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   De Tuimel 

       Auwersstraat 11 
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Het Wereldpoortje 
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DEEL I: Het Open Poortje 
 

1. Wat komt aan bod in dit jaarverslag? 

 
Terwijl ik dit schrijf, is het nog steeds corona-crisis…    
Corona heeft onze werking in 2020 danig onder druk gezet. Enkele STOP4-7trainingen zijn moeten 
afgelast worden waardoor de trainers zich ‘omschoolden’ tot gezinsbegeleiders. 
Het online-gezinsbegeleiden bleek een alternatief om kwetsbare gezinnen te ondersteunen, maar 
het beïnvloedde toch de kwaliteit van de begeleidingen en had als neveneffect dat begeleidingen 
vaak langer -want minder productief- duurden.  Dat alles zorgde ervoor dat we niet alle modules 
konden realiseren die we wilden inzetten… 
 
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 (geschreven door de nieuwe en erg dynamische kwaliteitscoördinator),  
-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 2020 in modulaire tabellen samen gebracht, voor zover corona dit niet 
hypothekeerde...   
Daar ik in 2019 voorzitter werd van de commissie preventieve gezinsondersteuning van het 
Vlaams Welzijnsverbond (een rol die soms in de schoot valt van wie zich niet tijdig verstopt), ben ik 
toch ook blij met een interessante visienota rond preventiebeleid die we aan het Kabinet Welzijn en 
het agentschap opgroeien zullen bezorgen.  Deze nota vindt u in bijlage.  
 
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.      
De Engelstalige vertaling in drukversie is eindelijk beschikbaar in 4 delen (kindtraining, 
oudertraining, leerkrachttraining en theoretisch kader) en telt ongeveer 750 blz.  
Het is bestelbaar via één van onze mailkanalen (kostprijs is 150 euro, excl verzendingskosten). 
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2. CKG’s in het jaar 2020. 
 
 
2.1. Uitbreidingsbeleid binnen de jeugdhulp in 2020 

 
2.1.1. Werf 1 (1gezin=1plan). 
 
Het Open Poortje was in 2020 nog steeds 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 2020 groeide dit team niet, wel 
personeelswissel.  We hebben 2 halftijdse medewerkers in 1g1p-VKNK. De ervaringen van de 
1g1p-medewerkers blijken positief.  Ze ervaren hun werk als zinvol en het intersectoraal nadenken 
wordt als meerwaarde ervaren.  
-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.  Dat zorgde ervoor dat de overheid de stuurgroep van 
1g1p-W&D erop attendeerde dat ze meer intersectoraal moest werken, metname vanuit 
gezamenlijke teams die bestonden uit medewerkers vanuit de BJZ, VAPH, K&G, GGZ, CLBs en 
AWW. 
Dat werd de uitdaging naar 2021 waar men vanaf februari met effectieve, intersectorale teams wou 
starten. Alvast een pittige en delicate uitdaging want onze 1g1p-medewerkers moesten plots het 
‘moederhuis’ verlaten en in die nieuwe teams inpassen.  Dit zorgde voor interne onrust in Het Open 
Poortje-Waasland.  Vanaf 2021 zullen we trouwens met minder middelen (van 130.000 nr 120.000 
euro) en meer medewerkers moeten inzetten (van 1.75 naar 2 FEQ (of 4 halftijdse)).   
-In de regio Antwerpen startte men in 5 regio’s met medewerkers die geregeld samen komen in 
intersectorale overlegmomenten om aanmeldingen te evalueren en opgestarte dossiers inhoudelijk 
te bespreken. Voor het overige hebben de medewerkers hun basis in eigen werkingen.                                                                     
Naar 2021 toe, wil men nog 2 niet bereikte stadregio’s toevoegen waardoor 1g1p-Antwerpen 
uiteindelijk 7 teams heeft.  Aanvullend was er de vraag aan de deelnemende partners om een 
halftijdse medewerker uit de eigen voorziening in te schuiven.  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.  Voorlopig wordt dit thema 
uitgesteld want heden geen noodzaak.  We merken wel dat ook hier de 1g1p-medewerkers deze 
1g1p-werkingen als positief ervaren.  Tot 2021 hadden we binnen 1g1p-Antwerpen 2 medewerkers 
(samen 1 FEQ) en vanaf febr 2021 zetten we 4 medewerkers (of 2.5 FEQ) in.    
Voor meer info, verwijzen we naar de betreffende websites. 
 
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). In 2020 hebben we daar, tgv corona, geen gebruik van gemaakt. 
Dit willen we echter opstarten in 2021.  
We zijn in 2020, dankzij werf 2, naar 2 leefgroepen kunnen evolueren. Elk telt 5 kinderen; 4 
‘gewone’ kinderen en 1 werf 2-kind.  Door de inzet van twee werf 2-plaatsen konden we een 
voltijdse medewerker aanwerven waardoor deze opsplitsing haalbaar werd. Dit is een ongewoon 
financieel risico; werf 2-financiering is namelijk onvoorspelbaar want enkel vergoed bij een extra-
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ingevuld bedje. Dus als er geen of gebrekkige instroom is, zijn er ook geen of amper middelen 
voorzien. 
-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 konden aanbieden.  Deze denkpiste werd en wordt vooral getrokken 
vanuit het regionale regioteam-K&G. Het lukte in 2020, mede door corona, niet om tot een 
partnerschap te komen.  Maar we houden het idee vast en willen bekijken of dit nog een uitdaging 
is in 2021.     
 
2.1.3. Waar gaan de kinderen heen na een verblijf in een CKG; een analyse van de laatste 5 
jaar.  
 
In vorig jaarverslag gaven we de cijfers voor Het Open Poortje. Hieronder geven we de cijfers 
betreffende 9 deelnemende CKG’s over een periode van 5 jr. 
 
-In 2015 en 2016 werden de hoogste cijfers behaald inzake gezinshereniging met enerzijds 40 en 
anderzijds 52%  (gezinshereniging via CIG maakte telkens maar 3% uit).  In 2017 was dit 38%, in 
2018 36% en in 2019 37% waarbij de oriëntatie nr CIG telkens 2% of minder was.  Dit betekent dat 
in die 5 jr de gezinshereniging ongeveer 41% bedroeg (waarvan 2% nr CIG), wat duidelijk hoger is 
dan gevoelsmatig wordt ingeschat.                                                                                                                
-De oriëntatie naar een gewone residentiële voorziening BJZ schommelde, over die 5 jr, tussen 25 
en 32% met een gemiddelde van 27%.  Deze groep is, na de thuisoriëntering, de 2e hoogste 
uitstroom.                                                                                                                                                    
-De oriëntatie naar pleegzorg schommelde, over die 5 jr, tussen 14 en 23%, met een gemiddelde 
van 18%.  Deze groep is de 3e hoogste uitstroom.                                                                                           
-De oriëntatie naar een andere residentiële organisatie (OOOC, VAPH,…)  schommelde, over die 5 
jr, tussen 8 en 16%, met een gemiddelde van 13%.  Deze groep is de laagste uitstroom na CIG. 

De totale uitstroom over deze negen organisaties, gedurende 5 jr, zat elk jaar tss 130 en 150, met 
een gemiddelde van 141 kinderen per jr over 9 organisaties (of 705 kdn over 5 jr).  

Gemiddelde over de 5 jr;                                                                                                                                                          
Terug naar huis= 39%                                                          
Naar CIG=2%                            
Naar resi-voorziening BJZ=27%                                     
Naar pleegzorg=18%                   
Naar andere resi-organisatie=13%  

 

          
 

Signalen in de marge; 

We namen in 2020 afscheid van enkele waardevolle collega’s die er voor kozen een nieuwe 
uitdaging op te nemen. David Vansteenberge (coördinator in HOPWaasland) nam een uitdaging 
aan binnen het CAW Oost Vlaanderen.  Ook Els Van Rooy (pedagoge in HOPSchilde) vertrok in 
2020.  We wensen hen beiden succes in verdere reis.    
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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. 
 
Start registratie in BINC. 
 
3.2. Wat gebeurde er in 2020 op de werkvloer? 
  
“Interne lockdown van 8 weken bij start corona, testing en quarantaine, maken en aankopen van 
mondmaskers, telewerk voor zij die kunnen, een grote nood aan voedselpakketten, gezinnen mee 
ondersteunen in functie van  afstandsonderwijs, we maken volop kennis met videobellen-zoom-
teams-signal-praatbox…, dagelijks briefen aan agentschap van zieke kinderen en medewerkers, 
veel extra communicatie, start van onze interne mailinglijst om iedereen dagelijks mee op de 
hoogte te houden, ontsmetten en blijven ontsmetten, richtlijnen van agentschap doornemen en 
aanpassen aan eigen werking en communiceren, …”  
 
Residentiële werking 
2 leefgroepen van telkens 8 kinderen, 12 via ‘Kind en Gezin’, verblijfsmodule gekoppeld aan 
module gezinsbegeleiding. Dit blijven merendeels langdurige begeleidingen, aanmeldingen via 
Jeugdhulpregie.  
De eerste focus is steeds een terugkeer naar het eigen gezin. Indien dit niet mogelijk is, zoeken we 
samen met ouders en betrokken hulpverlening naar een andere lange termijn oplossing. 
Pleeggezin? Begeleidingstehuis? MFC?, … 
Ouders worden erg betrokken, net als eigen netwerk. Daarnaast proberen we vanuit leefgroep 
netwerk van kinderen ook uit te breiden door bv. een vrijetijdsbesteding in de buurt te zoeken,  
regelmatig contact met vriendjes, … 
We blijven een hoge weekendbezetting hebben.  
Er is dit jaar iets meer doorstroming: 10 nieuwe opnames en 10 afrondingen in 2020. Eén gezin 
van 3 kinderen is in 2020 opgestart en binnen de 3 maanden zijn kinderen terug naar huis kunnen 
gaan. We hebben hen ingeschreven in de korte module en er is intensief kunnen werken met 
gezin, netwerk en betrokken hulpverlening.  
 
In 2020 hebben we 2 kinderen opgevangen in crisis. Het betreft telkens een opname van één 
week, 1 aanmelding vanuit een interne mobiele begeleiding en één aanmelding vanuit een crisis 
extern. Als we plekken vrij hebben in afwachting van een nieuwe opname, zijn we steeds bereid 
crisis opvang te doen.  
 
Een pluim voor onze gezinnen die in hun zeer vaak moeilijke omstandigheden de coronacrisis met 
begrip en flexibiliteit aanpakken: kinderen en ouders kunnen elkaar gedurende weken fysiek niet 
zien, daguitstappen en overnachtingen konden niet doorgaan, bezoeken zijn beperkter omwille van 
de mogelijkheid van één externe bezoekersruimte, regelmatige onzekerheid rond interne testingen 
… 
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Een zelfde pluim naar onze medewerkers die een zelfde begrip en flexibiliteit inzetten omwille van 
dezelfde factoren en wiens werk er soms even helemaal anders uit zag: zieke kinderen in 
quarantaine, ondersteunen bij afstandsonderwijs, videobellen met kinderen naar hun netwerk, 
ruimtes ontsmetten en nog een keer opnieuw, extra permanenties om elkaar nog meer te 
ondersteunen, … 
 
Mobiele begeleidingen 
De vraag voor thuisbegeleiding blijft groot. Onze wachtlijst blijft redelijk lang. Lang licht mobiel 
wordt al enkele jaren het meest ingezet. Daar waar kort voldoende is, zetten we een kortdurend 
module in. Binnen de begeleidingen is er om de 3 maanden een evaluatiemoment met ouders.  
Vragen rond baby’s – hechting proberen we voorrang te geven in de mate van het mogelijke. 
 
Onze mobiele werking zag er dit jaar natuurlijk ook helemaal anders uit.  
Eind januari 2020 hadden we bezoek van enkele medewerkers van De Schommel om hun project 
rond online-HV toe te lichten en te bekijken of wij, samen met onze collega’s vanuit Waasland, hier 
ook op willen inzetten (deels online deels huisbezoek). Bij de start hiervan hadden we niet 
verwacht dat dit enkele weken later standaard zou zijn! 
 
Veel respect naar onze gezinnen en medewerkers om in deze bijzondere omstandigheden samen 
aan de slag te gaan. Telewerk en videobellen is de norm. In sommige gezinnen werkt dit, in vele 
gezinnen lukt dit moeilijker. Bij gezinnen waar het niet anders kan (verontrusting en bv. bij baby’s) 
gaan we ter plaatse, mits hanteren van richtlijnen en veel verluchting en buiten waar het kan. 
 
Het contact met gezinnen en met collega’s is een gemis, moeilijker om via videobellen alles op 
tafel te leggen, vaak geen goed internet of geen computer, moeilijker om concreet pedagogisch te 
werken, te weinig actie en vooruit kunnen gaan, mensen zijn terughoudender om begeleidingen af 
te ronden, te dicht werk – privé, moeilijker om situaties te lossen, feedback na een HB hou je nu 
meer bij jezelf, … We proberen er samen het beste van te maken en we zoeken manieren om ons 
werk haalbaar te houden: we vinden elkaar via zoom, ruimte voor intervisie, permanenties delen 
met 2, … 
 
Enkele zaken nemen we mee als positief: telewerk heeft ook zijn voordelen en mogelijk blijven we 
in de toekomst dit regelmatig doen? Net als het videobellen met gezinnen: dit afwisselen met 
huisbezoeken waar dit werkt? Vergaderen met externen online om tijd en vervoer te besparen?  
 
Spelcounseling 
Vraag blijft groot. Onze speltherapeute werkt deeltijds en heeft zo goed als geen andere 
begeleidingen dan spelcounseling. Ook hier zijn er periodes dat fysiek contact niet haalbaar was 
en dus meer inzet online. Spelkamer is tijdelijk verhuisd naar gelijkvloers en naast de voordeur in 
functie van zo weinig mogelijk externe doorstroom in onze residentiële setting. 
 
Ambulante trainingen 
Begin 2020 gestart met extra aandachtspunt om de individuele ouderparticipatie opnieuw in te 
zetten. Eén opgestart met inzet van sherborne, maar onmiddellijk moeten stop zetten omwille van 
corona. (te weinig contacten om als een module te laten mee tellen) 
 
Triple P:  
omwille van corona later opgestart dan gepland en maar 1 training haalbaar. 
 
Genpi-module 
Eén begeleiding afgerond in februari en één opstart in augustus. Omwille van geen directe vraag 
en omwille van corona deze begeleidingsuren mee ingezet in leefgroep waar ze meer dan welkom 
waren. 
 
NET-module 
Niet ingezet in 2020. Bij aanmeldingen vragen bekeken vanuit deze module en onze wachtlijst hier 
ook een paar keer op “nagekeken” maar geen specifieke vraag naar deze module. 
Het werken met netwerken wordt natuurlijk sowieso ingezet binnen alle begeleidingen. Onze 
interne werkgroep ‘netwerkversterkend werken’ over verschillende teams heen is een meerwaarde. 
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VIPP SD 
1 gezin opgestart op 03/03/2020 maar omwille van corona moeten stop zetten en uiteindelijk 
opstartdatum verzet naar juni, met opnieuw een pauze omwille van verstrengde 
coronamaatregelen.  
Het betreft een traject van een papa met zijn zoontje. Ouders geven nadien aan dankbaar te zijn 
en traject heeft bij hen wel wat in beweging gezet.  
 
1Gezin-1Plan 
Onze samenwerking loopt verder. Eén collega gaat en een nieuwe collega start in het team 
Voorkempen. 
 
Vormingen en studiedagen e.d. 
SOFS veiligheidsplanning in maart 2020 en in 1 extra in november 2020 in kader van opstart SofS 
2021. 
 
Gezinskamp  
Niet kunnen doorgaan… 
 
3.3. Uitdagingen voor 2021 
 
- Het zijn nog steeds bijzondere tijden…hier op een zo goed mogelijke manier blijven mee omgaan 
is de boodschap! 
- Nog meer medewerkers trainen in de basistraining Signs of Safety. 
- We stappen in 2021 mee in een uitgebreid vormingspakket van VHT. Eén collega zal opleiding tot 
opleider volgen en parallel met haar zullen 4 mensen, verspreid over de verschillende werkingen, 
de opleiding VHT krijgen.  De bedoeling is dat we de methodiek echt in huis halen, de methodiek 
actief inzetten en dat in de loop van de komende jaren heel wat collega’s VHT’er worden.   
 
Verslag; Veerle Van Looveren, coördinator Het Open Poortje-Schilde. 
 

 

Signalen in de marge; 
 
Enkele personeelskengetallen betreffende Het Open Poortje VZW voor 2020; 
 
-de gemiddelde leeftijd van onze medewerkers kent een gestage, kleine daling over 5 jr van 40.5 
naar 38.5 jr.   
-Op 31.12.20 waren er 93 medewerkers verbonden aan Het Open Poortje VZW (vervangingen van 
zwangere medewerkers en zieken worden niet meegeteld ter voorkoming van dubbeltelling).   
In FEQ is dit 69,16 FEQ. (2019; 69.8 FEQ, 2018; 65.41 FEQ, 2017; 64,69 FEQ, 2016; 64,32 FEQ).  
64 mensen werkten deeltijds. 
De gemiddelde anciënniteit was 12,6 jr (2019; 13,24 jr, 2018; 13.31 jr, 2017; 14.33 jr, 2016; 13.93 
jr). 
Verspreiding over leeftijdsgroepen; 
<35 jr; mensen 39 mensen 
Tss 35 en 45 jr; 20 mensen                                                                               
Tss 45 en 50 jr; 11 mensen                                                                               
Tss 50 en 55 jr; 8 mensen                                                                   
>55 jr; 15 mensen  
-De groep 45-65 jr is 36.6%  (2019;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 93 vermelde medewerkers, zijn er 81 vrouwen en 12 mannen. 
-12 medewerkers hebben een allochtone herkomst (huidige nationaliteit of bij geboorte of minstens 
1 ouder is van buiten de EU-15 landen) of 13%.  (2019; 9 in 2018; 8 MW). 
-verzuim van ziekte (gedurende 1e maand) is 3,25% (2019; 3.02%, 2018; 3.8%, 2017; 2.14%, 
2016; 2.84%). 
 
Els Faes en Penny Cant, administratieve dienst  
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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 2020 op de werkvloer? 
 
Begeleidingen Jongerenwelzijn ‘dreigende uithuisplaatsing’ (DUP) 
We zijn in 2020 6 nieuwe begeleidingen gestart en 5 begeleidingen hebben we verlengd én omdat 
de verontrusting niet helemaal weg was én omwille van corona. 5 begeleidingen zijn afgerond. 
 
Enkele cijfergegevens: 
- aanmelders in 2020 zijn 1x VK, 2x OCJ, 2x Jeugdbrigade, 1x Jeugdrechtbank. 
- vervolghulp: . 1 begeleiding afgerond zonder verdere hulp, opvolging door CLB. 

. 3 begeleidingen afgerond met verdere hulp: 1 is overgegaan in een reguliere 
mobiele begeleiding en 1 gezin heeft hulp vanuit AWW en 1 gezin begeleiding 
vanuit een GGZ. 

  . 1 begeleiding: onveiligheid: kind toegewezen aan mama. 
 
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 gaan sneller dan gepland naar huis omwille van corona crisis, dit in overleg met 
betreffende consulenten. Kinderen zijn thuis kunnen blijven, beide met thuisbegeleiding. 
In een latere fase zijn er 2 nieuwe kinderen residentieel gestart en 1 crisis opname van enkele 
weken.  
 
4.3. Uitdagingen voor 2021 
 
- Ombouw van DUP naar SofS begeleidingen: implementatie van deze module is gestart einde 
2020 en effectieve start van begeleidingen is voorzien in 2021: naar een breedsporige module 
binnen de contouren van “zorgen voor morgen”: investeren in een mobiel aanbod gericht op het 
creëren van veiligheid in de eigen context bij dreigende uithuisplaatsing, gebaseerd op de principes 
van Signs of Safety.  Dit betekent concreet dat we in 2021 ombouwen van 6 DUP begeleidingen 
naar 3 SofS begeleidingen.  
- Agentschap Opgroeien is een feit: een verdere samensmelting tussen ‘Kind en Gezin’ en 
‘Jongerenwelzijn’?  
 
Verslag; Veerle Van Looveren coördinator Het Open Poortje-Schilde, . 
 
 
 

Signalen in de marge. 
 
