mooi rond het minimale van 1 dg/wk.   
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3.3. De intensiteit van deze module moet minstens 1 uur/wk bedragen.                                                 
Beide afdelingen halen dit vlot. 

KLM DUUR MIN UREN

HOPS 65 1,08

HOPW 82 1,37

NORM 60 1  
 
 
4. Kort Intensief (KIM) en zeer-kort intensief mobiele begeleiding (ZKIM). 
 
4.1. Kort intensief mobiel (KIM);  deze module werd enkel in HOPS ingezet. 

 
4.1.1. De duur van de kort-intensieve module duurde 107 dgn in HOP-Schilde.   

 

KIM HOPS

Gemiddelde duur dagen maanden weken

HOPS KIM 107 3,5 15,2

Per uniek kind 

 
 
4.1.2 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).  Dat halen we net niet in HOPS (2.5 huisbezoeken/wk).    

HB/Week Uren

HOPS 2,50 1,08

NORM 1-3 60

FREQUENTIE/INTENSITEIT KIM 

 
 
4.1.3. Intensiteit van deze module biedt ons zicht op het feit of we minstens 1u/wk aanwezig zijn in 
het gezin.  HOPS haalt dit. 

Duur HB Uren minuten

HOPS 1,08 65

NORM 1,00 60

INTENSITEIT KIM 

 

4.2. Zeer kort intensief mobiel (ZKIM): enkel in HOPW 

 
4.1.1. De duur van de zeer kort-intensieve module, die enkel in het Waasland wordt aangeboden, 
duurde bijna een halve maand. Ze wordt voornamelijk gekoppeld aan een crisisopname. 

 

Gemiddelde duur dagen maanden

ZKIM 9 0,3

ZKIM  HOPW

  
 
4.2 De frequentie van de ZKIM;  bij de ZKIM dienen we 3 tot 5 keer aan huis te gaan. Uit 
onderstaande cijfers blijken we dit in HOPW te halen (4.4 huisbezoeken/wk).   

FREQUENTIE ZKIM Dagen/week

HOPW ZKIM 4,40

NORM 3,00  
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4.3. Intensiteit van deze module biedt ons zicht op het feit of we minstens 1u/wk begeleidend 
bezig zijn in functie van het gezin.  Met meer dan 80 minuten wordt dit vlot gehaald. 

 
 

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

Ter kadering; het betreft een module waarbij de ouder(s) in een individueel trainingstraject stapt en 
hierbij getraind/gecoached wordt door een gezinsbegeleider of opvoedkundige.  Meestal betreft het 
een aanleren van pedagogische vaardigheden en dit binnen een gestructureerd aanbod. 

5.1. De realisatie van deze module is in HOPW vlot gelukt en in HOPS zijn er toch 2 van de 4 
geplande trainingen gelukt (in 2018 lukte maar 1 module). Dat deze module niettemin ook in HOP-
Schilde toch sporadisch lukt, is een goede zaak; het betekent dat het met sommige ouders lukt om 
ouderparticipatief te werken in een afdeling die vooral inzet op een lang-residentieel verblijf.  
Terzijde; als een aangekochte module niet wordt ingezet, moeten we deze compenseren door 
meer in te zetten op een andere module. 

ATI O HOPS HOPW

Aangekocht 4 6

Gebruikt 2 7

Aangekocht versus Gebruikt

 

5.2. De duurtijd van deze module per kind is bijna anderhalve maand in HOPW (42 dgn).                                                  
In HOPS duurde de module 2.5 mnd (75 dgn).  De verschillen hebben ongetwijfeld te maken met 
de kortere resi-trajecten in HOPW.                                                                                                                                                 

DUUR ATI O uniek kind per module

HOPW 42 36

HOPS 75 75  

5.3. De frequentie van deze module berekent of deze module elke week wordt aangeboden (46 
wkn op 52 wkn).  Uit onderstaande cijfers blijkt dat men deze individuele module effectief wekelijks 
aanbood (0.9 kunnen we afronden naar 1).  

FREQUENTIE ATI O dagen/week

HOPW 1,00

HOPS 0,90

Norm 1  
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5.4. De intensiteit van de module (minstens 1u/huisbezoek) toont aan dat beide afdelingen deze 
norm haalden. 

INTENSITEIT ATI O minuten 

HOPW 60

HOPS 82

Norm 60  

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

6.1. Aantal begeleide kinderen.  Het huidige Ministeriële Besluit bepaalt dat een training 10 
kinderen moet inhouden.  In overleg met K&G is bepaald dat we minstens een gemiddelde van 8 
kinderen per training dienen te halen.   
Er gingen 12 trainingen door in 2019 en deze bereikten 108 kinderen of ongeveer 9 kinderen per 
training (in 2018 waren dit er 114 kdn, cfr 2017).   
 

Trainingen

STOPGL 37 4

STOPS 42 5

STOPW 29 3

Begeleide kinderen 2019

 
 
 

 

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

 

8. Triple-P HOPS en HOPW   

Er werden 5 trainingssessies gepland en uiteindelijk 6 trainingen uitgevoerd en dit dankzij het 
succes in Beveren, waar een goede samenwerking voor veel PR zorgt.   

We bereikten samen 41 ouders (=11+30, op naam van hun kind geregistreerd) of 6.8 ouders per 
sessie (2018; 7 ouders/sessie.  2017; 5.5 ouders/sessie).  De minimumnorm moet 6 ouders/sessie 
zijn.  De triple-p training is een module gericht naar het opvoeden van jonge kinderen (niet de 
module gericht naar plus-tienjarigen).   We stellen al enkele jaren vast dat de Triple-p trainingen 
niet altijd vlot volstromen in HOPS, ondanks de zeer positievere reacties van de deelnemers.  Maar 
zoals gezegd, lukt dit wel vlot in de regio Beveren. 
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TRIPLE P HOPS Sessies Kinderen

Aangekocht 2 12

Gerealiseerd 2 11  

TRIPLE P HOPW Sessies Kinderen

Aangekocht 3 18

Gerealiseerd 4 30  
   

9. 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.   
 
9.1. Aangekochte cfr gepresteerde modules;                                                                           
onze Tuimel-afdeling zorgt zowat elk jaar voor een mooi overschot aan geleverde modules, maar 
dit jaar werden er niet meer Tuimel-modules gerealiseerd maar wel mobiele begeleidingen (LLM). 

Overzicht Modules Tuimel LLM

Aangekocht 17 3

Gebruikt 18 5  

 

Uit bovenstaande tabel, zien we dat er 1 Tuimel-module en 2 LLM-modules meer gerealiseerd 
werden dan ingekocht.  

9.2. Gemiddelde duur van afgeronde dossiers;                                                                              
in 2019 werden 19 Tuimel- en 3 lang-licht-mobiele dossiers afgerond. De gemiddelde duur van een 
afgeronde Tuimelmodule in 2019, duurde ongeveer 6.1 mnd.                                                                                                                      
De Lang-licht-mobiele begeleiding duurde 5 maand wat een stuk korter is dan vorig jaar. 

Gem.duur per module incl herh dagen maanden afgesloten mod. herh.

Tuimel 187 6,1 19 3

LLM 152 5,0 3 0  

 
10. Lang Residentiële Opvang; enkel in HOP-Schilde 

10.1. Aanwezigheidsdagen.                                                                                                                 
De gemiddelde aanwezigheid is 95% wat bijzonder hoog is voor de 12 CKG-plaatsen die we in 
HOP-Schilde aanbieden.  Meerdere kinderen gaan bvb wel op daguitstap met hun ouders maar 
daar dit geen overnachting is, wordt dit als aanwezigheid in het CKG berekend.           
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Perspectief zoekend (14 kinderen) 87% 3812

Perspectief biedend (1 kind) 8% 349

Totaal HOPS 95% 4161

Norm 60% 2628

Capaciteit 100% 4380

Behaalde  aanwezigheidsdagen O RO L

 

4161/15= 277 dagen dat een gemiddeld kind aanwezig was in 2019… 

10.2. Begeleidingsdagen.                                                                                                                              
Het gemiddelde van de begeleidingsdagen is 99%, cfr 101% in 2018.   

Perspectief zoekend (14 kinderen) 91% 3981

Perspectief biedend (1 kind) 8% 366

Totaal HOPS 99% 4347

Norm 85% 3723

Capaciteit 100% 4380

Behaalde  begeleidingsdagen O RO L

 

Wanneer we de aanwezigheidsdagen delen door de begeleidingsdagen, hebben we een idee van 
hoeveel een gemiddeld kind (in een lang-resi bed) in HOPS effectief verblijft;                                                                     
4161/4347 = 96%. Deze kinderen zijn dus 96% residentieel aanwezig in het CKG, wat bijzonder 
veel is.  
 
We halen dus vlot de 60% norm qua aanwezigheidsdagen…; 

 
 

We halen vlot de 85% norm qua begeleidingsdagen; 
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10.3. Gemiddelde duur van afgeronde dossiers binnen lang-residentiële opvang.                                
Deze gemiddelde duur is gebaseerd op modules die afgerond werden in 2019. Het gaat om 15 
‘perspectiefzoekende modules’ betreffende 5 kinderen die gemiddeld 1jr 8mnd in Het Open Poortje 
verbleven. Er waren 0 ‘perspectiefbiedende’ kinderen wiens dossier afgerond werden.   