Onze pedagogische visie blijft schatplichtig aan volgende organisaties/mensen; 
-inzake het ervaringsgericht werken; CEGO olv. prof. Ferre Laevers.  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).   
- Lang-lichte mobiele gezinsbegeleiding (tot 1 jaar).  
- Zeer-kort-intensieve mobiele gezinsbegeleiding (28 dagen).  
- Kort-intensieve mobiele gezinsbegeleiding (tot 3 mnd).  Dit zijn onder meer de intensieve 
amberbegeleidingen alsmede andere intensievere thuisbegeleidingen. 
- Netmodule. Dit is een netwerkgerichte module. 
- Ambulante training van ouders in groep (triple-P, level 4, begeleiding in groep).  
- Ambulante training van ouders individueel.  
- Ambulante training van kinderen in groep (Raket).   
- Kort-residentiële opvangplaatsen; 8 kinderen tussen 0 -12 jaar.  Daarnaast nog 2 resi-plaatsen 
werf 1 (zorggarantie jonge kdn).  
 
5.2. Het jaar 2020 in beeld en een kijk naar 2021.  
 
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.  
 
2020 was een pittig jaar voor Het Open Poortje-Waasland.  De coördinator nam een carrièreswitch 
in nam een verantwoordelijke uitdaging aan binnen het AWW. Hij werd in mei vervangen door een 
nieuwe coördinator, maar dit bleek dan toch geen ideaal huwelijk waarna we enkele maanden 
zonder coördinator moesten verder doen.  Dankzij een erg wendbaar en gemotiveerd team, 
slaagden we daarin.  In febr 2020 startte een nieuwe coördinator (Ward Van Schootte) en hebben 
we het gevoel dat het schip weer in kalmere wateren vertoeft.  In die overgangsperiode moest het 
team ook de wending binnen 1g1p-W&D verteren wat inhield dat 3 medewerkers naar dit nieuwe, 
intersectorale team moesten verschuiven. Evenmin een evidentie.  
Wat Werf 2 betreft, stelden we vast dat onze betrokken medewerker een berg aan complexe 
casussen moest verwerken.  De 2 residentiële bedjes die we hadden vrij gemaakt, waren voor 75% 
gevuld (en dus ook maar voor 75% gefinancierd).  Naar 2021 zijn nu 2 medewerkers 
verantwoordelijk voor de opvolging van Werf2-aanvragen.  Doel was om max een 15 casussen te 
begeleiden, maar de realiteit toonde snel aan dat we daar overgingen (nu een 22 dossiers). 
 
De samenwerking met vzw Vesta (voorziening voor personen met een handicap) blijft bestaan, 
maar is bescheiden: Wekelijks kwam een vaste bewoner ondersteunende taken uitvoeren (koffie 
zetten, speelgoed kuisen, planten water geven,..) maar door corona viel dit stil.  Alsook verhuren 
we de polyvalente ruimte voor enkele dagen per week. De bewoners komen hier dagbesteding 
doen.  
 
In 2019 werd een nieuwe vergadering opgestart; ‘perinataal zorgnetwerk’. In deze zijn we mede 
partner geworden, zowel vanuit onze ervaring met de Amber-module, de Net-module en de 
expertise rond Werf 2.   
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Uitdagingen voor 2021:  
-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. We zijn het CIG van Gent dankbaar om te delen van hun expertise (zie 
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.   
De vloerbekleding van de slaapvleugel is in 2020 gerenoveerd.  De buitenwerken rond de 
nieuwbouw (aanplanting, aanleggen pad, afwerken parking) werden ook afgewerkt in 2020.              
We hopen in 2021 of 2022 ook onze keuken te renoveren. 
-Naar de zorg voor erg jonge kinderen, hopen we onze medewerkers in 2021 meer te vormen rond 
Infant-Mental-Health en inzake Signs of Safety. 
 
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; Arnold Schaek, directie 
  

Signalen in de marge; 

In 2020 hebben we, dankzij steun van vele schenkers, een woning kunnen huren tvv een kansarm 

gezin (illegale moeder en dochter met fysieke handicap van 4 jr).  Zo konden we voorkomen dat 

het gezin dakloos werd of moeder en dochter gescheiden zouden worden.  Ondertussen vernamen 

we dat de moeder een gunstige erkenningsprocedure heeft gekregen en dus legaal in België is.   

        

 

 

  

http://begeleidingstehuis-sjb.be/
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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. Gepresteerde modules voor De Tuimel 

- Ambulante pedagogische training van ouders samen met kinderen in groepsverband: 19 

modules. 

- Lang lichte mobiele gezinsbegeleidingen (tot 1 jaar): 6 modules. 

 

3. 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 meer dan 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. 

4. 2020 in beeld 

 

4.1 Cijfers voor 2020 

De Tuimel begeleidde in 2017 17 verschillende gezinnen, met een totaal van 39 kinderen.  

In totaal werden 25 modules gerealiseerd. 

 

Er werden 19 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 
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in deze dossiers de module te verlengen om op deze manier met de aangeboden 

methodiek een meer blijvend effect te bewerkstelligen.  

 

Er werden 6 lang licht mobiele modules gepresteerd. Voor 1 gezin volgde op de 

Tuimelmodule een mobiele module. Voor een ander gezin werd de mobiele module op een 

bepaald moment afgerond. Nadien werd deze op vraag van de ouders bij een nieuwe 

zwangerschap terug (prenataal) opgenomen.   

 

11/17 gezinnen zijn uitgesproken kansarm. 10/17 gezinnen 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 9/17 gezinnen 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.  

 

6/17 gezinnen 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. In vergelijking met de voorbije jaren, is dit opnieuw een 

grotere groep 1-oudergezinnen.  

Aantal kinderen per gezin: - gezinnen met 1 kind: 6/17 

    - gezinnen met 2 kinderen: 4/17 

    - gezinnen met 3 kinderen: 4/17  

    - gezinnen met 4 kinderen: 2/17 

    - gezinnen met 5 kinderen: 1/17 

 

In 7/17 gezinnen 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 2020 begeleidden we: -‘Vlaamse’ gezinnen = 14/17 

- Afghaanse gezinnen = 1/17 

- Surinaamse gezinnen = 1/17 

- Kameroense gezinnen = 1/17 

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 jaren een zeer sterke expertise uitbouwden rond kansarmoede en opvoeding, voelen 

we ons hierdoor sindsdien ook sterker rond opvoeding en culturele diversiteit.  
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Verwijzers:  4 gezinnen namen zelf contact op met een begeleidingsvraag (bij een 

gezin hiervan werd deze suggestie gedaan vanuit Bijzondere 

Jeugdbijstand, bij een ander gezin vanuit de dienst Jeugd Gezin en Nazorg 

van de politie, zonder dat dit opgelegd was); 

7 gezinnen werden doorverwezen via Bijzondere Jeugdbijstand; 

  1 gezin werd doorverwezen door Kind & Gezin; 

  1 gezin werd doorverwezen door de sociale dienst van het ziekenhuis; 

  1 gezin werd doorverwezen door de begeleidende dienst vanuit VAPH; 

  1 gezin werd doorverwezen door de RVA; 

1 gezin werd doorverwezen vanuit het begeleidingstehuis waar de oudere 

kinderen verblijven; 

1 gezin werd doorverwezen vanuit de afdeling moeder-baby van een 

psychiatrisch ziekenhuis. 

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.  

 

4.2 Afronding van begeleidingen 

Voor 7 gezinnen werd de begeleiding van De Tuimel in 2020 afgerond. Dit aantal 

afgeronde begeleidingen ligt beduidend lager dan de voorbije jaren. Hier speelt corona een 

grote rol is (zie verder punt 5. Corona en De Tuimel). 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 (3 

gezinnen). Dit betekent dus dat 6/7 gezinnen 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.  

 

Het andere gezin betrof een begeleiding waarbij een kindje (dat vanaf de geboorte in een 

pleeggezin verbleven had) terug naar huis kwam. Onze begeleiding volgde op een maand 

intensieve begeleiding vanuit een dienst crisishulp. Hier werd de inschatting gemaakt dat, 

mits intensieve begeleiding en opvolging, een terugkeer naar huis mogelijk was. Doorheen 

de begeleiding moesten we echter vaststellen dat de afhankelijkheidsproblematiek en 

psychische problematiek bij beide ouders te groot was om de veiligheid en gezonde 

ontwikkeling van het meisje te kunnen waarborgen. Hierop volgde een nieuwe (langdurige) 

pleegplaatsing.  

  

4.3  1 Gezin 1 Plan 

Sinds 2019 zijn er 2 collega’s van De Tuimel die deel uitmaken van 2 wijkcontactpunten 1 

gezin 1 plan. De positieve ervaringen hiermee hebben zich in 2020 verder gezet. De 

intersectorale samenwerking binnen 1 gezin 1 plan maakt dat ook wij op De Tuimel een 

grotere kennis gekregen hebben van het hulpverleningsaanbod in Antwerpen en een beter 

zicht op verschillende andere werkingen. Het zorgt er ook voor dat we bij de aanmeldingen 

die we krijgen nog meer dan vroeger de afweging maken of dit gezin mogelijks meer 

gebaat is bij een begeleiding vanuit 1 gezin 1 plan of een andere werking. Een vruchtbare 

samenwerking dus, waarbij we erin geloven dat gezinnen die op zoek zijn naar hulp 

sneller/efficiënter bij de juiste hulpverleningsvorm terecht komen.  

 

4.4 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. 

Integendeel, corona maakte dat deze nood in sterke mate toenam (zie ook punt 5. Corona 

en De Tuimel).  
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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… Baby’s die volle melk 

krijgen omdat er geen geld is om aangepaste flessenvoeding te kopen… Baby’s waar 

handdoeken rond hun billetjes gebonden worden omdat er geen luiers gekocht kunnen 

worden… Het zijn maar enkele voorbeelden uit een harde realiteit, in België, in 2020. 

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!  

 

5. Corona en De Tuimel 

Wanneer je dit jaarverslag leest, zou je kunnen denken dat 2020 in De Tuimel een jaar 

geweest is dat, op een paar accentverschillen na, vergelijkbaar is met de voorgaande jaren. 

Uiteraard is niets minder waar. Corona schudde de hele wereld en dus ook onze samenleving 

stevig door elkaar. Dit was in De Tuimel niet anders. We lichten hier een aantal facetten even 

toe. 

- We keken en kijken gedurende deze hele coronacrisis met een diep en immens 

respect naar de manier waarop de ouders en kinderen van De Tuimel met heel deze 

situatie omgaan! De flexibiliteit die zij vertonen, de inspanningen die zij leveren en 

de manier waarop zij dit vol houden, vaak in levensomstandigheden waar niemand 

van ons jaloers op is, daar kunnen we hen alleen maar om bewonderen… 

- We leerden noodgedwongen omgaan met verschillende manieren van werken (volledig 

online hulpverlenen, individuele afspreken, een voorzichtige combinatie van de twee, …). 

We leerden ook dat situaties en maatregelen snel konden wijzigen en pasten ons hieraan 

aan. We kochten massa’s mondmaskers en liters handgel en ontsmettingsproducten. We 

gingen zo zorgvuldig mogelijk om met de steeds wijzigende omstandigheden.  

- Vanuit het Agentschap werd er steeds snel gecommuniceerd rond de maatregelen en hoe 

hiermee in de voorzieningen omgegaan moet worden. De Tuimel heeft echter een redelijk 

specifieke manier van werken, waardoor we regelmatig met een aantal vragen bleven 

zitten. Op deze momenten namen we het initiatief om te overleggen met andere 

Tuimelwerkingen om samen na te denken hoe we met de situatie op dat moment konden 

omgaan. 

- We voelden al heel snel (maart 2020) de nood van gezinnen aan materiële ondersteuning, 

(nog) meer dan in gewone omstandigheden. In de beginperiode werd er in de hele 

samenleving erg veel gehamsterd. Dit maakte dat de goedkopere huismerken van 

verschillende basisproducten een hele periode niet meer te verkrijgen waren in de 

supermarkten. De gezinnen van De Tuimel hadden niet de middelen om te hamsteren en 

moesten dus noodgedwongen week na week duurdere merkproducten aankopen. 

Bovendien zagen we onmiddellijk dat de jobs die de ouders van op De Tuimel die werken 

uitoefenen kwetsbaar waren (vaak via interim, of in sectoren waarin geen werk meer was). 

Dit betekende voor een aantal gezinnen ook letterlijk een streep door de rekening. Er zijn 

periodes geweest waarin de voedselbanken gesloten waren. Bovendien was er een 

groeiende groep gezinnen die hier beroep op deed, waardoor het aanbod per gezin afnam. 
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We voelden snel hoe de stress hierrond toenam. We zijn op zoek gegaan naar middelen 

om zelf voedselpakketten aan te bieden. We hebben hiervoor een groot bedrag gekregen 

vanuit de Koning Boudewijnstichting. Een deel hiervan hebben we ter beschikking gesteld 

van VZW Het Open Poortje, omdat we ervan uitgingen dat er bij verschillende gezinnen 

hier nood aan zou zijn. We hebben met dit budget een lange periode veel gezinnen 

kunnen verder helpen. Nadien zijn we verder op zoek gegaan naar bijkomende sponsoring 

hiervoor. We zijn ervan overtuigd dat dit er mee voor gezorgd heeft dat het aantal grote 

crisissen in de gezinnen relatief gezien beperkt is gebleven. De energie die anders 

geïnvesteerd zou moeten worden in het zorgen dat er elke dag eten is voor de kinderen, 

kon nu gaan naar andere belangrijke zaken (en die waren er nog meer dan voldoende). 

We zijn de sponsors die we vonden ontzettend dankbaar voor hun bijdragen! 

- Wanneer we kijken naar het aantal begeleidingen dat we konden afronden in 2020, zien 

we dat dit er minder zijn dan de voorgaande jaren. Ook hier zien we grotendeels een 

‘corona-effect’. We merken dat door de verplichte overstap naar hoofdzakelijk online 

begeleiden we met veel gezinnen eerder blijven in het ‘hier en nu’, wat een vertragend 

effect heeft op het traject dat we samen met hen willen afleggen. Het vraagt van ouders 

een behoorlijke capaciteit tot reflecteren en mentaliseren om hier hetzelfde tempo aan te 

houden als in niet-coronatijden. Tegelijk voelen we bij gezinnen een grote nood om de 

begeleiding vast te houden, omdat deze crisis gezinnen confronteert met een nooit 

geziene situatie en begeleiding hier dan geen overbodige luxe is. We blijven het principe 

hanteren dat we zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig blijven begeleiden.  

- De Tuimel is een deelwerking van Het Open Poortje. De coronamaatregelen en de 

vertaling die hiervan gemaakt werd naar de verschillende werkvormen, deed een aantal 

werkgroepen over de afdelingen heen ontstaan. Hoewel de aanleiding hiervan iets 

negatiefs was (zijnde corona), was het fijn om met collega’s vanuit de verschillende 

afdelingen samen constructief na te denken hierrond. Er ontstond een sterker 

samenhorigheidsgevoel en dat deed deugd.  

 

6. Personeel De Tuimel 

Corona vraagt veel, van iedereen. Ik wil heel graag het team van De Tuimel hier bedanken 

en in de bloemetjes zetten, want 2020 was niet het makkelijkste jaar om te werken.  

We hebben 2 collega’s langdurig moeten vervangen omwille van zwangerschapsverlof en 

moederschapsrust. We zijn heel blij dat we 2 capabele jongedames vonden die deze 

vervangingen zeer kwaliteitsvol op zich namen. Het was een bizarre periode om op een 

nieuwe plek aan de slag te gaan, want door het verplichte thuiswerk moest op zoek 

gegaan worden naar andere manieren om nieuwe collega’s in te werken en moesten zij 

meer dan in andere omstandigheden vaker op zichzelf terugvallen. Ze hebben dit echter 

op schitterende wijze gedaan.  

Er werd van het hele Tuimelteam een grote flexibiliteit gevraagd, omdat we steeds 

probeerden gezinnen zo maximaal mogelijk te ondersteunen binnen de grenzen van wat 

toegelaten was. Met online begeleiden had niemand van ons ervaring en toch heeft 

iedereen dat schitterend gedaan. Door het vele thuiswerk vervaagde de grens tussen werk 

en privé soms en nam het gevoel van altijd beschikbaar te moeten zijn soms de 

bovenhand. Het is goed om op zo’n moment te kunnen terugvallen op een team dat er is 

voor elkaar en samen bewaakt dat het doenbaar blijft voor iedereen. Doordat we elkaar 

slechts uitzonderlijk op de werkvloer kruisten, werd de whatsapp-groep van het team van 

De Tuimel intensief gebruikt, zowel voor werk gerelateerde zaken als voor grapjes en 

oprechte interesse voor elkaar.  

 

7. Overleg K&G 

In september 2020 werden we met Het Open Poortje uitgenodigd voor de 5-jaarlijkse 

opvolging van het CKG op Kind & Gezin. Dit was een boeiende ontmoeting. Het deed 

deugd om te merken dat de mensen waarmee we in dialoog mochten gaan goed op de 

hoogte waren van onze werkingen en hier kritische, geïnteresseerde en verdiepende 

vragen rond stelden.  
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8. Uitdagingen 2021 

Een grote uitdaging voor 2021 lijkt ons het gemotiveerd blijven houden van gezinnen om 

nog een tijdje op dezelfde corona-veilige manier te blijven samenwerken. We voelen bij 

verschillende gezinnen de grote nood aan live contact. We zullen proberen hier in de mate 

van het mogelijke creatief mee om te gaan en hen (en onszelf) blijven motiveren tot 

stoepbezoeken, wandelingen en contacten in open lucht, naast de online contacten.  

Een andere uitdaging zal zich aandienen op het moment dat er opnieuw meer live 

contacten mogelijk zijn. Ook dit zal voor verschillende mensen een nieuwe zoektocht naar 

een hernieuwd evenwicht betekenen. Corona heeft ons verplicht meer in te zetten op 

online werken. We hebben hier de kwetsbaarheden, maar ook de sterktes en de 

mogelijkheden van leren kennen. We zullen op zoek gaan naar een manier van werken 

waarbij we ‘het beste uit beide werelden’ kunnen combineren.  

Ongetwijfeld zullen er in 2021 nog andere uitdagingen ons pad kruisen, maar op dit 

moment in de tijd heeft corona nog zo sterk de bovenhand dat we deze pas gaandeweg 

verder zullen verkennen… 

 

Ruth Stevens, coördinator. 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 
 
 
 

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. 

 
2020 is een belangrijke mijlpaal in het bestaan van STOP4-7. Men vierde op 6 februari de 20ste 

verjaardag.   

2020 was voor velen een speciaal jaar omwille van COVID-19. Ook voor de STOP 4-7 werking. 

Niet alle geplande trainingen konden worden gegeven, door de lockdown in het voorjaar en de 

verstrengde maatregelen in het najaar. Het STOP-team engageerde zich, onder begeleiding van 

CKG Het Open Poortje, voor online mobiele begeleidingen, dit onder de vorm van een kortdurende 

lichte begeleiding (dit in de plaats van de trainingssessies maart-juni van beide locaties). Hierdoor 

konden dus 20 kinderen in maart niet starten met de STOP4-7 training. Zij kregen de mogelijkheid 

om in te stappen in de mobiele begeleiding.  

De training van september kon starten, met een duidelijk opgemaakt draaiboek en na te leven 

maatregelen waarvan alle betrokkenen op de hoogte waren. Omwille van een verstrenging in 

november, kon de kindtraining live niet meer doorgaan, en werden er onlinelesjes uitgewerkt en 

aangeboden. De oudertraining evolueerde halfweg naar het online-platform. Voor de leerkrachten 

werd gekozen om sowieso het hele schooljaar online opleiding te organiseren. Flexibiliteit en een 

andere (digitale) organisatie zijn dus zeer nodig geweest.                                                                                           

Het team nam tijdens deze unieke periode begin juli afscheid van de teamcoördinator, Fenia 

Cuypers. Een overgangsperiode startte in september 2020. De uitdaging zat erin om een team te 

organiseren tot een zelfsturend team met nieuwe taken en manieren van samenwerken.                    

Verder vervoegden twee teamleden het team: Shana nam vanaf april de plaats van Saartje en in 

september stapte Kaat in het contract van Stephanie.  

3 teamleden zijn in 2019 gestart met de Raket module (4 klassen). In 2020 zijn er 3 klasjes 

opgestart binnen deze module, gegeven door Roxanne en Nadine. 

 

 

 

 

http://www.nji.nl/
http://www.hetopenpoortje.be/
http://www.stop4-7.be/
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1. Samenwerkingsverbanden   

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

netwerken? 

Dit luik was in 2020 iets moeilijker te realiseren door de COVID-19 omdat men de contacten met de 

scholen online moesten laten doorgaan. Dit geeft beperkingen aan het leggen van spontane 

contacten die men normaal legt tijdens de schoolbezoeken. 

Elk contact met scholen en doorverwijzers wordt gebruikt om te investeren in het vergroten van de 

bekendheid van het STOP-programma en inhoud. Een relatief nieuwe doelgroep zijn de 

ondersteuners en de pedagogisch begeleiders van de CLB’s. CLB’s zijn belangrijke partners in de 

langere termijn hulpverlening aangezien zij de verdere schoolloopbaan van de kinderen mee 

opvolgen en dus de nazorg mee coördineren. 

Zo worden eveneens ondersteuners en medewerkers van CLB’s toegelaten om de 

leerkrachttraining te volgen tegen een kleine vergoeding. Dit jaar volgde 1 persoon van het CLB de 

leerkrachttraining. 

Het team is gestart met het geven van Raket trainingen. Via deze contacten met de scholen alsook 

de bijhorende ouderavonden, doet men eveneens aan bekendmaking van STOP4-7.                              

Verder was er de samenwerking met het mobiele team van het CKG tijdens de lockdown.  

2. Doorverwijzers 

 In 2020 heeft het team 25 kinderen kunnen begeleiden binnen onze trainingen.  

verwijzer   Aantal % 

CLB 6 24% 

School 11 44% 

Ouders  3 12% 

Directe omgeving  2 8% 

Andere hulpverleners  3 12% 

 

Ouders vonden STOP 4-7 via verschillende connecties. Scholen en CLB zorgden voor het grootste 

aantal doorverwijzingen naar het programma. Aanmeldingen gebeurden digitaal, waarbij het sinds 

september 2020 nieuw was dat ouders het aanmeldingsdocument onmiddellijk via de website 

konden terugvinden, invullen en terugbezorgen.  

Het aantal aanmeldingen was groter dan het aantal aangeboden plaatsen. Toch was er in 2020, 

vooral bij de trainingsreeksen die startten in september 2020, een groter verloop. Ouders kozen 

zelf om niet deel te nemen door o.a. online oudertraining, bereikte resultaten na de vervangende 

mobiele begeleiding of voorzichtigheid omwille van de crisis. Soms gebeurt het dat ouders zelf last 

minute kiezen om toch niet in te stappen (vb. door een gewijzigde werksituatie met minder 

personeel door ziekte waardoor men geen verlof kan nemen). Vanuit het aanmeldingsbeleid werd 

gekozen om enkele kinderen niet op starten op basis van een te beperkte Nederlandstalige kennis 

of een woonplaats buiten onze regio. De parameters voor het aanmeldingsbeleid werden opnieuw 

in kaart gebracht.  

3. Vaststellingen rond cliënten  

In 2020 zijn er 3 van de 5 trainingssessies kunnen doorgaan. 2 in Merksem, 1 in de Kempen; één 

in december/januari en 2 gestart in september. De middelste trainingssessies van maart 2020 

werd, omwille van de lockdown, vervangen door een mobiele begeleiding: 24 kinderen/gezinnen 

werden mobiel en online begeleid. De meeste gezinnen waren gezinnen die aangemeld waren bij 

STOP 4-7 die door de Covid niet van start konden gaan en gezinnen van op onze wachtlijsten (dit 

onder de vorm van een voortraject), enkelen van de wachtlijst van het CKG.. Verder liepen de 

nabegeleidingen nog online door.  

In totaal zijn 25 kinderen en hun context van start gegaan met het STOP-programma in 2020, 

waarvan 17 in Antwerpen Noord en 8 in de Kempen. Twee kinderen en hun gezin zijn de training 

vroegtijdig gestopt (na les 2) omwille afwezigheden van kind- en/of ouders op de trainingen. Ons 
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beleid is dat het programma stopgezet wordt bij 2 afwezigheden. De ouders worden hierover goed 

geïnformeerd voor de aanvang. 

 Leeftijd  

Leeftijd in jaren  Aantal % 

4 jaar  5 20% 

5 jaar  9 36% 

6 jaar  6 24% 

7 jaar  5 20% 

Het merendeel van de kinderen is dus 5 jaar bij de start van de trainingen. 

 Geslacht  

Geslacht Aantal % 

Jongen  24 94% 

Meisje  1 4% 

Jongens blijven, net zoals andere jaren, de meerderheid van de deelnemende kinderen.  

 Gezinssituatie  

Samenstelling    Aantal  % 

kerngezin   15 60% 

Nieuw samengesteld 
gezin  

2 8% 

Éénoudergezin  8 32% 

 

Ouders Gemiddelde 
leeftijd 

Aantal ouders dat deelnam 

moeder   33.8 23 

Vader  38 14 

Totaal  37 

 

 Tewerkstelling  

vader   Aantal  % 

Voltijds  18 72% 

Deeltijds  1 4% 

Werkloos  1 4% 

Totaal 20 /25 80% vulde deze gegevens in 

Moeder Aantal  % 

Voltijds  12 48% 

Deeltijds  9 36% 

Werkloos  2 8% 

 23/25 92% vulde deze gegevens in 

Meer vaders dan moeders werken voltijds. Bijna de helft van de moeders doet dit eveneens. 

Tijdens de oudertraining wordt dit vaak besproken omdat dit een weerslag heeft op het 

stressniveau binnen het gezin.  

 Opleidingsniveau  

Situatie    Aantal  % 

LO 7 14% 

BuSo 3 12% 

Lager SO 4 8% 

Hoger SO 14 28% 

Bachelor 11 22% 

Master 1 2% 

Totaal 40 ouders vulden dit in 86% vulde deze gegevens 
in 

De meeste ouders hebben hun diploma secundair onderwijs behaald en 24% studeerde nadien 

nog verder. De verschillen zijn soms groot waardoor men oog voor differentiatie binnen de 
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oudertraining moeten hebben. Bij lagere geschoolde ouders worden er vaak extra huisbezoeken 

gepland om extra tijd te besteden aan het uitdiepen van de theorie en/of meer in te zetten op de 

praktijk. 

 Aanwezigheid groepstrainingen  

cliënt   Gemiddeld 
aanwezigheden 

Kind 8/10 

Moeder  7.8/10 

Vader  3/10 

Leerkracht  3.4/4 

1 van de 3 sessies die konden doorgaan, konden fysiek gegeven worden (zowel voor de kinderen, 

de ouders als de leerkrachten). De twee andere sessies zijn de kinderen en de ouders tot les 6 live 

kunnen komen, de rest werd online gegeven. De leerkrachtrainingen zijn meteen online gestart. 

Het aantal aanwezigheden bij de kinderen ligt lager dan de voorbije jaren. Grotendeels is dit te 

wijten aan de COVID-19. Kinderen moesten soms in quarantaine, sommige scholen sloten tijdelijk 

waardoor deze kinderen niet naar de STOPklas konden komen. Kinderen met een verkoudheid 

werden sneller thuisgehouden.  

De opkomst van de vaders ligt lager dan die van de moeders. Dit is gelijkaardig aan de voorbije 

jaren. Vaak heeft dit met tewerkstelling te maken. De vaders hebben even goede intenties en de 

trainers doen de nodige inspanningen om ook de vaders te betrekken bij dit traject door vb. 

huisbezoeken ’s avonds te plannen om zo beide ouders samen te bereiken. 

Het aantal aanwezigheden bij de leerkrachten is gelijkaardig aan de voorbije jaren. Een verklaring 

van dit lage cijfer zit in het feit dat sommige leerkrachten de opleiding reeds volgen voor een ander 

kind. Het was dit jaar moeilijker om aan te sluiten omdat klassen werden beschouwd als bubbels 

en men moeilijker een vervanger kon vinden en de kinderen niet over andere klassen mochten 

verdeeld worden. Verder was er geregeld te weinig personeel door ziektes/Covid waardoor het 

praktisch moeilijker was om vervangers te vinden. 

Leerkrachten en ouders ervaren het als een steun om met anderen in contact te komen die 

eveneens geregeld te maken hebben met moeilijke situaties in de opvoeding. 

 Individuele begeleiding  

Soort  Aantal  Gemiddeld/kind  

huisbezoeken   135 5.5 

Schoolbezoeken  79 3.2 

 

Er zijn in totaal dus 25 kinderen ingestapt waarvan er 2 al bij les 2 zijn gestopt. Bij de 23 kinderen 

die het traject volledig hebben doorlopen, deed het team 135 huisbezoeken en 79 schoolbezoeken, 

waarvan het grootste aantal online moest doorgaan. Tot half maart kon men nog fysiek naar de 

gezinnen en scholen gaan, nadien gebeurde dit enkel in hoge nood en in teamoverleg.  

4. Resultaten en conclusies  

STOP4-7 gebruikt, net als de voorbijgaande jaren, het registratieprogramma Bergop om de nodige 

effectmetingen te doen. 

3 van de vragenlijsten worden vergeleken: de score bij aanvang – tussentijds (na 3 maanden) en 

eind (na 6 maanden) om de evoluties in kaart te brengen. 

 SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire) ouders   

Aan de start werden 25/25 (100%) van deze vragenlijsten ingevuld, tussentijds 19/23 (82%) en 

eind 11/23 (48%). De follow up kon nog niet worden ingevuld.  
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Enkel de begin- en de tussentijdse score worden hierdoor vergeleken: 

 Beginscore Tussentijdse score Effect 

Gedragsproblemen 4.7 4.2 + 

Problemen met 
leeftijdsgenoten 

2.9 4.6 - 

Pro sociaal gedrag 6.10 10.7 + 

Totaal 18 10.3 + 

Wat opvalt is de grote vooruitgang op pro sociaal gedrag, het volgen van de kindtraining en het 

sterk inzetten op deze vaardigheden bij het nastreven van doelen, heeft duidelijk zijn effect. 

De gedragsproblemen nemen af, tegelijk zien we dat ze zich nog steeds situeren in de 

problematische zone. Een mogelijke oorzaak kan te vinden worden in het feit dat men, door de 

strengere maatregelen, geen huis-en schoolbezoeken mocht doen. Op die momenten leggen we 

samen met de ouders en de leerkrachten de linken naar de realiteit. Deze transfer in de praktijk 

kon nu niet gemaakt worden, er waren minder oefenkansen. Mogelijk is dit ook de oorzaak van het 

negatieve effect bij problemen met peers. 

Het totaal van deze vragenlijst geeft een mooie en positieve evolutie weer, dit ondanks de 

moeilijkere situatie waarin er moest samen gewerkt worden dit jaar! 

 SDQ (Strengt and Difficulties Questionaire) school  

Aan de start werden 24/25 (96%) van deze vragenlijsten ingevuld, tussentijds 21/23 (91%) en eind 

10/23 (43%). De follow up kon nog niet gescoord worden. Enkel de beginscore en de tussentijdse 

score worden hierdoor vergeleken: 

 Beginscore Tussentijdse score Effect 

Gedragsproblemen 4.5 4 + 

Problemen met 
leeftijdsgenoten 

3.5 3 + 

Pro sociaal gedrag 4.5 7.7 + 

Totaal 17.8 10 + 

 

Op alle gebieden kan bij de deze vragenlijst een positief effect genoteerd worden. De leerkrachten 

zijn goed aan de slag gegaan met de theoretische inzichten en gedragsanalyses die samen 

werden opgesteld. Dit is een mooi resultaat gezien de huidige omstandigheden waarin er minder 

praktisch kon ondersteund worden. 

 OBVL: Opvoedingsbelastingsvragenlijst  

Aan de start werden 23/25 (92%) van deze vragenlijsten ingevuld en eind 11/23 (48%). 

 Beginscore Eindscore 
 

Effect 

Probl opv-kindrelatie 64.6 58.3 + 

Probl met opvoeden 63.8 63 + 

Depressie 65 57.3 + 

Rolbeperking 62.9 54.6 + 

Gezondheid 65.6 56.4 + 

Totaal 66.4 51.2 + 

 

Ouders voelen zich na het volgen van de training beter ondersteund en kundiger waardoor 

ze de opvoeding als minder belastend ervaren. Ze leren als ouder beter voor zichzelf te 

zorgen. Een 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. Er waren ouders die na de training aangaven dat ze zich 

zekerder voelen in hun opvoedingsvaardigheden en minder of soms zelf geen 

huisbezoeken nodig hebben. 
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 VSOG (Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag) 

Aan de start werden 24/25 (96%) van deze vragenlijsten ingevuld en eind 11/23 (48%). 

 

 Beginscore Eindscore 
 

Effect  

Positieve 
betrokkenheid 

46.3 43.6 - Beide 
scores wel 
heel hoog 
in de pos. 
zin 

Regels aanleren 55 55 / Beide 
scores wel 
heel hoog 
in de pos. 
zin 

Materieel belonen 52.4 55 -  

Straffen 55.8 57.3 -  

Hard straffen 59.8 60.9 -  

           

Zo goed als alle ouders scoren deze items aan de start reeds in de zone ‘geen noemenswaardige 

problemen’. Mogelijk kan de kleine achteruitgang op de laatste 3 items te maken hebben met het 

feit dat ze meer zicht hebben op hun pedagogisch handelen en beter hebben leren observeren 

waardoor ze deze items strenger scoren. 

5. Personeel  

In april 2020 vervoegde Shana Uyttendaele -leerkracht lager onderwijs- het STOP 4-7 team. Zij 

werkte eerder in het team van Mechelen. In september 2020 vervolledigde Kaat Amssoms -

orthopedagogie- het team.  Omwille van het wegvallen de coördinator, die voornamelijk de ouder- 

en leerkrachtraining gaf, zijn deze taken verdeeld tussen de verschillende trainers. De 

coördinerende taken werden verdeeld onder het team.  

 Kaat Amssoms: bachelor orthopedagogie en maatschappelijk werk, kindtrainer, 

oudertrainer, gezins- en schoolbegeleider, 23u 

 Wendy De Beuckelaer: kinderbegeleider, kindtrainer, leerkrachttrainer, gezins- en 

schoolbegeleider, 30u  

 Nadine Lambregts: bachelor orthopedagogie, kindtrainer, oudertrainer, leerkrachttrainer, 

gezins- en schoolbegeleider, 28u: 19u STOP4-7, 6u Raket en 3 extra uren voor de 

overgangsperiode. 

 Shana Uyttendaele: bachelor leerkracht lager onderwijs, kindtrainer, leerkrachttrainer, 

gezins- en schoolbegeleider, 19u. 

 Roxanne Van Assel: bachelor orthopedagogie, kindtrainer, oudertrainer, leerkrachttrainer, 

gezins- en schoolbegeleider, 26u: 19u STOP4-7, 3u Raket en 2 extra uren voor de 

overgangsperiode. 

 Sanne Verbeeck: bachelor orthopedagogie, kindtrainer, oudertrainer, gezins- en 

schoolbegeleider, 19u 

Het team gaf vanaf september 2020 elke ouder- en leerkrachttrainer per twee: een trainer die leidt 

en een co-trainer. De bedoeling hiervan is dat de nieuwste trainers voldoende achtergrond krijgen 

en kunnen groeien, op eigen tempo, naar de rol van leidende trainer.   

6. Vorming en opleiding  

 Stress en hartcoherentie (bij Dialoog plus): Roxanne, Nadine, Wendy en Sanne;   

 De Roos van de Ouder, een opleiding en oefensessie georganiseerd door Marleen 

(HOPS): Roxanne, Nadine, Wendy, Sanne, Kaat en Shana  

 STOP 4-7 opleiding door Sanne en Kaat  

 IMMI deel 1: interne opleiding/intervisie: Sanne en Kaat 

 

 



24 

 

Tijdens de lockdown volgden verschillende collega’s webinars rond opvoedkundige thema’s zoals:  

 Ik ben dubbel, dubbel bang  

 Kinderen en spelen  

 Kleuters opvoeden in een digitale wereld  

 Gezin in balans  

 Spel beter begrijpen  

 Hechting tussen ouder en kind  

 

7. Pedagogische studiedagen  

Volgende pedagogische studiedag werd gegeven:  

 Studiedag VBS Centrum Balen, 18/09/2020  

 

8. Toekomst  

2020 was voor het team een kanteljaar. Met twee nieuwe medewerkers en een afscheid van de 

coördinator, is het team op zoek gegaan naar nieuwe dynamieken en processen.                             

Deels werden er al duidelijke krijtlijnen opnieuw besproken, bepaald en uitgewerkt. Dit met als doel 

om als nieuw team op één lijn te staan, efficiënt te werken en een duidelijk beleid te hanteren. Dit 

proces zal verder worden aangegaan in 2021, aan de hand van werkinstructies als soort draaiboek 

van STOP 4-7. Inzetten op een open communicatie, waarbij feedback kan gegeven en ontvangen 

worden, is een thema waarmee het team verder aan de slag gaat, in functie van een zelfsturend 

team.  Het team werd in dit proces ondersteund door Lori Van Houtte als coach. Men heeft samen 

4 intervisie momenten laten doorgaan om het proces te optimaliseren. 

In 2021 wordt er verder ingezet op digitalisering van dossiers. In het komende jaar treedt een 

nieuw document ‘individuele fiche’ in voege met als doel uniforme en efficiënte – digitale- 

dossiervorming. Dit document wordt een belangrijke kapstok voor zowel inhoud als registratie. 

Verder gaat het team onze presentaties en documenten kritisch herwerken en moderniseren. 

In 2021 verdiepen alle trainers zich verder in de verschillende groepstrainingen. Enkele trainers 

zullen voor de eerste keer bepaalde groepstrainingen leiden.  Kaat zal in 2021 de STOP4-7 

opleiding volgen. Shana heeft deze in het verleden reeds gevolgd. 

Verslag; Nadine Lambregts, STOP-trainer Antwerpen-Kempen 

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, 2340 Vlimmeren                                Bredabaan 559, 2170 Merksem 
 
      Bredabaan 559 

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. 
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7.2. STOP4-7 Sint-Niklaas. 

Jaarverslag STOP4-7 programma Sint-Niklaas: werkjaar 2020 
 
 

1. Samenwerkingsverbanden 

Om ons aanbod op de kaart te zetten, staan we erop het CLB steeds te betrekken bij de 

hulpverlening, hetzij omdat zij doorverwezen hebben hetzij om hen te informeren als het gezin via 

een ander kanaal bij STOP terecht gekomen is. Na de groepsfase (na 10 weken) organiseren we 

standaard, voor ieder kind, een overleg met alle betrokken partijen. Soms sluit andere betrokken 

hulpverlening daarbij aan, indien relevant (bv: een kinderpsychiater, een ondersteuner op school, 

een zorgcoördinator, het CLB, enz). We vinden overlegmomenten erg belangrijk en blijven erop 

inzetten om dit praktisch mogelijk te maken. In 2020 gebeurt dit voornamelijk online, wat goed lukt.  

 

We worden in 2020 gecontacteerd door de verantwoordelijke van het Huis van het Kind in Stekene, 

zij wordt via het CKG naar ons verwezen. We leren elkaars werking kennen, wij lichten STOP en 

RAKET toe. 

Geregeld krijgen we een informatieve vraag van het CGG, een bijzonder onderwijs, het CLB, enz. 

We nemen alle tijd om gepast te antwoorden en eventueel een aanmelding voor te stellen. Als een 

aanmelding bij STOP niet relevant is, zoeken we mee naar de beste vorm van hulpverlening. 

Wat de doorverwijzing betreft, werden 37% van de gezinnen verwezen door het CLB, 58% door de 

school en 5% door andere hulpverlening. 

 

2. Gegevens deelnemende gezinnen 

In de groep van januari starten 9 kinderen en hun gezin, voor de groep van september zit ons 

klasje vol met 10 kinderen. In maart kan de groep wegens de corona-lockdown niet opstarten. We 

zoeken een alternatief en verzorgen 20 mobiele (in de praktijk dus vooral online) begeleidingen. 