 
 

In 2019 verlieten 2 kinderen (halfzussen) ons CKG die ongeveer 8 jr in het CKG verbleven. Ze 

gingen beiden terug naar hun moeder, waarbij we intensieve gezinsbegeleiding aanboden (Genpi-

module; zie HF 13.4).   

 
11. Zeer Korte Residentiële Opvang in HOPW 

11.1. Aanwezigheidsdagen.                                                                                                                     

Bij deze kinderen zit ook 1 kind dat zeer tijdelijk (5 wkn) kort-residentieel in Schilde verbleef (daar 
zijn in principe enkel lang-residentiële bedjes maar sporadisch wordt een kort-resiplaatsje 
voorzien).  We halen met 78% aanwezigheidsdagen mooi de minimale norm van 60%.   
 
Ticket-dossiers (kinderen waarvoor een A-doc is aangevraagd) vormden een 20% uit van de groep 
resi-kinderen in HOPW. 

 
 
 
11.2. Begeleidingsdagen.                                                                                                                             
Zoals reeds hierboven vermeld, was er een eenmalige uitzondering in HOP-Schilde waarbij toch 
kort-residentieel aanbod was.  Deze cijfers rekenden we bij de cijfers van HOPW.   Met 96% zitten 
we ver boven de minimale norm van 80%. 
Waar kinderen in HOPS gemiddeld rond 90% (of meer) residentieel aanwezig zijn (zie 10.2), is dit 
dus voor de kinderen in HOPW ‘maar’ 78% van hun verblijf.  Dit is voornamelijk tgv de vrijwillige 
instroom die hoger is in HOPW. 
 
11.3.  De gemiddelde duur van afgeronde dossiers in 2019;  
Sinds 2017 wordt er een onderscheid gemaakt tussen kinderen met een zuivere zeer korte module 
(zie eerste onderstaande tabel) en de kinderen die in een ‘ticket’ hebben naar de toegangspoort. 
Deze laatsten zijn de kinderen die worden opgevangen in de zeer korte module maar waarvan 
duidelijk wordt dat de noden langdurig zijn (pleegzorg of tehuis); kinderen die dus wachten op een 
doorstroom via de toegangspoort; namelijk de ‘ticketmodule’.  Uit de vergelijking van beide tabellen 
hieronder is het duidelijk dat ticket-kinderen opvallend veel langer werden opgevangen dan de 
‘zuivere’ kort-resi-kinderen…   
De niet-tiket-kinderen verbleven net geen 2 maand in Het Open Poortje-Waasland. 
 

Gem Duur O RO ZK per uniek kind dagen weken kinderen

HOPW 110,00 15,7 14  
 
 Inzake de ticket-kinderen is het gemiddelde van een afgesloten dossier in 2019 opvallend laag 
(677 dgn in 2018). Dit cijfer (88 dgn) moet echter met een korrel zout genomen worden. het 
gemiddelde van 88 dagen is van zodra deze kinderen de ‘ticketstatus’ verkregen. Van deze 3 
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kinderen waren er echter reeds 2 voordien al 5 maanden in een gewone zeer korte module en het 
derde kind al 3 maanden in een zeer korte module. 
 

Gem Duur O RO ZK Ticket dagen weken afgesloten 

HOPW 88,00 12,6 3  
 
Ter info; 
Als we de aanwezigheidsdagen en de begeleidingsdagen van kort-resi en lang-resi optellen 
(zie tabellen hieronder), komen we opnieuw boven de norm van 60% voor aanwezigheidsdagen en 
85% voor begeleidingsdagen; 86.6% voor aanwezigheidsdagen (84% in 2018) en 97% voor 
begeleidingsdagen (99% in 2018).  Op zich is het zorgwekkend dat kinderen 86.6% van de 
aanwezigheidsdagen in een centrum zijn.     
 

 

O RO L 95% 4161

O RO ZK 78% 2283

86,6%

AWD RESIDENTIEEL HOPS + HOPW 2019

Norm 60%
 

 

O RO L 99,0% 4347

O RO ZK 95,7% 2794

BEG RESIDENTIEEL HOPS + HOPW 2019

Norm 85% 97,3%
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Deel II.I. DATA betreffende  BEGELEIDINGEN  binnen JONGERENWELZIJN 

1. Residentiele opvang  
                                                              
Het Open Poortje heeft 4 residentiële plaatsen binnen Jongerenwelzijn, deze zijn gevestigd in de 2 
leefgroepen van onze afdeling Het Open Poortje-Schilde waar ook 12 CKG-kinderen verblijven 
(totaal: 2 x 8 kinderen/lfgp).                                                                 
 
1.1. Aanwezigheids- en begeleidingsdagen. 
De norm inzake aanwezigheidsdagen is 4-7 dgn/wk.  Dit houdt minimaal ongeveer 208 dgn 
(=52x4) per bed in of voor 4 kinderen 832 dgn op jaarbasis.   