Sommige deelnemers uit de stopgroep van maart starten reeds een mobiele begeleiding op, 

anderen kiezen ervoor te wachten en schuiven meteen door naar de opstart van de stopklas in 

september. Mobiele begeleidingen worden ook geboden aan gezinnen in nazorg (die vroeger 

reeds deelnamen aan de stopklas). Ook enkele gezinnen vanuit het CKG worden door ons team 

mobiel opgenomen. Als voortraject van STOP bleken de mobiele begeleidingen niet ideaal, omdat 

de mensen echt wel gemotiveerd waren om aan STOP deel te nemen (mét kindtraining en 

ouderbijeenkomsten). Als natraject (gezinnen die reeds hadden deelgenomen aan STOP) bleek 

het wel vaak heel zinvol te zijn, om zaken op te frissen of te verdiepen. 

 

Van de 19 deelnemende kinderen aan de stopklas in het werkjaar 2020, zijn er 3 meisjes en 16 

jongens. Bij de start van de stopklas is 5% van de kinderen 4 jaar, 21% 5 jaar, 48% 6 jaar en 26% 

7 jaar. De groepjes zijn dit keer dus samengesteld met vooral oudere kinderen. Bijna de helft van 

de kinderen is 6 jaar. 

15 kinderen groeien op in hun oorspronkelijk gezin, 4 kinderen in een éénouder gezin (waarvan 1 

co-ouderschap). 

Vanuit de informatie die we beschikken, hebben 9 ouders als hoogst voltooide opleiding hoger 

onderwijs, 6 technisch onderwijs, 3 beroepsonderwijs en 3 lager onderwijs. 

Het valt op dat de ontbrekende gegevens qua opleidingsniveau vooral betrekking hebben op 

gezinnen waarvan we vermoeden dat de ouders minder/weinig geschoold zijn. 

 

8 gezinnen zijn anderstalig (één van beide ouders geboren in het buitenland). Dat is 42%.  

Eén gezin stopt na de 3e kindtraining. Zij deden vooral mee op vraag van school. Omdat de relatie 

tussen ouders (vnl. papa) en school moeilijk was, stond papa sowieso al heel kritisch tegenover 

STOP. Maar hij wou toch deelnemen (ook al gaven de ouders aan dat er thuis geen problemen 
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waren). Tijdens de eerste ouderbijeenkomst was mama er met het kleine zusje, maar dit bleek 

praktisch moeilijk vol te houden. De 2e keer zou papa komen, maar toen hij zag dat het enkel 

mama's waren, is hij terug naar huis gegaan. De 3e keer was er niemand aanwezig. Toen de 

begeleider de papa aansprak dat er vanaf nu echt iemand aanwezig moest zijn, heeft hij zelf beslist 

om de begeleiding te eindigen. En een week later zat het kindje op een andere school. 

 

3. Contacten 

In de groep van januari zijn de kinderen gemiddeld 9,7/10 keer aanwezig. Moeders gemiddeld 9/10 

keer aanwezig, de papa’s 2,5/10 keer. Leerkrachten zijn gemiddeld 2,9/4 keer aanwezig. 

Voor de groep van september zijn de kinderen gemiddeld 7,8/8 keer aanwezig. In deze groep gaan 

slechts 8 trainingen door (wegens corona lockdown). Moeders zijn gemiddeld 7,2/8 keer aanwezig, 

vaders 0,7/8 keer. De leerkrachten sluiten gemiddeld 3/4 keer aan op de vorming. 

 

Met deze aanwezigheden zijn we heel tevreden, maar we blijven erop inzetten papa’s vaker tot in 

de bijeenkomsten te krijgen door hen persoonlijk uit te nodigen en warm te maken, eventueel door 

het tonen van videomateriaal uit de stopklas. Uiteraard gaat ‘werk’ voor. We merken toch dat 

mensen veel moeite doen om shiften te schuiven of overuren op te nemen, waardoor steeds één 

van beide ouders zeker aansluit.  

 

4. Resultaten  

Door een plotse wijziging in Bergop (extra opties niet meer beschikbaar) kunnen we niet tot de 

resultaten komen die we willen.  

De interpretatie van verschilscores vanuit verschillende meetmomenten is daarom slechts 

eenvoudig, met de middelen die we hebben. Naar volgend werkjaar zal bekeken worden of we 

(mits meer financiële bijdrage) toch blijven werken met het registratieprogramma Bergop of dat we 

andere manieren moeten zoeken om de resultaten van vragenlijsten bij te houden en statistisch te 

verwerken. We hopen dat de tijdswinst niet in het gedrang komt. 

 

Ondanks corona behouden we een mooie feedback van vragenlijsten. Ouders en leerkrachten 

doen hun uiterste best om de lijsten in te vullen zowel bij aanvang van de stopklas, tussentijds (net 

na het einde van de stopklas) als na 6 maand. Onze verantwoordelijke Margot volgt alles 

nauwgezet op en herinnert als mensen nog geen vragenlijst teruggestuurd hebben. 

 

De groep die deelnam in september 2020 heeft 2 stoptrainingen gemist wegens corona (lockdown 

herfstvakantie). Deze gezinnen kregen dus 8 ipv. 10 trainingen. Door de steeds veranderende 

maatregelen in die periode vonden de ouderbijeenkomsten ook afwisselend (vaak onvoorspelbaar) 

plaats hetzij fysiek (met mondmasker, op afstand in een grote zaal) hetzij online. Dit verloop bleek 

niet ideaal. Onze trainers moesten ook hun weg nog vinden in dit ‘online’ gebeuren, een primeur in 

onze werking. Mogelijks kan dit de resultaten beïnvloeden.  

We bekijken de verschilscores op individueel niveau (deze keer niet op groepsniveau). We nemen 

de 18 gezinnen in beschouwing die het programma voltooid hebben. 

 

Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) 

15/18 lijsten terug gekregen voor vergelijking  

SDQ ouders aanvang-tussentijds (3 maand later): 

Item Aantal kinderen Mate van evolutie 

Gedragsproblemen 11 

3 

 

Geen effect (0) 

Significant verbeterd maar 

niet klachtenvrij (+) 

Significant verbeterd en 
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1 klachtenvrij (++) 

Problemen met 

leeftijdsgenoten 

11 

2 

2 

Geen effect (0) 

Een daling (-)  

Significant verbeterd en 

klachtenvrij (++) 

Prosociaal gedrag 9 

1 

1 

 

4 

Geen effect (0) 

Een daling (-) 

Significant verbeterd maar 

niet klachtenvrij (+) 

Significant verbeterd en 

klachtenvrij (++) 

 

10/18 lijsten terug gekregen voor vergelijking  

SDQ ouders aanvang-einde (6 maand later): 

Item  Aantal kinderen Mate van evolutie 

Gedragsproblemen 7 

1 

2 

Geen effect (0) 

Negatief effect (-) 

Significant verbeterd en 

klachtenvrij (++) 

Problemen met 

leeftijdsgenoten 

7 

1 

2 

Geen effect (0) 

Negatief effect (-) 

Significant verbeterd en 

klachtenvrij (++) 

Prosociaal gedrag 6 

1 

2 

 

1 

Geen effect (0) 

Negatief effect (-) 

Significant verbeterd maar 

niet klachtenvrij (+) 

Significant verbeterd en 

klachtenvrij (++) 

 

9/18 lijsten terug gekregen voor vergelijking  

SDQ leerkrachten aanvang-tussentijds (3 maand later): 

Item  Aantal kinderen Mate van evolutie 

Gedragsproblemen 9 Geen effect (0) 

Problemen met 8 Geen effect (0) 
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leeftijdsgenoten  

1 

 

Negatief effect (-) 

Prosociaal gedrag 9 Geen effect(0) 

 

10/18 lijsten terug gekregen voor vergelijking  

SDQ leerkrachten aanvang-einde (6 maand later): 

Item Aantal kinderen Mate van evolutie 

Gedragsproblemen 8 

2 

Geen effect (0) 

Negatief effect (-) 

Problemen met 

leeftijdsgenoten 

8 

1 

1 

Geen effect (0) 

Negatief effect (-) 

Significant verbeterd en 

klachtenvrij (++) 

Prosociaal gedrag 10 Geen effect (0) 

 

OpvoedingsBelastingsVragenLijst (OBVL) 

10/18 lijsten terug gekregen voor vergelijking 

OBVL ouders aanvang-einde (6 maand later): 

Item  Aantal ouders Mate van evolutie 

Problemen ouder-kind relatie 4 

2 

1 

 

3 

Geen effect (0) 

Negatief effect (-) 

Significant verbeterd maar 

niet klachtenvrij (+) 

Significant verbeterd en 

klachtenvrij (++) 

 

Problemen opvoeden 7 

1 

2 

Geen effect (0) 

Negatief effect (-) 

Significant verbeterd en 

klachtenvrij (++) 

Depressieve stemming 6 

1 

1 

 

Geen effect (0) 

Negatief effect (-) 

Significant verbeterd maar 

niet klachtenvrij (+) 

Significant verbeterd en 
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2 klachtenvrij (++) 

Rolbeperking 3 

3 

4 

Geen effect (0) 

Negatief effect (-) 

Significant verbeterd en 

klachtenvrij (++) 

Gezondheidsproblemen 5 

2 

2 

 

1 

Geen effect (0) 

Negatief effect (-) 

Significant verbeterd maar 

niet klachtenvrij (+) 

Significant verbeterd en 

klachtenvrij (++) 

 

We zijn best tevreden met de resultaten zoals beoordeeld door ouders, voor zover we ze kunnen 

interpreteren. We zien vaak dat er (nog) geen effect is, wat zoveel wil zeggen als: er is geen 

verbetering of verslechtering na het volgen van het programma. Veel hangt natuurlijk af van de 

manier waarop ouders de vragenlijsten invullen en de samenhang met andere factoren (problemen 

relationeel, financieel, huisvesting, eigen verleden, enz). We zien in meerdere gezinnen dat de 

kous niet af is na STOP. Een langere nazorg of doorverwijzing blijkt nodig. 

We zien bij de ouders enkele voorbeelden van een opvallend positieve vooruitgang. Dit geeft 

zoveel voldoening! 

 

Bij de leerkrachten vallen de resultaten tegen. We merken al langer de tendens dat de sociale 

vaardigheden van kinderen niet op 123 veranderen op school, daar waar we in de stopklas en thuis 

vaak sneller vooruitgang zien. De grote klasgroepen, minder toezicht,  druk op kinderen spelen 

parten. De behoefte aan extra zorg beperkt zich meestal niet tot één kind per klasgroep, waardoor 

de aandacht van juf verdeeld moet worden. We pleiten voor meer ondersteuning in de scholen! 

Ook de leerkrachten zijn vragende partij, zij houden soms maar net het hoofd boven water.. 

 

5. Personeel 

Ons team telt volgende leden: 

Margot Vanden Bulcke: trainer/begeleider 

Bo Swinnen: trainer/begeleider 

Friedl Vanluchene: trainer/begeleider 

Mieke Putteman: coördinator, trainer/begeleider 

Als Mieke in augustus 2019 in zwangerschapsverlof gaat, wordt ze eerst als coördinator vervangen 

door Margot en daarna door Friedl als Margot in december 2019 in zwangerschapsverlof gaat. 

Josephine Van den Broecke, Jade Sercu en Sofie Cools doen de nodige vervangingen. In 

december 2020 gaan Bo en Josephine beide in zwangerschapsverlof. Ze worden vervangen door 

Annelies Sonck en Lisa Lauwers. 

Jade Sercu doet haar stage voor de opleiding Psychologie (UGent) vanaf september 2019 tot 

maart 2020. Zij blijft na haar stage even werken in ons team (tijdelijke vervanging).  

Kyana Langhendries doet stage voor haar opleiding Pedagogie van het Jonge Kind van september 

2020 tot januari 2021. 
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Gevolgde studiedagen of vormingen: 

Sofie volgt een webinar aan de Interactie-academie (IA), Josephine en Bo volgen ook een webinar 

aan de Interactie-academie: “Samen sta je sterker. Een netwerk uitbouwen en versterken rondom 

kinderen en jongeren”. Josephine en Bo volgen intern een vorming “Verbindende Communicatie”. 

Bo volgt ook een webinar aan de IA: “Iets anders? Creatieve werkvormen als taal”. 

 

6. Uitdagingen voor de toekomst 

Wat we geleerd hebben ‘tijdens corona’, kunnen we blijven toepassen, bijvoorbeeld: online 

vergaderen als aanvulling op fysiek samenkomen (soms tijdswinst, geen verre verplaatsing 

maken). Telewerk geeft ook de mogelijkheid tot efficiënter, rustiger werken, bijvoorbeeld 

ongestoord verslagen schrijven. Beeldbellen kan ook handig zijn als aanvulling op huisbezoeken, 

indien het voor beide partijen praktisch beter uitkomt. 

 

We willen meer inzetten op samenwerkingsverbanden, vaak zijn het dezelfde scholen en CLB-

medewerkers die naar ons doorverwijzen. Anderzijds zijn de stopklasjes steeds gevuld, waardoor 

we die ‘extra reclame’ niet echt nodig hebben. 

We bereiken makkelijk middenklasse gezinnen. Voor kwetsbare gezinnen is de drempel soms 

groter, zeker nu de bijeenkomsten vaak ‘online’ plaatsvinden (nood aan laptop, een rustige ruimte 

thuis, de durf om tegen een zichtbare groep op het scherm te praten). We zetten erop in om 

voldoende alleenstaande ouders, kansarme groepen tot in de stopklas te krijgen. 

 

Daarnaast blijven we in bepaalde gezinnen hameren op nazorg, maar onze beperkte middelen 

laten niet toe om langdurig hulp te verlenen. Bij complexe problematieken is meer nodig, we 

verwijzen door in samenspraak met alle partijen (individuele therapie voor ouders of kinderen, 

budgetbegeleiding, revalidatie, enz). Om ruimte te krijgen voor positief opvoeden, moeten andere 

voorwaarden eerst voldaan zijn. 

 

Datum: 29/04/2021 door Mieke Putteman, coördinator 

 
 
 

7.3. STOP4-7 Lokeren-Gent. 2020 
 

1. Inleiding 

2020 was een belangrijke mijlpaal in het bestaan van STOP4-7. We vierden op 6 februari onze 
20ste verjaardag met een studievoormiddag voor een breed publiek en workshops in de namiddag 
voor de STOP4-7 trainers.  
2020 zullen we ons blijven herinneren als het jaar dat COVID19 toesloeg. Onze werking werd 
tijdelijk stil gelegd. Het virus deed beroep op onze creativiteit om toch via online-tools en 
doorgestuurde materialen ouders en kinderen betrokken te houden op het programma.  
Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden werd er minder geregistreerd of zijn data minder 
goed bij gehouden en verzameld. Dit maakt dat dit verslag minder volledig zal zijn dan voorgaande 
jaren. 
 

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.   
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Welke zijn de doorverwijzers? 

Van het beperkt aantal kinderen van wie de doorverwijzer genoteerd werd, komt het merendeel via 
de school. Enkele kinderen werden doorverwezen door collega-hulpverleners. Enkele gezinnen 
vonden de weg naar onze werking via familieleden. 
 

3. Gegevens deelnemende gezinnen 

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

   Jongen 28 80% 

   Meisje 7 20% 

   Totaal 35 100% 

 
De leeftijd: 

Leeftijd in jaren  Aantal % 

   4 jaar 8 23% 

   5 jaar 15 43% 

   6 jaar 8 23% 

   7 jaar 5 14% 

Totaal  35 100% 

 
Op basis van de demografische vragenlijst die meerdere ouders invulden, kregen we ook een zicht 
op de gezinssamenstelling. 
16 kinderen woonden in het oorspronkelijke gezin; 3 groeiden op in een wedersamengesteld gezin 
en 3 leefden bij een alleenstaande ouder. 
De gezinsgrootte varieerde van enig kind (4), over één brus (5), twee brussen (5), naar 3 of 4 
brussen (3) en 5 of meer brussen (1). 
De plaats in de kinderrij was vaak de oudste (5); enkele waren nummer twee in de rij (3) en een 
minderheid was nummer 3 (1) of 4 (1). 
De thuistaal was in alle gevallen het Nederlands. De meeste moeders zijn in België geboren, 
behalve 1 in Nederland en 1 in Polen. Bij de vaders zien we hetzelfde beeld, maar nu is er één 
vader afkomstig uit Marokko. 
De moeders zijn gemiddeld 35 jaar oud (tussen 28 en 50 jaar); de vader zijn gemiddeld 38 jaar oud 
(tussen 30 en 56 jaar). 
De meeste moeders hebben een hogere opleiding gevolgd: 7 hoger onderwijs en 5 universiteit. 
Acht moeders hebben een diploma secundair als hoogste opleiding (4 ASO, 1 TSO en 3 BSO). 
Drie moeders zijn laag opgeleid (1 lager secundair, 1 BuSO en 1 lager onderwijs). 
Bij de vaders is een gelijkaardig beeld te zien: 6 hoger onderwijs, 4 universiteit, 1 ASO, 5 TSO, 3 
lager secundair en 2 lager onderwijs.  
Het grootste deel van de ouders die de vragenlijst invulde is dus hoger opgeleid of heeft minstens 
een diploma secundair onderwijs op zak. 
Het grootste deel van de ouders werkt voltijds (17 vaders en 14 moeders); enkelen werken 
deeltijds (2 vaders en 5 moeders). De meesten werken als bediende (11 vaders en 12 moeders), 
als arbeider (7 vaders en 3 moeders), of als zelfstandige (3 vaders en 3 moeders). Daarnaast is er 
één huisvrouw, één werkloze vader en 3 arbeidsongeschikte moeders. 

 
4. Contacten 

Hoe vaak waren kinderen, ouders en leerkrachten aanwezig?  
Tijdens de eerste reeks, die omwille van Corona opgesplitst werd in enkele dagen in maart en dan 

afgewerkt werd in september en oktober, verliep de oudertraining nog live, maar in twee 
kleinere groepjes. De leerkrachttraining verliep volledig online. 

De tweede reeks verliep van november tot en met januari (ook omwille van Corona). Voor deze 
groepen verliepen zowel de ouder- als leerkrachttraining volledig online. 

Kindtraining:  
In Lokeren zijn we reeks 1 gestart met 10 kinderen. Hiervan haakte één gezin reeds na 1 week af. 

De kinderen waren gemiddeld 8 van de 9 sessies aanwezig (tussen 6/9 en 9/9). Reeks 2 
kende 8 deelnemers die gemiddeld meer dan 9/10 keer deelnamen. 
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In Gent startte reeks 1 met 9 kinderen. Na de zomer haakten 2 gezinnen af en een maand voor het 
einde nog een gezin. In reeks 2 namen 8 kinderen deel. 7 van de 8 kinderen namen deel tot 
het einde, 1 kind haakte af na 5 sessies. 

 
Oudertraining 
Voor zover geregistreerd namen in reeks 1 de ouders gemiddeld meer dan 7/9 deel. In reeks 2 was 

dat meer dan 8/10. Ondanks de Corona-maatregelen (grotendeels online) zijn dit normale 
gegevens. 

Leerkrachttraining: 
Tijdens de eerste reeks waren gemiddeld 5 leerkrachten van 4 verschillende kinderen aanwezig 

(wat zeer weinig is). Tijdens de 2de reeks namen gemiddeld 10 à 11 leerkrachten deel van 8 
verschillende kinderen (wat meer richting het normale beeld ging). 