In 2019 werden er 5 kinderen uit 3 gezinnen opgevangen in een bedje van jongerenwelzijn.                    

2 kinderen uit 1 gezin verlieten in augustus de voorziening.                                                                         

Het nieuwe kind uit het derde gezin kwam pas in oktober in de voorziening. Er zijn zodoende 2 

bedjes meerdere weken leeg geweest.  Echter zijn we in de resi-bedjes van het CKG dan in overtal 

gegaan. Dus eigenlijk is het best om ook en vooral naar het totaal van aanwezigheids- en 

begeleidingsdagen van de CKG- en de JW-bedjes samen te kijken. Zie daarvoor 1.2! 

We halen als aanwezigheidscijfer 981 dagen of een percentage van 67% (=981/1460) en voor 
begeleidingsdagen 88% (=1286/1460).                                                             

Als we de aanwezigheidsdagen delen door de begeleidingsdagen, hebben we een idee hoeveel 
tijd het gemiddelde kind in huis was.  Dit bedroeg eveneens 76% (=981/1286) of 76% van de tijd 
dat het kind opgenomen is, is het effectief in Het Open Poortje...  Dat is best relatief laag (en ok 
want dus relatief veel momenten buiten de voorziening).  In 2018 was dit 88% wat zeer hoog is. 

JWZ RESI Behaald capaciteit %

AWD 981 1460 67%

BEG 1286 1460 88,1%  

 
1.2. aanwezigheids- en begeleidingsdagen inzake de volledige lang-residentiële werking in 
HOP-Schilde (incl bedjes JW en bedjes CKG).                                                                                                                           
In onderstaande tabel hebben we de bovenstaande gegevens van de 4 resi-bedjes JW in HOPS, 
aangevuld met de gegevens van de 12 resi-bedjes CKG in HOPS; dus het totaal van 16 resi-
bedjes over 2 leefgroepen in HOPSchilde. 
We hebben een opvallend hoge aanwezigheidsbezetting van 88%, waarschijnlijk veel hoger dan 
de gemiddelde voorziening in JW.  Dit heeft vooral te maken met het erg jonge publiek.  Ook fr 
96% voor begeleidingsdagen kan tellen. 
 

 
 
 
1.3. Beëindigde dossiers binnen de residentiële opvang en begeleiding.                                                                                                                           
Er werden 2 dossiers afgesloten in 2019:  2 kinderen verbleven reeds meer dan 7 jaar in Het Open 
Poortje en konden eindelijk naar huis met (intensieve) gezinsondersteuning.   
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2. Contextbegeleiding  

Het betreft; 
-enerzijds mobiele contextbegeleidingen die kaderen binnen het voorkomen van een Dreigende 
UithuisPlaatsing (DUP-module) in een gezin met jonge kinderen (contextbegeleiding, lage 
intensiteit).    
-anderzijds de contextbegeleiding die gelinkt is aan de 4 residentiële plaatsen. 
 
2.1. Frequentie en Intensiteit; 
Bij zowel de contextbegeleiding met resi-opname als zonder-resi-opname samen, halen we vlot de 
norm van minstens 1 contact per week (frequentie), zelfs gemiddeld bijna anderhalf contact per wk.  
Qua intensiteit (tijdsduur per huisbezoek moet 1u/wk zijn), halen we dit gemiddeld wel.  
Zelfs vlot voor de DUP-modules maar niet voor de residentiële modules (was ook niet gehaald in 
2018).  
 

Contextbegeleiding contacten/week minuten

Behaald Mobiel DUP 1,5 70

Behaald Mobiel Resi 1,2 46

Totaal 1,4 61

Norm 1 60  
 
In 2019 werden 10 DUPs opgestart en 2 DUPs werden verlengd (in 2018, waren dit 6 nieuwe 
DUPs).                     

 
2.2.  Duur.                                                                                                                                                      

Er werden 10 DUPs afgesloten in 2019 (in 2018 waren dit 8 dossiers, in 2017 waren dit 11 

dossiers).  Hun duur was gemiddeld 7.3 maanden wat in de buurt is van vorige jaren (tss 6-7 mnd). 

 
 
 

 

 

  