 
5. Resultaten  

Het verhogen van de respons op de vragenlijsten blijft een werkpunt. De onmogelijkheid om vlot 
huisbezoeken te organiseren speelde hierbij zeker een rol. Bij aanvang zijn er wel voldoende lijsten 
ingevuld. De volgende meetmomenten neemt dit snel af.  
Bij de start scoren de kinderen (van 36 ouders werd een ingevulde lijst bekomen over 32 
verschillende kinderen) op de SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire) duidelijk 
problematisch (klinisch) voor gedragsproblemen, hyperactiviteit, prosociaal gedrag en de 
totaalscore. Voor contacten met leeftijdsgenoten is dit op de grens en voor emotionele problemen 
is dit ‘normaal’. Toch scoren 6 ouders bij de start hun kind als niet problematisch voor 
gedragsproblemen, 10 voor hyperactiviteit, 15 voor prosociaal gedrag en 14 voor de totaalscore. 
Bij de leerkrachten (34 leerkrachten vulden een vragenlijst in over 32 verschillende kinderen) liggen 
de probleemscores lager bij aanvang: enkel voor gedragsproblemen en prosociaal gedrag liggen 
de scores in de probleemzone; voor hyperactiviteit en de totaalscore liggen deze op de grens. 
Emotionele problemen en problemen met leeftijdsgenoten zijn gemiddeld genomen niet aan de 
orde voor de leerkrachten. Ook voor die deelschalen (gedragsproblemen en prosociaal gedrag) 
waar de leerkrachten problemen aangeven, scoren ze 13 kinderen als niet problematisch. 
 Wat de opvoedingsbelasting betreft, rapporteerden 32 ouders van 26 verschillende kinderen 
hierover. Gemiddeld genomen scoren de ouders in de niet-problematische zone (maar wel hoog). 
Toch scoren respectievelijk 14 (ouder-kindrelatie), 13 (communicatie), 15 (depressie), 14 
(rolbeperking), 16 (gezondheid) en 17 (totaalscore) ouders klinisch op deze lijst. Dit betekent dat 
de opvoeding van het aangemelde kind (al dan niet in combinatie met andere stressfactoren) hen 
ernstige stress oplevert. Dit is mogelijk een factor die het effect van de behandeling hypothekeert.  
Wat de effecten betreft, hebben we er dan ook voor gekozen om net als vorig jaar conclusies te 
trekken op individueel niveau. Onze vorige stagiaire (Ine Verbiest) heeft voor ons een excell 
bestand aangemaakt waardoor we voor alle kinderen waarvan we ingevulde vragenlijsten hebben 
over minstens 2 meetmomenten kunnen berekenen of de verandering betrouwbaar is (meer dan 
toe te schrijven valt aan toeval). We gebruiken hiervoor de SDQ ouders en de SDQ leerkrachten.  

SDQ ouders 
Over 12 kinderen werden gegevens verzameld direct na de training; van 11 kinderen werden 
gegevens verzameld op het eind van de begeleiding. 

SDQ ouders gedragsproblemen 
De meeste ouders rapporteren direct na de training geen verandering op het vlak van 
gedragsproblemen (9). Uitzonderingen rapporteren een klinische verbetering (geen probleem 
meer: 1), en sommigen een verslechtering (2). 
De meeste ouders rapporteren op het eind van de begeleiding geen verandering op het vlak van 
gedragsproblemen (7). Enkelen rapporteren een verbetering (2), een klinische verbetering (geen 
probleem meer:1), en sommigen een verslechtering (1). 

SDQ ouders problemen met leeftijdsgenootjes 
De meeste ouders rapporteren direct na de training geen verandering op het vlak van problemen 
met leeftijdsgenootjes (9). Enkele rapporteren echter een verslechtering (3). 
Alle ouders rapporteren op het eind van de begeleiding geen verandering op het vlak van 
problemen met leeftijdsgenootjes (11).  

SDQ ouders prosociaal gedrag 
De meeste ouders rapporteren direct na de training geen verandering op het vlak van prosociaal 
gedrag (11). Uitzonderingen rapporteren een verbetering (1). 
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De meeste ouders rapporteren op het eind van de begeleiding geen verandering op het vlak van 
prosociaal gedrag (8). Uitzonderingen rapporteren een verbetering (1), een klinische verbetering 
(geen probleem meer:1), of een verslechtering (1). 

 
 

OUDERS + (+) 0 
-  

Gedrag 1 (1) 0 (2) 9 (7) 2 (1) 

Problemen 
met peers 

0 (0) 0 (0) 9 (11) 3 (0) 

Prosociaal 
gedrag 

(1) (1) 11 (8) 1 (1) 

 
SDQ leerkrachten gedragsproblemen 

Van de leerkrachten verzamelden we slechts 10 keer gegevens na de training, en geen enkele 
keer aan het eind van de begeleiding.  Ook hier rapporteert de grote meerderheid geen 
verbetering/verandering (6). Enkelingen geven een stevige verandering aan (1), een verandering 
(1) of zelfs een verslechtering (2). 
 

SDQ leerkrachten problemen met leeftijdsgenootjes 
Op dit vlak (problemen met leeftijdsgenootjes geeft de helft aan dat er geen 
verandering/verbetering optreedt. Eén leerkracht geeft aan dat er een stevige verandering is. Vier 
leerkrachten rapporteren een verslechtering! 

SDQ leerkrachten prosociaal gedrag 
Opnieuw geven de meeste leerkrachten aan geen verandering/verbetering te zien (7). Telkens één 
leerkracht ziet een stevige verbetering, een verbetering of een verslechtering. 

LKR + (+) 0 
-  

Gedrag 1 1 6 2 

Problemen 
met peers 

1 0 5 4 

Prosociaal 
gedrag 

1 1 7 1 

 
Conclusie  

De COVID19 maatregelen hebben zeker niet bijgedragen tot het verzamelen van meerdere 
vragenlijsten. Heel veel contacten gingen online door. 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. Zowel 
ouders als leerkrachten geven vooral aan weinig tot geen verandering te zien! Heeft dit te maken 
met de kortdurendheid van de interventie en is dus langerdurende hulpverlening nodig? Is de 
problematiek ernstiger dan voorheen? Of heeft vooral de Corona het effect van onze hulpverlening 
(meer stress bij ouders) ondermijnd?  
We gaan dit in ieder geval ernstig moeten bekijken opdat de inzet van middelen zo efficiënt 
mogelijk wordt ingezet.  Eventueel moeten trainingen gekoppeld worden aan gezinsbegeleidingen, 
moet er scherper worden gewaakt over de instroomcriteria,...  In de zomer van 2021 dienen we 
hierover te reflecteren en dit met alle interne STOP-teams!  
    

6. Personeel 

Teamsamenstelling en eventuele wisseling in personeel of vervangingen 
In het kalenderjaar 2020 bestond het team uit: 

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

(50%).  

• Tine Foubert:  kindtrainer, leerkrachttrainster en gezins- en schoolbegeleidster (90%) 
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• Laure Detailleur: kindtrainer, leerkrachttrainster en gezins- en 

schoolbegeleidster (85%) 

• Elke Vanhoutte: kindtrainer, leerkrachttrainer, gezinsbegeleider en 

schoolbegeleider (85%) 

• Sarah Schelstraete: kindtrainer, gezins- en schoolbegeleider (60%) 

  
7. Vormingen, opleidingen en publicaties 

Gevolgde studiedagen of vormingen  
Wim volgde op 26 november een webinar van de Opvoedingswinkel Gent van Maarten 
Vansteenkiste omtrent opvoeden volgens de principes van de Zelfdeterminatietheorie 
 
Laure volgde op 23 september een webinar: online voorstelling e-learning pakket voor 
professionals bij scheiding. Op  28 september volgde ze een interne vorming (Lori) omtrent 
IMII. 
 
Elke volgde volgende webinars:   
- Hoe verbindend communiceren met je kind van het VCOK, Niki Vanhamel (Daddycation in mei) 
- (samen Laure) Stress bij kinderen, VCOK, Ilse Vande Walle (mei) 
- Hulpverlening aan gescheiden ouders in tijden van Corona, Vanessa Maes, Alianza (mei) 
- (samen met Laure) 15 mei: vorming 'in verband met gezinnen' van odissee kenniscentrum 
gezinswetenschappen. (gratis) 
- 4 augustus:  Hechting tussen ouder en kind. van 't Zonnekind. (gratis) 
- 6 augustus: 't Zitemzo... met de inhoud en verdeling van het ouderlijk gezag (gratis) 
Als team volgden we een interne opleiding georganiseerd door Lori over verbindend 
communiceren  
 Georganiseerde vormingen 
We vierden op 6 februari onze 20ste verjaardag met een studievoormiddag voor een breed publiek 
(lezingen) en workshops in de namiddag voor de STOP4-7 trainers.  
Ons team organiseerde een opleiding voor nieuwe stopmedewerkers begin 2020 (5-daagse), 
evenals specifiek voor het CKG Kapoentje in Oostende (augustus 2020  => januari 2021). 
Wim, Laure & Sarah gaven een pedagogische studiedag voor Sint-Norbertus (Antwerpen) op 18 
september. 
Wim werkte een leergroep af in Antwerpen voor verschillende directies en zorgcoördinatoren (het 
schooljaar 2019-20). 
Tine en Elke gaven op 24 januari een vorming aan het ondersteuningsnetwerk Kortrijk. Tine 
begeleidde ook verder de school de Heilige familie in Antwerpen (soms in combinatie met Elke). 
 

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

aandachtspunten 
 

We blijven in deze Corona-tijden inzetten op een zo kwaliteitsvol mogelijke hulpverlening.  We 
zullen nadat de beperkende maatregelen opgegeven worden, bekijken wat behouden kan blijven 
en waar we zo sterk mogelijk naar de ‘oude’ situatie willen terugkeren. 
 
Datum:  16 april 2021, Wim De Mey, coördinator  

 

 
Signalen in de marge; 
Ruim 12% verliet secundair onderwijs vroegtijdig. 
 
In het schooljaar 2018-2019 verliet volgens de administratieve gegevens van het Vlaams Ministerie 
van Onderwijs en Vorming 12,1% van de leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende 
kwalificaties. Het gaat om schoolverlaters zonder kwalificatie met een beroepsfinaliteit of met een 
finaliteit van doorstroom naar het hoger onderwijs. Het percentage vroegtijdige schoolverlaters 
kende tussen de schooljaren 2009-2010 en 2014-2015 een dalend verloop. Daarna nam het 
percentage leerlingen dat het secundair onderwijs vroegtijdig verlaat opnieuw toe. Die toename is 
in het schooljaar 2018-2019 iets afgenomen. Over de laatste jaren lag dit cijfer telkens tss 10 en 
12%.. 
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8. Het Wereldpoortje, tehuis voor 12 niet-begeleide minderjarige 
vluchtelingen (NBMV). 

 
8.1. Opstartsituatie. 
Op 20 juni 2016 werd er in Schilde een leefgroep voor Niet Begeleide Minderjarige vluchtelingen 
opgestart.  In 2021 bestaan we met andere woorden 5 jaar en dit willen we niet ongemerkt voorbij 
laten gaan.  
Op 31 december 2020 huisvesten we 11 Afghaanse jongeren en 1 jongere uit Guinee.  Leeftijd van 
de jongeren  is tussen de 14 en 17 jaar. Alle jongeren zijn reeds een langere tijd in België 
(minimaal 1 jaar) en de meesten zijn nog in het ongewisse over hun toekomst. Door de 
coronasituatie wachten de meesten nog op hun tweede interview (enkelen op hun eerste). Dit duurt 
veel langer dan normaal en zorgt voor veel onzekerheid met bijhorende stress en frustraties. 
Slechts 4 jongeren zijn sinds begin december erkend als subsidiair beschermde. We merken wel 
op dat de dienst vreemdelingenzaken een inhaalbeweging aan het maken is en de interviews 
elkaar momenteel snel opvolgen. In het begin van 2020 zijn er nog 4 jongeren in- en 
doorgestroomd. 3 jongeren zijn vertrokken naar een LOI (Lokaal opvanginitiatief ) en 1 jongere 
naar een pleeggezin. Een LOI is zeker niet altijd de beste oplossing voor een jongere maar omdat 
wij vanuit het Wereldpoortje niet ingebed zijn  in een grote organisatie van jeugdzorg (zoals bv 
Kiosk, Emmaüs, zorgbedrijf, … ) kunnen we intern niet terecht voor doorstroming.  Plaatsen voor 
begeleid zelfstandig wonen, kleine woonheden,… zijn zeldzaam en hebben een (lange) wachtlijst.  
 
8.2. Huidige omkadering.   
Ons team bestaat uit 13 medewerkers: 1 coördinator, 10 pedagogische begeleiders en 2 logistieke 
krachten (waarvan 1 art 60). We kunnen wel spreken van een heel divers team. Multidisciplinair 
door de grote verscheidenheid in basisopleiding, een goede mix in gender en leeftijd  en een grote 
verscheidenheid qua etnische achtergrond (medewerkers van Afghaanse, Syrische, Marokkaanse,  
Mexicaanse, Irakese, Congolese, Kazachse origine).  De verschillende manieren van ‘kijken naar’ 
maken werken in het Wereldpoortje heel boeiend maar zorgt met momenten ook voor frustraties...  
 
8.3. Corona. 
Net zoals voor iedereen, heeft Corona een heel bepalende factor geweest in 2020 voor het welzijn 
van zowel de jongeren als de begeleiding. Jongeren verbleven veel meer in het huis, konden niet 
gaan slapen bij vrienden, activiteiten buitenshuis konden niet  doorgaan, thuisonderwijs, … 
Daarnaast zijn 10 van de 12 jongeren besmet geweest door het Corona virus. Zij werden  
geïsoleerd en de rest van de jongeren werden in quarantaine geplaatst (domein niet verlaten). 
Deze periode heeft 1 maand geduurd. We blijven het ongelooflijk vinden hoe knap de jongeren zich 
door deze moeilijke periode worstelen. Ook voor de begeleiding was het een moeilijke periode. 
Regelmatig in quarantaine gezet worden omwille van (mogelijke) besmettingen, hogere bezet-
tingscijfers, jongeren ook overdag steeds aanwezig, thuisonderwijs, geen externe activiteiten, … 
De werkdruk neemt enorm toe en dit met minder mensen (minimumbezetting omwille van de 
coronaregels). De beperkingen aan onze huidige locatie ( geen extra ruimte voor gesprekken of 
maken van huiswerk) komt in deze periode duidelijk tot uiting. Je vertoeft de gehele werktijd in een 
heel drukke omgeving. Gelukkig kan je stilte en rust opzoeken in de tuin. Ook hier veel respect en 
bewondering voor de teamleden die op een fantastische wijze zijn omgegaan met deze moeilijke 
omstandigheden.  In 2020 vertrok 1 teamlid (vond een job die beter paste bij haar opleiding) en we 
mochten 2 nieuwe mensen in dienst nemen. 1 in vast dienstverband en 1 medewerker voor het 
opnemen van een vervangingscontract.  
 
8.4. Pedagogisch vlak. 
Op pedagogisch vlak  blijft het een boeiende zoektocht naar de juiste aanpak voor onze jongeren. 
Het juiste evenwicht vinden tussen de individuele vrijheid van de jongeren en het naleven van de 
groepsregels blijft voor elk teamlid een moeilijk gegeven. Jongeren weten maar al te goed wie 
‘strenger’ en wie ‘toleranter’ is en maken daar dankbaar gebruik van. Komen tot een meer uniforme 
aanpak, zonder eigenheid te verliezen,  blijft een boeiende opgave voor het volgende werkjaar. 
Ondanks de coronamaatregelen blijven de meeste van onze jongeren het zeer goed doen op 
schoolvlak. De Nederlandse taal aanleren is belangrijk en daar doen ze hun uiterste best voor. 
Meer dan de helft van de jongeren hebben deelgenomen aan de zomerklassen en waren heel 
ontgoocheld dat deze voortijdig werden gestopt. Door de beperkte contacten in de school merken 
we wel een stilstand (achteruitgang) op in het verwerven van de Nederlandse taal.  
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8.5. Reflecties. 
Jongeren worden verondersteld op hun 16° door te stromen naar aangepaste hulpverlening op 
voorwaarde dat ze zich verstaanbaar kunnen maken in het Nederlands (of Engels) en ze 6 
maanden in een centrum verblijven. De jongeren, die het laatst zijn ingestroomd, waren allemaal 
ouder dan 14 jaar,  waardoor hun verblijf bij ons beperkt blijft in tijd. Indien ze doorstromen naar 
een LOI kunnen ze daar maximaal tot hun 18 jaar blijven. Wijzelf geloven in continuïteit binnen de 
hulpverlening en zijn vragende partij naar de overheid dat er iets gedaan wordt aan deze carrousel. 
Weinig diensten nemen begeleiding, ondersteuning van specifieke vluchtelingenproblematieken 
op.  In 2020 hebben we heel wat energie gestoken in gezinshereniging van 3 jongeren, die bij ons 
vertrokken. Zij konden hiervoor bij geen enkele dienst terecht. Het is mooi dat jongeren de weg 
naar ons nog vinden na hun vertrek. Dit wijst op vertrouwen en veiligheid.  
Daarnaast blijft het belangrijk dat andere diensten (CAW, OCMW’s, …) hun verantwoordelijkheid 
opnemen in de ondersteuning van vluchtelingen. 
Omdat we 13 collega’s hebben die allemaal via shiften werken, blijft het een uitdaging om 
voldoende informatie uit te wisselen en dezelfde boodschappen uit te dragen. De teamvergadering 
is hiervoor het juiste moment. Door corona hebben we leren digitaal vergaderen. Deze manier van 
vergaderen is heel afstandelijk en vermoeiend maar wel heel tijdbesparend (meer mensen 
bereiken in veel minder tijd).  Naar de toekomst toe is dit iets wat we zeker willen behouden door 
live vergaderingen af te wisselen met zoommomenten.  
We kijken allemaal uit naar het post-coronatijdperk waar we met het hele team verbindende 
activiteiten kunnen doen om het welbevinden van de verschillende teamleden terug te verhogen.  
W blijven tenslotte vermelden dat we graag een grotere mix aan nationaliteiten zouden hebben in 
het WP. Het is niet evident om je thuis te voelen als enige Guinees tussen allemaal Afghanen. Ook 
voor integratie is een sociale mix aan te raden.  
 
Verslag Gust Janssens 
coördinator Het Wereldpoortje 

 

Signalen in de marge; 

Cijfers rond armoede; AROP = Risico op monetaire armoede, AROPE = Risico op armoede of 
sociale uitsluiting, LWI = Lage werkintensiteit, SMD = Ernstige materiële deprivatie 

   AROP  LWI  SMD  AROPE 
België   14,8%  12,4%  4,4%  19,5%  
Brussel   31,4%  24,1%  10,6%  37,8% 
Vlaanderen  9,8%  7,4%  1,9%  13,2% 
Wallonië  18,3%  17,1%  6,7%  24,6%  
Antwerpen  11,9%  9,2%  2,8%  16,2% 
Limburg  9,8%  7,0%  0,7%  12,9% 
Oost-Vlaanderen 9,8%  6,8%  2,9%  13,2% 
Vlaams-Brabant 7,4%  6,7%  1,3%  10,6% 
West-Vlaanderen 8,9%  6,1%  0,6%  11,4% 
Waals-Brabant  11,2%  11,3%  3,4%  16,0% 
Henegouwen  21,3%  22,6%  10,7%  29,5% 
Luik   19,3%  16,7%  5,4%2  5,3% 
Luxemburg  14,6%  9,4%  3,4%  18,1% 
Namen   15,9%  12,0%  3,6%  20,6% 
 
Opmerkelijk is dat Wallonië dubbel zo slecht scoort als Vlaanderen en dit op alle criteria. In 
Vlaanderen is Antwerpen de provincie die het slechtst scoort, nadien volgt Oost-Vlaanderen. 
Belstat, 2019 
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9. Modulair aanbod VZW Het Open Poortje, 2020 
 

 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 md 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  

evenmin als de modules binnen ééngezin=éénplan.. 
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Signalen in de marge;  Tevredenheidsmetingen bij gezinsbegeleidingen die 
mobiel en residentieel werden afgerond in 2020. 
  
In HOPW zijn er 5 tevredenheidsmetingen van ouders teruggekomen.       
Alle tevredenheidsmetingen waren positief ingevuld. Scores tussen 9/10 en 10/10.Enkele 
opmerkingen van ouders: 
Sterke punten zijn: “reageert snel bij probleemsituaties en toont heel subtiel hoe het beter kan. Niet 
veroordelend, creëert vertrouwen.”  
“warme open houding, goed bereikbaar, belde snel terug.”  
“Er werd gekeken en geluisterd naar elk gezinslid. Aan de hand van de roos kreeg ik als ouder een 
andere kijk op hoe het gaat op verschillende vlakken. Zo zag ik dat er ook heel wat goed loopt 
naast de punten waar we op vastliepen.” 
“9/10: Waar ze ons in deze tijden met kon helpen heeft ze heel goed gedaan. Het is jammer dat 
door Corona alles anders is verlopen.”  
Geen verbeterpunten. 
 
In HOPS zijn er 20 tevredenheidsmetingen van ouders teruggekomen (17 mobiel en 3 resi).  
Deze tevredenheidsmetingen zijn over het algemeen zeer positief. De score voor de begeleiding 
varieert van 8/10 tot 10/10.                                                                                     
Sterke punten zijn: duidelijke informatie krijgen, een luisterend oor bieden, alles kan verteld 
worden, er wordt niet geoordeeld. steun en begrip ontvangen, tijd nemen om oplossingen te 
zoeken. Tijdens corona zijn de videobelmomenten steeds goed georganiseerd en verlopen. 
Authentiek, inhoudelijk sterk, durft zaken benoemen.  
Verbeterpunten: soms nood aan meer begeleiding (frequentie en duur), “ook pubers begeleiden 
zodat we niet moeten wisselen van begeleiding door de leeftijd van de kinderen”. 
Enkele opmerkingen van ouders:  
“goede tips, vaak andere kijk op ons zoontje, minder erg ervaren dan we het vroeger ervaarden”. 
Wanneer er problemen zijn en ze zelf niet meteen een antwoord hebben wordt dit besproken op 
een teamvergadering om zo het juiste antwoord of aanpak voor te stellen”. “Ze zijn steeds 
telefonisch bereikbaar en hebben altijd tijd om je verhaal te aanhoren en mee te denken.” “Jullie 
doen het goed! Top! 
Bij (beg.) is alles goed. Begeleidster is de beste.” “Door Corona zijn we nog niet op gepaste manier 
kunnen starten aan de hulp”   
8/10: “Veel betrokken en geïnteresseerd. Positieve dingen aanhalen en duidelijk maken”.          
2 verbeterpunten: “meer met kdn zelf aan het werk gn. Mocht frequenter maar in korter traject. 
”Er zijn 3 tevredenheidsmetingen teruggekomen van residentiele ouders. Tevredenheid over 
begeleiding tussen 8/10 en 10/10. Positief deels akkoord of volledig akkoord met de stellingen. 
 
Er zijn 3 tevredenheidsmetingen (2 mobiel, 1 residentieel) ingevuld door kinderen in 
HOPW.mobiel: “10/10 voor de begeleiding want het gaf direct een andere sfeer in ons huis.”  
Residentieel. Dit kindje zou veel trampolines invoeren als het dingen kan veranderen in HOP.        
Er zijn 6 tevredenheidsmetingen teruggekomen van kinderen in HOPS: 3 x mobiel en 3x 
residentieel. Mobiel zijn de opmerkingen allemaal positief. Residentieel zijn er ook opmerkingen die 
niet geheel positief zijn. Welke dingen zijn er veranderd thuis; “een mat, nieuwe tv en nieuwe 
meubels”. 10/10 “omdat onze begeleidster heel lief is.” De drie kinderen die residentieel zijn 
opgevangen geven aan dat de leefgroep soms druk is en er soms veel lawaai is. Het speelgoed is 
vooral voor jongere kinderen. Mee mogen koken is leuk en opvoeders zijn lief.  1 kind geeft het 
verblijf in de leefgroep een 2/10 omdat ze zich er niet goed voelde (crisisopname. Ze wilde thuis 
zijn. Haar onwelbevinden werd bij de teambesprekingen opgevolgd. 
Bij de kinderen die residentieel in HOPS verblijven, voeren we jaarlijks een tussentijdse  
tevredenheidsmeting uit vanuit Back to Basics. Dit ter bevordering van een positief leefklimaat in 
de leefgroepen. 
 
Er zijn 2 klachten vanuit HOPW en geen vanuit HOPS: 1 klacht van ouders over een handeling 
van een opvoedster in de leefgroep. Hierover is een gesprek geweest met alle betrokkenen, is er 
erkenning gegeven aan de ouders over hun zorgen en is de klacht weerlegd, gekaderd voor hen 
en goed opgevolgd. 
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De andere klacht kwam van een ouder die haar bezorgdheid had rond de begeleiding bij andere 
partner. Ouders zijn in conflictueuze scheiding. Deze eerste ouder koos zelf om niet in te gaan op 
het aanbod ook begeleiding te krijgen van ons. Er is een gesprek gevolgd met directie en de 
opvolging en antwoord op de klacht is doorgegeven aan betrokken gemandateerde voorziening. 
 
Vanuit de Tuimel zijn er 7 tevredenheidsmetingen van ouders terugkomen.  Deze metingen zijn 
allemaal positief. Ouders scoren de begeleiding tussen 8/10 en 10/10. Er zijn enkele neutrale 
scores bij bereikbaarheid, samen problemen oplossen en terecht kunnen bij andere medewerkers. 
Andere scores zijn positief.  
Sterke punten van de begeleiding: “Zeer behulpzaam in extreme gevallen”. “Dat jullie moed, steun 
en vertrouwen schenken aan de gezinnen”. “Luisterend oor bij problemen ook al kunnen ze die niet 
oplossen”. “Momenteel geen verbeterpunten, altijd alle hulp gekregen die ik nodig had bij kids en 
stonden altijd klaar in deze moeilijke periode”. “Er wordt vlot samengewerkt met andere instanties 
en ook opties geboden (zoals Stobbe)”.  
Als verbeterpunt kwam volgende naar boven: “Graag extra kans als er iets misloopt”   
Nog enkele waardevolle opmerkingen: “Wij zijn jullie enorm dankbaar voor de begeleiding en steun 
en vertrouwen dat we van jullie hebben gekregen. Blijven voortdoen hoe jullie bezig zijn.”. “Jullie 
zijn allemaal topmensen die we enorm hard gaan missen!!” 
 
Algemene conclusies: De scores van de tevredenheidsmeting over werking en samenwerking 
zijn vaak positief. Er zijn geen zorgwekkende thema’s die tot opvolging vragen. We merken dat de 
coronacrisis invloed heeft gehad op het kunnen werken aan de vooropgestelde doelen en het 
brengen van positieve veranderingen door de aangeboden hulp maar geen enkele ouder gaf een 
negatief oordeel hierrond. De tevredenheidsmetingen van de 3 residentiële kinderen in HOPS zijn 
te kaderen binnen het begeleidingskader van dit dossier en de oudere leeftijd van de kinderen. Het 
is wel belangrijk om hun standpunt mee te nemen daar dit waardevol is in het verbeteren van onze 
werking.  
 
In 2021 worden de tevredenheidsmetingen herwerkt en gaan we voor 1 vragenlijst voor elke 
doelgroep die 2 keer per jaar wordt afgenomen én op het einde van een begeleiding. We bieden 
deze ook digitaal aan en hopen zo meer respons te krijgen. Door onze vragen ook meer te gaan 
richten op het hulpverleningsproces en het effect hiervan op de gebruikers, hopen we een 
genuanceerder beeld te krijgen van onze krachten en werkpunten.  
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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. Twee belangrijke partners: het agentschap Opgroeien en Het Vlaams Welzijnsverbond. 
 
-Kind en Gezin-Jongerenwelzijn en Opgroeien 
De agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn fuseerden in 2019 naar 1 agentschap, zijnde 
Opgroeien. De Leidend Ambtenaar is mevr Katrien Verhegge.  Onder haar werkt sinds 2020 Bruno 
Vannobbergen (vroeger kinderrechtencommissaris) als Algemeen Directeur.   
Zowel onze CKG-werking, onze afdeling Het Wereldpoortje als de Domo-werking vallen allen 
onder dit brede agentschap. 

 
-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 VW-verbond biedt ondermeer volgende 
diensten aan;  de bovenvermelde belangenbehartiging, individueel (juridisch) advies, financiële 
analyses en informatie, denk- en dialoogfora binnen de diverse sectoren, 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, 
-het directiecomité van de Vlaamse CKG’s.  . 
-de commissie medewerkersbeleid van het Vlaams Welzijnsverbond. 
-en is voorzitter van de commissie preventieve gezinsondersteuning.  
Voor meer info; www.vlaamswelzijnsverbond.be 

 

http://www.vlaamswelzijnsverbond.be/
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10.4. Samenwerking met lokale gemeentes. 
 
We merken dat we, in de laatste 10 jaar, een groeiende samenwerking met lokale gemeentes 
hebben opgebouwd.  We denken aan de buurtgemeentes van Schilde en St Niklaas.   
Het betreft samen denken/werken rond uitbouw van innovatieve modules als Raket, maar evenzo 
rond ondersteuning van de 2 Domo-werkingen.  We waarderen deze samenwerkingen maar we 
stellen ook vast hoe beperkt en soms tijdelijk de lokale gemeentelijke (en HvhK-) budgetten zijn 
waardoor continuïteit vaak onder druk komt te staan.  We verwijzen dan ook graag naar de 
visienota inzake Preventieve Gezinsondersteuning die u in bijlage kunt vinden. 
 
 

 
Signaal in de marge:                                                                                                                         

Een hartverwarmend signaal van een collega die net 20 jaar werkt in Het Open Poortje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exact 20 jaar geleden stapte ik door deze poort om in Het Open Poortje als gezinsbegeleider aan 
de slag te gaan. Stukje bij beetje heb ik hier mijn hart  verloren. Dat hart  werd soms 
gebroken bij het zien dat het voor sommige kinderen allemaal wat lastig, moeilijk, zwaar is. Mijn  
juichte bij grote en kleine successen die kinderen en hun ouders boekten. Mijn  is soms 
verontwaardigd, trots, verdrietig, hoopvol door hetgeen ik beleef tijdens mijn werk. Mijn  is ook 
dankbaar. In die 20 jaar had ik het voorrecht om ondersteund, gehoord, gedragen, begrepen, 
gewaardeerd te worden door fijne, lieve, toffe, leuke collega’s. Sommigen kozen intussen hun 
eigen weg, anderen zijn nog dichtbij. Allemaal, huidige en eerdere collega’s, hebben een plaatsje 

in mijn  veroverd. Vandaag is mijn  vooral blij! .   

Marleen 
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11. Kwaliteitszorg, onze verdere stappen. 
 

In 2020 werd rond volgende verbeterprojecten gewerkt: 

Coronacrisis 
In 2020 fietste de coronacrisis tussen heel wat van onze plannen in het zorgen voor kwaliteit van 
onze hulpverlening door de nood aan korte termijn interventies en continue bijschaving van de 
maatregelen. Deze periode is zeker intens te noemen en alle belangrijke onderwerpen waar op 
ingezet moesten worden in de normale werking, kwamen nog eens extra onder druk te staan. De 
kwaliteitcel is samengekomen op de afgesproken momenten ter opvolging en prioriteiten werden 
bepaald. We kunnen aangeven dat we in 2020 toch gewerkt hebben aan belangrijke 
verbeterprojecten, werkgroepen en signalen van de werkvloer te blijven verder werken, zij het op 
een andere manier.  
We zetten interne werkgroepen rond de dagelijkse werking en hulpverlening zo kwaliteitsvol 
mogelijk te kunnen doen binnen de nodige maatregelen. Een werkgroep rond residentiële werking, 
mobiele begeleidingen, maatregelen voor werknemers en richtlijnen rond zieke kinderen en 
eventuele outbreak van het coronavirus. In 2020 kwamen deze werkgroepen regelmatig samen en 
kan deze nu nog steeds bijeengeroepen worden wanneer dit nodig is. 
 
1. Kwaliteitshandboek: digitaal toegankelijk en gebruiksvriendelijker maken  
In dit project hebben we wel enkele stappen vooruit kunnen zetten in het najaar van 2020 en zal dit 
vooral in 2021 zichtbaarder worden op de werkvloer. In 2019 werd in gezet op het zichtbaarder 
maken van kwaliteitszorg en het kwaliteitsverhaal in de verschillende teams. In 2020 hebben we 
verder gebouwd op dit kwaliteitsverhaal en probeerden we hier meer diepgang in te krijgen. Het 
kwaliteitsverhaal en het kwaliteitshandboek moet meer tot leven komen aan de hand van de 
metafoor van een boom. Dit maakt het voor alle teams op de werkvloer tastbaarder en 
toegankelijker dan het EFQM-model op zich. Bij terugkoppelingen op teamvergaderingen (vb voor 
de personeelstevredenheidsmeting) herhalen we het kader en de relevantie van een bepaalde 
actie in ons kwaliteitsverhaal.  
In 2020 is er verder nagedacht hoe we het kwaliteitshandboek verder dynamisch kunnen maken. 
We merken dat er heel veel houvast is en we veel materiaal hebben om op terug te vallen maar dat 
mensen dit niet opzoeken wanneer ze handvaten zoeken. Het kwaliteitshandboek is digitaal 
bereikbaar op elke computer maar bleef iets van ‘de kwaliteitcel’ of het ‘kwaliteitsbeleid’- te ver van 
het bed van de werkvloer of te moeilijk toegankelijk (hoe begin ik met zoeken). 
Enkele ideeën kregen concreter vorm en zijn geïnstalleerd in 2020 of begin 2021. 

o Een nieuwsbrief met relevante informatie vanuit de kwaliteitscel over de interne 

werkgroepen, verbeterprojecten en relevante informatie uit verschillende afdelingen. Met 

aantrekkelijke foto’s, weetjes en een interview met medewerkers. We brengen deze 

nieuwsbrief 4 keer per jaar uit. Dit draagt bij tot een gevoel van verbondenheid over de 

afdelingen heen en we krijgen de feedback terug dat het een zeer waardevolle stap is in de 

interne communicatie.  

o Het idee om een filmpje te maken om het kwaliteitsbeleid toe te lichten en informatie te 

geven zoals wie de kwaliteitzorg doet, wie dit bewaakt en hoe ze zelf houvast kunnen 

vinden in het kwaliteitshandboek. 

o via linken en gemakkelijke zoek-tools het kwaliteitshandboek toegankelijker te maken en 

hier een handig en werkbaar instrument van maken. Niet enkel voor beleidsteksten maar 

ook voor relevante werkdocumenten. In 2021 is het de bedoeling dit op alle teams te 

krijgen en kwaliteitszorg iets van ons allemaal te maken. 

 

De kwaliteitsdagen waren een manier om samen te werken aan de procedures of teksten die aan 
herziening toe zijn en iedereen deel te maken van deze brainstorm via workshops. De coronacrisis 
zorgde ervoor dat we de kwaliteitsdagen jammer genoeg moesten uitstellen van mei en juni 2020 
naar dezelfde maanden in 2021 en uiteindelijk zelfs definitief verzet zijn naar het najaar van 2021. 
We zullen een aantal procedures herbekijken die vanuit ons systeem van zelfevaluatie komen 
alsook feedback vragen rond een aantal thema’s waar we met heel de vzw belang aan hechten dat 
dit gedragen wordt door iedereen (zie personeelstevredenheidsmeting 2020 en bevraging 
personeel 2019). Zo hopen we het kwaliteitsbeleid meer iets van iedereen te maken.                          
De kwaliteitsdagen zijn bedoeld om iedereens betrokkenheid om kwaliteitszorg verder te vergroten. 
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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 is.  
 
2. Tevredenheidsmetingen: 

o bij diensten: om de 5 jaar. In het najaar van 2021 wordt de volgende tevredenheidsmeting 

gemaakt. We onthouden dat diensten nadien ook feedback krijgen van ons wat er uit deze 

tevredenheidsmeting voortkomt. 

 
o bij personeel: om de 5 jaar (volgende in 2020): De voorbereidingen hiervoor vonden 

plaats in 2019. Door de coronacrisis hebben we de tevredenheidsmeting in juni 2020 laten 

doorgaan en deze ineens aangevuld met relevante vragen om onze aanpak van de 

coronacrisis te kunnen bevragen. Deze bevraging werd digitaal aangeboden via google 

forms en de mogelijkheid werd ook door enkelen benut om deze op papier in te vullen. De 

verwerking van deze vragenlijst is in de zomer van 2020 gebeurd en is samengevat per 

afdeling. In het najaar van 2020 is er een terugkoppeling geweest van de uitkomst van 

deze personeels-tevredenheidsmeting op elk team, dit voor hun eigen afdeling en 

overkoepelend voor de hele organisatie. Daarop konden de teams nogmaals feedback 

doorgeven. Er werd een rapport uitgeschreven met de relevantste resultaten en welke 

acties hierop gevolgd zijn. We houden deze resultaten ook vast bij werkgroepen en 

thema’s relevant voor werknemers en laten dit mee sturing geven aan het bepalen van de 

prioriteiten. Zo zijn we op dit moment al gestart met de werkgroep rond welzijn en zelfzorg 

op het werk ipv hier mee te wachten tot aan de uitgestelde kwaliteitsdag.  

 
o Tevredenheidsmeting bij Ouders en kinderen:  In 2020 zijn de tussentijdse 

tevredenheids-metingen afgenomen in mei en november(samenvatting zie elders in dit 

verslag). Vanuit de ervaringen in de vorige jaren hebben we gemerkt dat het belangrijk is 

om over te stappen van een tussentijdse én eindtevredenheidsmeting naar 1 vragenlijst die 

op 2 vaste tijdstippen in het jaar zal uitgedeeld worden én dezelfde op het einde van een 

begeleiding. De werkgroep zou deze tevredenheidsmetingen herwerken wanneer er 

duidelijkheid was over de gezamenlijke visie op het kwaliteitsthema effect van 

hulpverlening. Door de coronacrisis is de werkgroep begin 2021 wel van start kunnen 

gaan. We herschrijven de tevredenheidsmetingen van ouders en kinderen met het thema 

van effect van hulpverlening in ons hoofd. Niet om de tevredenheidsmeting 

wetenschappelijk te maken, wel om relevante vragen te stellen over de verandering die 

een begeleiding heeft teweeggebracht naast tevredenheid over werking en samenwerking. 

Deze worden in het voorjaar van 2021 herwerkt en een eerste keer afgenomen in mei 

2021. 

 
3. PDCA welzijn en zelfzorg op het werk 
Vanuit de werkvloer komen signalen dat dit thema belangrijk is. Relevante vragen vanuit dit thema 
werden opgenomen in de personeelstevredenheidsmeting van 2020. Het is ook een thema op de 
kwaliteitsdag maar deze wordt anderhalf jaar opgeschoven. We zijn ondertussen in teamintervisies 
aan de slag met het thema zelfzorg en welzijn omdat dit door de coronacrisis nog meer onder druk 
is komen te staan bij alle werknemers van onze voorziening. We hebben in 2020 vaak 
gecommuniceerd over relevante websites en tools om aan zelfzorg te doen. De werkgroep zelf 
zullen we in het voorjaar 2021 al laten samenkomen met een afvaardiging vanuit elke afdeling. In 
deze werkgroep wordt dan mee vorm gegeven aan de inhoud van de workshop in het najaar van 
2021 waar we dus met een groot deel van de voorziening samen kunnen brainstormen over de 
nodige handvaten. 
 
4. PDCA Agressie  
Dit thema is binnen een werkgroep opgenomen onder leiding van onze agressie- en 
intervisiecoach. Deze werkgroep is in 2020 nog een aantal keer samengekomen. Er is van hieruit 
een vraag ontstaan om op teamvergadering een methodiek (IMII- oefening) in te zetten om 
concreet en gestructureerd stem te geven aan de impact van agressie incidenten op de teamleden.  
De werkgroep bouwde verder op de bevraging rond agressie van 2019 en het uitwerken van een 
procedure rond agressie met handvaten. Deze werkgroep is nadien wat stilgevallen omdat men in 
de werkgroep merkte dat men niet de juiste houvast vond om een nieuw agressiebeleid te 
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verankeren aan de juiste kapstokken. De basisvisie van waaruit we vertrekken was minder gekend. 
We zetten in het voorjaar van 2021 in op het terug zichtbaarder krijgen van onze basisvisie die in 
onze dagelijkse werking doorleefd wordt (zie puntje kwaliteitshandboek) en zetten in op het verder 
werken aan een gedragen agressiebeleid met handvaten in verschillende situaties.  
 
5. Lichamelijke integriteit en Seksualiteit 
Deze PDCA sleept al een tijdje mee en is in 2020 door de coronacrisis nog niet naar de voorgrond 
geraakt. Er werd in het najaar wel verder gewerkt aan de procedure die we vanuit de werkgroepen 
rond Lichamelijke integriteit en Seksualiteit gingen herschrijven. Deze procedure moet finaal vorm 
krijgen in het voorjaar van 2021. De procedure zal in 2021 ook aangeboden worden aan de 
verschillende deelwerkingen om daar noodzakelijke accenten te kunnen leggen. We zullen in het 
komende jaar ook werk proberen maken van een informatiemap op ons netwerk waar tools 
aangeboden zullen worden van activiteiten en preventie, tot handvaten bij interventie en 
consequenties.  Het thema is en blijft belangrijk op lange termijn.  
 
6. Software beheer / sociale media / werkgroep digitale communicatie 
Door de coronacrisis zijn we in het diepe water gegooid om meer onze hulpverlening via digitale 
weg vorm te geven. We wilden in een samenwerking met andere CKG’s experimenten met 
blended werken (dit is een gemengde manier van op huisbezoek gaan, afwisselend met online 
hulp aanbieden in onze mobiele begeleidingen). We hebben hier als voorziening grote stappen in 
vooruit gezet vanuit het verplicht thuiswerken en online gesprekken ipv huisbezoek. De gezinnen 
ondervinden hier zowel voor- en nadelen bij. We voelen wel dat de diepgang van face to 
facegesprekken bij online gesprekken verloren dreigt te gaan en we meer op de oppervlakte of het 
hier en nu (moeten) blijven. Bij moeilijke thema’s of crisismomenten is het nodig om face to face af 
te spreken. We zijn ook in 2020 op zoek geweest, net zoals iedereen, naar de beste tools die ook 
voldoende privacy bieden aan zowel cliënt als hulpverlener.  
Verder hebben we mede door de signalen vanuit de personeelstevredenheidsmeting een interne 
werkgroep opgericht rond digitale communicatie. Dit om uit te zoeken hoe en wanneer we een 
overstap kunnen maken naar een meer gedeeld en overzichtelijk digitaal cliëntdossiersysteem. 
Door keuzes in de begroting is dit een proces met een zoektocht naar een betaalbaar en tegelijk 
gebruiksvriendelijk systeem. In deze werkgroep bespreken we ook hoe we tekorten in onze huidige 
communicatie kunnen opvangen met tools die er nu al zijn zoals gebruik maken van alle mogelijk-
heden van Zoom, Teams, Outlook agenda’s, mail, … Hier zetten we ook in 2021 verder op in. 
Door het aankomende pensioen van onze IT-verantwoordelijke binnen een afzienbare tijd, is het 
belangrijk ook na te denken hoe we het thema van software beheer goed kunnen blijven 
vasthouden want communicatie is toch 1 van de belangrijkste thema’s in onze voorziening. 
 
7. Visietekst  
De visietekst van Het Open Poortje is kort en bondig neergeschreven. In 2020 heeft de afdeling De 
Tuimel nog een aanvullend stukje tekst bezorgd en hebben we ook de pedagogisch agogische 
visietekst voor HOPS en HOPW als aanvullende visie toegevoegd. In het voorjaar van 2021 werd 
ook een samenvattende basishouding uitgeschreven die we verwachten van elke hulpverlening 
binnen Het Open Poortje. Via bovenstaande inzet (toegankelijkheid kwaliteitshandboek en filmpje) 
hopen we mensen sneller toe te leiden naar deze visietekst en houvast zodat ze er in relevante 
werkgroepen houvast vinden (zie thema agressie). 
 
8. Uitdagingen naar de toekomst:  
➢ Evaluaties van directie en coördinatoren staan op de planning van voorjaar 2021. Met 

deze feedback uit de teams gaan we aan de slag rond het thema leiderschap in de zomer 

van 2021 daar dit door de coronacrisis sterk onder druk is komen te staan.  

➢  De PDCA rond de Genpimodule meer uitwerken. Er werd al een reflectieoefening 

gemaakt rond de inzet van de Genpi-module, nu moeten we hier nog werkpunten uithalen. 

➢ De Netwerkmodule is ingekanteld in onze bestaande modules en kan ingezet worden als 

Net-traject. We gaan aan de slag in de werkgroep Netwerkversterkend werken om 

netwerk een gedragen thema te maken voor alle medewerkers, met de juiste handvaten.  

➢ De Werkgroep rond Kid-ok Kit is in 2020 enkele keren samengekomen om te werken 

aan een update van bestaande fiches. De Arteveldehogeschool heeft via een 

studentenproject ook werk gemaakt van het ontwerp van een digitale versie van de Kid-ok. 

Het is een uitdaging om geld te vinden om hier verder op te kunnen inzetten. Ondertussen 
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blijft het moderniseren van de Kid-ok fiches zeker relevant. We nemen vanaf 2021 ook 

deel aan het internationale PANDA-project rond participatie van kinderen in de jeugdhulp 

en zijn uitgenodigd om de Kid-ok Kit ook toe te lichten. 

➢ De organisatie van de kwaliteitsdagen in het najaar 2021. (zie hierboven) 

➢ Het systeem van zelfevaluatie en systematische herziening van teksten 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 hoeveel teksten 

herzien moeten worden. 

 

Verslag; Jolien Lynen, kwaliteitscoördinator 

 

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 die ondertussen ook uitgegroeid is naar de 

Noorderkempen.  We richten ons naar de gemeentes Schilde, Zandhoven, Zoersel, Brecht, 

Wijnegem, Brasschaat, Malle, Kalmthout, Kapellen, Essen, Wuustwezel en sinds 2021 ook Ranst.  

De eerste 3 gemeentes steunden ons van bij aanvang.   

Sinds 2021 krijgen we ook financiële steun van Ranst, Wijnegem en Brecht.    

Deze gemeentes zijn samen goed voor meer dan 200.000 inwoners.   

Domo samengevat 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,...   

 

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, dat sterk gelijkt op Domo kreeg recent de beoordeling ‘effectief volgens goede 

aanwijzingen’ vanwege het Nederlands Instituut Jeugd. Zie www.NIJ.Nl.  Een aantal Domo-

werkingen zullen vanaf 2021 instappen in een Vlaamse versie van Home-start.  Domo-

Voorkempen doet dit voorlopig niet, vooral wegens de financiële kostprijs.  

 

Voor meer info rond Domo-Amtwerpse Kempen, contacteer Marijke@domovoorkempen.be of 

Joyce@domovoorkempen.be.   

We werken ook goed samen met Domo-Waasland; domowaasland@gmail.com. Domo-Waasland 

is actief in de gemeentes St Niklaas, Beveren, Lokeren, Temse, Kruibeke, Hamme, Moerbeke, St 

Gillis Waas, Stekene, Waasmunster, Zwijndrecht. 

 

Domo blijft zoeken naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor kwetsbare gezinnen!    

.  

 

 

 
 
 
 
 

http://www.nij.nl/
mailto:Marijke@domovoorkempen.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 2019-2020 wilden we de fiches actualiseren. 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 ondertussen een 30tal 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.  
In 2021 gaan we in dialoog met de KBStichting waar we hopen op verdere projectfinanciering 
teneinde het digitaal traject van de kid-ok-kit te professionaliseren; de samenwerking met een 
professioneel bureau zal, dankzij het voorbereidend werk van de studenten, een noodzakelijkheid 
worden daar we een online-platform zullen nodig hebben waar alle fiches en aanvullende 
documenten interactief beschikbaar moeten worden.  
De ambitie voor 2021 is wederom groot.  
 
 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.   
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.  
 
 
 
 
 

 
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
mailto:ckghops@telenet.be
mailto:ckghopw@telenet.be
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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 2020: 
In 2020 stonden we voor de uitdaging om de ‘Roos van De ouder’ terug meer op tafel te leggen. 
Zowel bij onze begeleidingen als in de besprekingen in de organisatie. In september 2020 hebben 
we de interne stuurgroep van ‘de Roos van de Ouder’ terug geïnstalleerd en daar duidelijke 
afspraken gemaakt over de opvolging van de RvdO. Jolien Lynen neemt de regie van ‘De Roos 
van de Ouder’ voor haar rekening in haar functie van kwaliteitscoördinator en pedagogisch 
beleidsmedewerker en Marleen Van Oevelen zorgt voor de praktische opvolging en het vormings- 
en coachingsaanbod voor interne medewerkers vanuit haar functie en ervaring.  
 
We hebben in deze stuurgroep besloten om de Roos te blijven gebruiken als één van onze 
waardevolle methodieken die aansluit bij de visie, gericht op beleving van opvoeden, opvoeden in 
een breder kader plaatst met thema’s die verbonden zijn met elkaar en inzet op krachten, naast het 
bespreken van de problemen. Het doel is om te mentaliseren met ouders en zo bepaalde 
onderwerpen bespreekbaar te maken. We hopen met de inzet van deze vormings- en 
intervisiemomenten de drempels bij onszelf weg te nemen en samen te blijven oefenen in het 
gebruik van deze methodiek. 
 

o In het najaar van 2020 is er een interne vorming doorgegaan voor nieuwe medewerkers in 
onze afdeling van het Waasland. De medewerkers hebben zo kennisgemaakt met het nut 
en de veelzijdigheid van deze methodiek.  

o Er is ook een kort vormings- en kennismakingsmoment georganiseerd voor leefgroep 
begeleiders in HOP Schilde die wel van ‘De Roos van de Ouder’ gehoord hadden maar 
nog niet gezien. Zij zijn eerder vertrouwt met het kleuren van de ‘Roos van het Kind’. De 
leefgroep begeleiders gaven aan het zeker waardevol te vinden om bij een cliënt gerichte 
bespreking de Roos van de ouder te kunnen zien om zo ouders en gedrag van kinderen 
beter te begrijpen.  

o Nadien zijn er nog 3 intervisiemomenten doorgegaan (najaar en begin 2021) waarop zowel 
mensen van HOP Waasland, HOP Schilde en medewerkers betrokken bij 1gezin1plan bij 
konden aansluiten. We merken hier vooral op dat medewerkers de methodiek waardevol 
vinden en het helpt om (gedrags-)problemen en opvoedingsvragen terug breder te kaderen 
en een ruimer gesprek over opvoedingsinvloeden aan te gaan met ouders. 

o We duiden ook mensen aan die op de teamvergadering de Roos-pet kunnen opzetten 
zodat het ook op teamvergadering verbreding kan bieden. We blijven hier in 2021 verder 
op inzetten.  

o Door de coronacrisis moeten we ook creatief omgaan met het samen kleuren van de Roos 
daar dit nu niet fysiek kan bij de gezinnen. In online gesprekken gebruiken we scherm 
delen, doorsturen via mail, Paint of inkleuren via PDF om dit wel actief te kunnen inzetten.   

o De Roos van de ouder wordt nu gebruikt in onze afdelingen van Schilde en het Waasland 
en niet op de andere afdelingen (Tuimel en Stop-werkingen), al maakte Stop hier wel beter 
kennis mee door mee mobiele begeleidingen op te nemen in de coronacrisis. We blijven 
hierover in gesprek gaan en zetten erop in waar nuttig.   

 
In 2020 is “ De Roos Van de ouder” een vast onderdeel in de opleiding Orthopedagogie, richting 
Orthopedagogie van de KDG-hogeschool. Dit nemen Marleen Van Oevelen en onze  oud-collega 
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An Vandenbempt op zich. De studenten van de KDG-hogeschool krijgen zo de unieke kans tot het 
oefenen van ‘de Roos van de Ouder’ met casussen recht uit het werkveld.   

 

 
Jolien Lynen en Marleen Van Oevelen 

 
 
 
 
 

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/
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13. Lopende projecten en projecten in de steigers voor 2020-2021. 
 
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 door ons CKG aangeboden in Lokeren, St Niklaas, Beveren, Temse, Antwerpen en in 
de Kempen (Malle).  Ook het CKG Betlehem zet sterk in op Raket, meer bepaald in het werkgebied 
Mechelen, waar ze 9 Raket-trainingen inzet. 
 
Conclusies 2020;               
Ondanks de moeilijke context om klasgericht te werken in tijden van corona, zijn we niettemin nog 
steeds actief in volgende regio’s;                                                                                                                   
-2 trainingen in Malle en vanaf 2021 starten we in Ranst een meerjarentraining in 7 scholen, 
waarbij we 2 gratis en 5 door de gemeente Ranst betalende trainingen inzetten.                                          
We zijn het gemeentebestuur dan ook erg dankbaar om zo sterk in te zetten en dit traject te 
financieren.                                                                                                                          
-In Antwerpen loopt er een training in 1 school (St Ludgardis) en via projectgelden, zal dit zeker 
nog 1 jaar verlengd worden.                                                 
-In Beveren betaalt de gemeente telkens 2 trainingen. Dit jaar is dit, door corona, niet doorgegaan, 
maar we hebben een ander dienstverlenend voorstel geformuleerd, in afwachting van de afbouw 
der corona-lockdown, waarna we terug 2 trainingen inzetten in Beveren.                                                         
-In Temse en Lokeren zijn er 3 trainingen doorgegaan waarvan alle 3 de trainingen gratis waren.  
Tot voor kort betaalden de gemeentes Lokeren en Temse respectievelijk nog 2 en 1 trainingen, 
maar door gebrek aan ruimte, is dit voorlopig uitgesteld.  

We blijven het betreuren dat er heden geen extra-middelen zijn om preventief op het kruispunt tss 

onderwijs en jeugdhulp te werken.  Enkel door bestaande modules om te bouwen of steun te 

vragen aan lokale gemeentes, kunnen we deze waardevolle module inzetten.  We hopen dat vanuit 

het project ‘lerend netwerk onderwijs-jeugdhulp’, dat in elke provincie opgestart wordt, sterke 

preventieve signalen naar de overheid kunnen gaan.   Hieronder het icoontje van Raket.    

 

 

http://www.raketvlaanderen.com/
mailto:vera.stop@stop4-7.be.


50 

 

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. 
In 2020  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 2020 werd eer de Engelstalige vertaling beschikbaar is.  Maar deze is 
dus vanaf heden effectief beschikbaar en bestelbaar via Arnold@hetopenpoortje.be of 
wim.stop@stop4-7.be.  Kostprijs is 150 euro (excl verzending) wat erg goedkoop is voor een werk 
dat uit 5 boekdelen bestaat.  
 
 
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. 

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

 

http://www.nji.nl/
mailto:Arnold@hetopenpoortje.be
mailto:wim.stop@stop4-7.be
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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 2020; 
-We merken in onze begeleidingen op dat in het begin 3 contactmomenten per week zeker goed is. 
Dit helpt om samen enkele zaken op te nemen waar gezinnen mee geconfronteerd worden (zie 
voorgaande). Na 3 maanden voelen we hier de motivatie of noodzaak in zakken en worden 
afspraken vaker afgezegd of verzet. Naar het einde van de begeleidingsperiode toe is het goed om 
in afstemming met het gezin te kijken naar de noden en hier flexibel mee om te gaan. We blijven 
kijken naar het nut en het doel van de begeleidinscontacten.                                                                    
-De drie gezinnen hebben na de intensieve begeleiding nog steeds vervolghulp nodig. Bij het 
eerste gezin zijn we overgeschakeld naar een gewone thuisbegeleiding na de Genpi-periode.                
-Bij het tweede gezin is de begeleiding overgedragen aan een breedsporige 
thuisbegeleidingsdienst daar de kinderen boven de 12 jaar waren bij afsluiten van de intensieve 
periode en deze andere dienst een meer gepaste verdere ondersteuning kan bieden. 
-Bij het derde dossier wordt op dit moment gekeken hoe de begeleiding van het gezin verder loopt 
bij het eindigen van de Genpi-periode. 
=> In overleg met K&G werd afgesproken dat de Genpi-module ingekanteld wordt als methodiek in 
de reguliere modules. Dus vanaf 2021 is dit geen innovatieve module meer. 
 
 
 

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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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.  
 
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 StOP 4-7; 
STOP-Regio St Niklaas; 
-Bereiken we genoeg kwetsbare gezinnen enn anderstaligen? Zou beter kunnen.                                 
Er zijn wel wat praktische drempels voor alleenstaande en kwetsbare gezinnen (vervoer, 
combinatie met werk-opvang, angst voor het groepsgebeuren, schaamte.  
-Knelpunt rond tolken. 
-Ondersteuningsnetwerk: weinig effectieve uren op scholen, weinig zorguren op school.                   
-Meer inzetten op preventie (bv uitbouw Raket) 
STOP-Antwerpen-Kempen; 
-Burn out bij leerkrachten.. ze zijn vaak overvraagd door oa gedragsproblemen van de kinderen. 
-We merken dat de problematiek binnen de gezinnen en de kinderen zelf zeker niet eenvoudiger 
wordt, steeds complexer. Dit staat vaak niet meer in verhouding tot het aantal uren dat we hebben 
per gezin om hen goed te kunnen begeleiden. Geregeld is de frequentie van de ondersteuning 
hoger dan het programma voorschrijft. Vaak is het zoeken naar een vervolg op onze hulpverlening 
ook moeilijk door de lange wachtlijsten en kunnen we hierdoor sommige gezinnen/kinderen 
moeilijker loslaten na de periode van follow up. 
-Doordat ook gezinnen / scholen met andere culturen hun weg naar stop4-7 steeds vaker vinden, 
worden we ook geconfronteerd met het soms moeten aanpassen van onze werking om volgens de 
regels van de desbetreffende cultuur correct te handelen naar de ouders en de kinderen toe. 
 
Vanuit Het Open Poortje-Schilde; 
-Corona heeft gemakt dat heel wat situaties die onder druk stonden, nog meer druk voelen. 
Sommige gezinnen daarom langer begeleiding nodig? 
-Wachtlijst blijft lang, ondanks 1gezin=1plan. 
-Armoede, kansarmoede, niet weg kunnen met papieren, woningnood, schulden, …, nog veel 
gezinnen leven naast maatschappij en geraken niet meer terug op de trein. 
-Mensen die het moeilijk hebben, kunnen moeilijk zelf in contact komen met bepaalde diensten 
waar ze afhankelijk van zijn. Onthaaldesk e.d.: bij sommige diensten moeilijk fysiek te bereiken of 
telefonisch. Geeft geen goed gevoel. Nieuwe technologie maar geen vooruitgang. Niemand aan 
telefoon, moeilijk online, niet iedereen heeft juist materiaal en internet en know-how. 
-Voor enkele gezinnen is online hulpverlening niet genoeg. 
-Veel voedselpakketten moeten leveren, voedselbanken waren een tijd toe en prijzen stegen. 
 
Vanuit De Tuimelwerking; 

-We blijven signaleren dat een begeleidingstermijn van maximum 6 maanden te kort is voor vele 

kansarme gezinnen. We zagen in 2020 bij verschillende gezinnen de noodzaak om de 

Tuimelmodule na 6 maanden intensieve begeleiding te verlengen. Corona versterkte dit enkel.  

-We blijven herhalen dat toegang tot basisrechten voor jonge kinderen en hun ouders - ook voor 

gezinnen in kansarmoede - haalbaar moet zijn. Huisvesting is hier een erg groot probleem, een 

geschikte woning huren voor een gezin met kinderen met een laag inkomen is vaak onbetaalbaar. 

Ook betaalbare kinderopvang en beschikken over voldoende financiële middelen voor voeding en 

verzorging zijn pijnpunten. Ook hier versterkte corona het effect. Een grotere groep mensen moest 

noodgedwongen beroep doen op de voedselbanken. Ter illustratie: 15 van de 17 gezinnen die 

in 2020 naar De Tuimel kwamen dienen structureel beroep te doen op een voedselbedeling.  

-Ons land heeft een goed uitgebouwd systeem van sociale zekerheid en ziekteverzekering. Het 

afgelopen jaar ondervonden we echter ook op medisch gebied een aantal knelpunten. Zo is het erg 

moeilijk geworden om nog een geconventioneerde tandarts te vinden waar geen patiëntenstop is. 
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Hierdoor wordt een tandartsbezoek telkens uitgesteld, waardoor de problemen alleen maar groter 

worden en de rekening hoger oploopt, waar opnieuw meer uitstel van komt. Een vicieuze cirkel…. 

-Een aantal overheidsdiensten zijn erg moeilijk te bereiken, zowel telefonisch als via mail. 

Verschillende van onze gezinnen zijn aangesloten bij het hulpkas voor werkeloosheidsuitkeringen. 

We hebben al meerdere keren de ervaren dat we niemand aan de lijn krijgen, ondanks dagelijkse 

pogingen tijdens de openingsuren zoals vermeld op hun website. Ook op berichten die we nalieten 

via het contactformulier op de website, werd pas 6 weken later of niet gereageerd. Recentelijk is 

een moeder (die geen uitkering meer ontving en niet wist wat hier de oorzaak van was), omdat niet 

op telefoontjes of mails gereageerd werd, naar het loket gegaan, waar men haar na 5 uur wachten 

te woord heeft kunnen staan. Dit is geen correcte manier van werken. Ook wanneer we een dienst 

als de personenbelasting moeten contacteren, lopen de wachttijden hier snel lang op.  

-Het vorige puntje sluit hier bij aan: meer en meer wordt van mensen gevraagd om zoveel mogelijk 

online zaken in orde te maken, in te dienen of op te volgen. Er is echter een groep van mensen die 

dit niet waar kunnen maken. Sommigen beschikken niet over een (stabiele) internetverbinding, 

anderen hebben meer uitleg nodig om bepaalde formulieren in te vullen, of hebben hier elke 

maand opnieuw ondersteuning bij nodig. Daarnaast is het zo dat het merendeel van onze gezinnen 

niet over een laptop beschikt en al deze zaken op hun smartphone moet regelen. Mensen vinden 

dan wel hun weg naar een bibliotheek waar ze een computer met internet kunnen reserveren, 

maar ook dit zou op een efficiëntere manier geregeld moeten kunnen worden. In het onderwijs 

bestaan er systemen om laptops te kunnen gebruiken, ook vanuit sommige OCMW’s kan dit, maar 

mensen die hier geen gebruik van maken vallen hierbij uit de boot. Tijdens corona konden we via 

een bepaalde telecomoperator gezinnen die hier echt nood aan hadden gedurende een maand 

gratis internet aanbieden, maar ook hierbuiten zien we hier een groeiende nood aan.  

 

Signalen in de marge; 
 
Geboortecijfer in Vlaanderen. 
Als sinds 2010 daalt het geboortecijfer lichtjes maar gestaag van 71.000 naar 63.600 kinderen in 
2020.  Dat is toch een daling van 7.000 kinderen (of 10%).. 
 
Inwoners in België. 
Op 1 januari 2020 telde België 11.492.641 wettelijk geregistreerde inwoners. Daarvan is 51%  
vrouw en 49% man. De Belgische bevolking groeide op jaarbasis aan met 61.235 personen of 
0,54%, een groeicijfer dat n de lijn ligt met de groei der laatste paar jaren (rond een half %). 
 
Vlaams Gewest.   
De bevolking nam toe met 40.074 personen (36.102 personen in 2018): opnieuw een vrij forse 
stijging van 0,6% op het totaal van de bevolking. 
Die toename is vooral tgv internationale migratie (= het verschil tussen immigratie en emigratie 
naar het buitenland). 68.044 personen kwamen in het Vlaamse gewest wonen vanuit het 
buitenland, 31.507 vertrokken (+ 36.537 personen). 
Binnen België ‘migreerden’ 34.520 personen naar het Vlaams gewest vanuit een ander gewest. 
22.680 personen vertrokken dan weer naar een ander gewest (saldo 11.840 personen) . 
De natuurlijke bevolkingsaangroei (geboorten versus overlijdens) bleef positief (+442 personen). 
 
Op provinciaal niveau. 
Vlaams-Brabant is de snelst groeiende provincie; groei van 0,84%. In het Vlaams gewest is Oost-
Vlaanderen de tweede snelst groeiende provincie met een groei van 0,67%. Limburg is de traagst 
groeiende provincie van het Vlaams gewest met een groei van 0,38%.  
De bevolking van de grote steden groeit vrij uitgesproken: de Brusselse bevolking (gemeente 
Brussel) groeide met 1,86%, Gent 0.65% en Antwerpen 0.63% (cijfers voor 2019). 
Aantal inwoners in prov Antwerpen;   1.858.000 
   Oost Vlaanderen; 1.515.000 
   West Vlaanderen; 1.196.000 
   Vl Brabant;  1.146.000 
   Limburg;     874.000 (telkens afgeronde cijfers) 
Belstat 2019. 
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15. Naar 2021, met hoop en bezorgdheden: 
 
Naar 2021 toe liggen er opnieuw uitdagingen op tafel.  Er is de volgende fase in de uitrol van werf 
1 en 2.  Er is;  
-de verdere evolutie binnen Werf 2 die heden nog erg onduidelijk is, 
-de mogelijke voorbereiding van een nieuw bouwplan (de nieuwbouw in HOP-Schilde waarbij we 
de 2 residentiële leefgroepen zouden onderbrengen in 3 kindgerichte woningen),  
-de uitrol van de RAKET-module in partnerschap met andere CKG’s,  
-de uitdaging inzake verdere verankering van de Domo-werking in de Voorkempen (die echter met 
10.000 euro wegvallende subsidie moet zoeken naar alternatieve sponsoring),   
-het engagement om meer aandacht te besteden aan effectmeting in de jeugdhulp als kwaliteits- 
doelstelling en het versterken van ons kwaliteitsteam,  
-de hopelijk geleidelijke afbouw naar een post-coronatijdperk, 
En andere al of niet onverwachte verrassingen…  
 
2021 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: 2020, 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; 104.398,79 euro aan modules extra (toelichting zie hieronder) 
Meerprestatie HOP-Waasland; 56.409,59 euro aan modules extra (toelichting zie hieronder)                      
Meerprestatie HOP-de Tuimel;  58.341,73 euro aan modules extra (toelichting zie 10.)                                                                     
Totaal meer ingezet dan aangekocht; 219.150,11 euro aan modules die meer ingezet zijn.  Echter; 
3 STOP-trainingen gingen niet door, dus van dit bedrag dienen we 154.577,7 euro af te trekken, 
waardoor we toch 64.572,5 euro aan modules meer gepresteerd! 
 

Modules HOP-Schilde 

 

Modules HOP-Waasland 

 
 

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 14 mnd in HOPS (omdat sommige modules verlengd werden, bvb bij 
residentieel gelinkte modules), 8 maand in HOPW en 9 maand in De Tuimel.  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 zelfs 2 dgn/wk.  

FREQUENTIE LLM Dagen/week

HOPS 1,40

HOPW 1,20

HOPT 2,10

NORM 1,00    

2.3. De intensiteit (of de duur van een huisbezoek) moet minstens 1u bedragen wat via het 
telewerk niet gehaald (nipt) niet gehaald wordt, zie hieronder;                                                             
In HOPW: 59 min                                                                                                                                              
In HOPS: 51 min        

    3.  Kort Licht Mobiele begeleiding. 

3.1. De duur van deze module (enkel afgeronde dossiers) is voor HOPS 3.75 maand (dus af en 
toe herhaald). In HOPW is dit ongeveer 2.5 maand.  

  

3.2. De frequentie van deze module (aantal huisbezoeken/wk) is ongeveer gelijkaardig over beide 
afdelingen.  Telkens meer dan het minimale van 1 dg/wk.   

FREQUENTIE KLM Dagen/week

HOPS 1,30

HOPW 1,30

NORM 1,00    

3.3. De intensiteit van deze module moet minstens 1 uur/wk bedragen.                                                 
In HOPW: 58 min                                                                                                                                              
In HOPS: 61 min 

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:                                                                                                
In HOPW: duurde deze gemiddeld 13 wkn                                                                                                                                              
In HOPS: duurde deze gemiddeld 14 wkn. 

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).                                                                                                   
In HOPW: 2.2 huisbezoeken/wk (wat lager is dan de norm van 3)                                                                                                                                              
In HOPS: 3 huisbezoeken/wk. 
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4.1.3. Intensiteit van deze module biedt ons zicht op het feit of we minstens 1u/wk aanwezig zijn in 
het gezin.                                                                                                                                                             
In HOPW: 66 min.                                                                                                                                              
In HOPS: 58 min. 

4.2. Zeer kort intensief mobiel (ZKIM): wordt normaal enkel in HOPW ingezet. 
4.1.1. De duur van de zeer kort-intensieve module, die enkel in het Waasland wordt aangeboden, 
werd in 2020 niet ingezet tgv corona. Ze wordt voornamelijk gekoppeld aan een crisisopname. 

4.2 De frequentie van de ZKIM;  bij de ZKIM dienen we 3 tot 5 keer aan huis te gaan.  

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.   

 Ter zijde voor elke vorm van gezinsbegeleiding; in HOPS bleek het aantal vruchteloze 
huisbezoeken 1% te bedragen, wat weinig is, maar hier zit corona natuurlijk ook voor veel 
tussen daar er heel veel digitale gesprekken waren..                                                                                                                                             

5. Ambulante, pedagogische training, individueel voor ouders (ATI)            
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 lukte tgv corona amper tot niet daar oudergericht werken in 
een leefgroep not done was.  In HOPW zijn 3 van de 6 trainingen doorgegaan.  

5.2. De duurtijd: In HOPW duurde de module per kind ongeveer iets meer dan een mnd, wat erg 
kort is tgv corona die meerdere trajecten onderbrak.  In HOPS waren 2 trainingen gepland maar 
gingen tgv corona niet door.                                                                                                                                                 

 

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 
haalde.  

 

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

 

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

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).   
 



58 

 

Door corona gingen 3 trainingen van de 12 niet door.  De medewerkers hebben dan maar hun en 
andere gezinnen (vooral online) ondersteund via gewone gezinsbegeleidingen (vooral kort-licht 
mobiel; vandaar de hoge cijfers van gepresteerde modules KLM). 
 

-STOP4-7 regio Antwerpen-Kempen: 3 trainingen gerealiseerd van de 5.  
25 kinderen kregen een training (en daarnaast 24 gezinnen online begeleid). 
-STOP4-7 regio St Niklaas: 2 trainingen gerealiseerd van de 3. 19 kinderen werden getraind en 
blijkbaar 20 gezinnen werden online begeleid. 
-STOP4-7 regio Gent-Lokeren: 4 trainingen gerealiseerd van de 4.  
35 kinderen kregen een training. Geen online-begeleidingen. 
 
Totaal werden er 9 trainingen gerealiseerd en kregen 79 kinderen de STOP-training. 

 
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. 

 

7. Triple-P HOPS en HOPW   

Er werden 5 trainingssessies gepland en uiteindelijk 1 training uitgevoerd tgv corona.  Naar de 
toekomst toe, gaan we bekijken of we triple-p ook digitaal kunnen aanbieden.   

8. 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.   
 
8.1. Aangekochte cfr gepresteerde modules;                                                                           
onze Tuimel-afdeling zorgt zowat elk jaar voor een mooi overschot aan geleverde modules. 

Overzicht Modules Tuimel LLM

Aangekocht 17 3

Gebruikt 19 6    

Uit bovenstaande tabel, zien we dat er 2 Tuimel-modules en 3 LLM-modules meer gerealiseerd 
werden dan ingekocht (overschot van 58.341,73 euro) 

8.2. Gemiddelde duur van afgeronde dossiers;                                                                              
in 2020 werden 16 Tuimel- en 5 lang-licht-mobiele dossiers afgerond. De gemiddelde duur van een 
afgeronde Tuimelmodule in 2020, duurde ongeveer 6.5 mnd (in 2019 5 mnd).                                                                                                                      
De Lang-licht-mobiele begeleiding duurde net geen 8 maand. 

 
 

     9.  Lang Residentiële Opvang; enkel in HOP-Schilde 

9.1. Aanwezigheidsdagen.                                                                                                                 
De gemiddelde aanwezigheid is 77% wat opvallend laag was cfr 2019 (95%).  Corona speelt hier 
een duidelijke, zelfs interessante rol want kdn bleven door omstandigheden langer thuis (en bleek 
toch veilig)…  Er waren in die tijd ook minder opnames want bezetting lag met 92% wel lager dan 
vorig jaar (zie hieronder).  Dat heeft ook z’n effect op de aanwezigheidsdagen.   Er zijn ook enkele 
kdn opgenomen in een kort-residentieel traject maar die gegevens worden bij punt 11 opgenomen.                                            
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9.2. Begeleidingsdagen.                                                                                                                              
Het gemiddelde van de begeleidingsdagen is 92% wat beduidend lager is dan in 2019, 99% en 
2018, 101%.  Ook hier speelt corona zeker een rol. Opnieuw; er waren enkele (5) opnames ZK 
ORO maar die worden bij punt 11 opgenomen. 
 

Residentieel Aanwezig Begeleiding Bez AWD Bez AWD Bez BEG Bez BEG

P-zoekend 2996 3615 68% 83%

P-biedend 364 413 8% 9%
77% 92%

 

9.3. Gemiddelde duur van afgeronde dossiers binnen lang-residentiële opvang.                                
Deze gemiddelde duur is gebaseerd op modules die afgerond werden in 2020. Het gaat om 7 
perspectiefzoekende of -biedende modules betreffende kinderen die gemiddeld 1jr 2mnd (PZ) en 
1jr 7mnd (PB) in Het Open Poortje verbleven. 

Gem Duur resi dagen maanden Gem Duur resi dagen maanden unieke kind herh

P-zoekend 442,0 14,5 per uniek kind 442,0 14,5 6 0

P-biedend 578,0 19,0 per uniek kind 578,0 19,0 1 0
In 2020 werden er 7 dossier afgesloten.  4 kinderen waren reeds in 2018 in onze organisatie, 3 kinderen sinds december 2019. Van daar het 

hoge gemiddelde aantal dagen per module. De modules werden allemaal voor september afgesloten. Er werden dus geen van deze modules 

herhaald in 2020.  

     10.  Zeer Korte Residentiële Opvang (vooral) in HOPW 

11.1. Aanwezigheidsdagen.                                                                                                                     

We halen met 84.7% aanwezigheidsdagen mooi de minimale norm van 60% (in 2019 78%).   

 
 
11.2. Begeleidingsdagen.                                                                                                                             
Met 89% zitten we boven de minimale norm van 80%.  Wel lager dan vorig jaar (96%).  Mogelijk zit 
corona hier voor iets tussen qua instroom. 

 
 
Ter info inzake residentieel verblijf; 
Op zich is het opvallend dat kinderen in corona toch redelijk veilig in thuiscontext konden blijven tgv 
corona dan in vorige jaren.     
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; zijnde 83.4% van zijn 
opname =(2996+364)/(3615+413).  In 2019 was dit nog 95%. 
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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 of 832 dgn op jaarbasis.   

In 2020 werden er 6 kinderen uit 5 gezinnen opgevangen in een bedje van jongerenwelzijn.                                                                                             

JWZ RESI 2020 Behaald capaciteit % 

AWD 951 1460 65% 

BEG 1120 1460 76,7% 
 

We halen als aanwezigheidscijfer 951 dagen of een percentage van 65% en voor 
begeleidingsdagen 76.7%.  Dat laatste cijfer is onder de norm van 80%.                                                            
Dit heeft ondermeer te maken met corona maar moet eigenlijk gezien worden samen met de 
opnames in de CKG-bedjes (zie 1.2.).                                                                                                       
In onderstaande overzicht 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. 

 

 Lang resi CKG 
HOPS 

Lang resi JW 
HOPS 

Totaal in cijfers Totaal in % 

Aanwezigheidsdgn 3360 951 4311 73.8% 

Begeleidingsdgn 4028 1120 5148 88.2% 

 
Het relatief lage % van de begeleidingsdagen (dat wel boven de norm is en vermoedelijk hoger dan 
meerdere voorzieningen in JW, mede door de jonge leeftijd van onze kinderen), moet echter nog 
verrijkt worden met enkele kort-residentiële opnames die in Schilde gebeurden; 
Dan komen we op; 
4311+191=4502 aanwezigheidsdagen of 77%.  
5148+201=5349 begeleidingsdagen of  91.6%. 

 
 

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, haalden we nipt 
niet het gemiddelde van 1 contact per week (frequentie).   
Qua intensiteit (tijdsduur per huisbezoek moet 1u/wk zijn), haalden we 53 min. 
Corona speelde hier zeker een rol (digitale communicatie), maar ook de reorganisatie binnen de 
DUP-modules. We realiseerden wel 10 DUPs. 
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Contextbegeleiding RESI 2020 

begeleide kinderen  6 

Uren contextbeg/jaar 266,75 

gem per kind/jaar 44,46 

totaal per week/kind 0,85 

gem per gezin/jaar 53,35 

PER WEEK: Minuten 

per gezin (5 gezinnen) 53 
 
 
 U vindt in het theoretische deel ook nog verdere toelichting.  Daar de registratie binnen het 

agentschap Opgroeien verschuift van ERB naar Binc  waarbij andere data worden 
verwerkt, zullen de gegevens betreffende het praktische deel van dit jaarverslag vanaf 
2021 ongetwijfeld veranderen.                  
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          Bijlage 1 
 

Situering 
 
Eind 2017 werd de commissie Preventieve Gezinsondersteuning opgericht. Bij gebrek aan een 
duidelijk, afgebakende definitie van preventie en preventieve gezinsondersteuning3 nodigden we 
inspirerende sprekers uit. Eind 2018 en begin 2019 vonden twee open commissies plaats. Op het 
eerste inspiratiemoment kregen we een toelichting vanuit Kind en Gezin door Anne Vanden berge 
en Tim Stroobants. We vroegen hen om een blik in de toekomst te werpen en hun visie op 
preventieve gezinsondersteuning in het nieuwe agentschap Opgroeien en de toekomstige 
jeugdhulp te schetsen. Op de tweede open commissie kregen we een toelichting van Prof. Dr. 
Johan Deklerck die zijn preventiepiramide toepaste op de ruime jeugdhulp. Deze twee 
invalshoeken vormden de aanzet voor deze visietekst.   
 
 
Algemene visie  
 
We vormen onze visie op basis van de toelichting van de preventiepiramide door Prof. Dr. Johan 
Deklerck. 

 
Deklerck, J. (2011), De preventiepiramide. Preventie van probleemgedrag in onderwijs. Acco, 

Leuven. 

 

 
3 Onze aandacht gaat in deze nota naar preventie in kader van gezinsondersteuning en jeugdhulp. We 

ontkennen daarmee niet de samenhang met preventie in andere sectoren van het samenleven (bv. 

gezondheidszorg, arbeid, onderwijs,…).  

 

 

Vlaams Welzijnsverbond vzw 
Guimardstraat 1, 1040 Brussel 

T 02 511 44 70    l    F 02 513 85 14 
post@vlaamswelzijnsverbond.be 
www.vlaamswelzijnsverbond.be 

 
 

 

Visienota Preventie   
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Prof. Dr. Deklerck nam ons mee in het idee dat alles preventie is. Hij verwees hierbij naar de 
preventiebril die men al dan niet opzet. De keuze om die bril op te zetten hangt af van de mate 
waarin de situatie een risico inhoudt.  
 
Preventief werken betekent handelen om iets te voorkomen. Dat kan al dan niet ingrijpend zijn. 
Naargelang de organisatie en de taken en doelstellingen van een organisatie kan preventie  een 
andere invulling krijgen. We geloven sterk dat elke welzijnsorganisatie preventief kan werken, zelfs 
op verschillende niveaus, al dan niet op hetzelfde moment.  
 
Preventie: zo veel mogelijk welzijnsgericht 
 
In de preventiepiramide van Johan Deklerck wordt een spanningslijn uitgetekend tussen het 
probleemgericht (bovenaan de piramide) en het welzijnsgericht (onderaan de piramide) preventief 
handelen.  
We kunnen hier de parallel trekken met de opdeling tussen primaire en secundaire preventie. 
Primaire preventie is welzijnsgericht en is gericht op het voorkomen van een probleem. Wanneer 
het probleem zich reeds voordoet en men wil voorkomen dat dit verder uitdijt, zet men in op 
secundaire preventie en dus meer probleemgericht.  
 
Iedere organisatie heeft zijn eigenheid en zal in zijn werkveld eerder probleem- of eerder 
welzijnsgericht focussen op preventie. De expertise van waaruit iedere organisatie werkt, is hierbij 
bepalend. Ook andere factoren, zoals iemands eigen waarden en normen, de (visie van de) 
werkcontext, het profiel en de motivatie van de hulpvrager en zijn context, … kunnen hierop een 
invloed hebben.  
 
Zoals hierboven aangegeven kan iedere actor op zijn manier aan preventie doen, maar niet iedere 
organisatie moet zich binnen het volledige continuüm positioneren. Dat brengt ons bij het belang 
van partnerschappen en samenwerkingen. Daar waar de expertise van een organisatie stopt, kan 
men een beroep doen op partners met een aanvullende expertise, die de preventie op andere 
domeinen opnemen. Dit concept is geen keten waarbij het ene na het andere komt, maar kan 
samenlopen op het zelfde moment. Het gaat om concentrische partnerschappen waar organisaties 
op verschillende niveaus samenwerken. De meerwaarde van samenwerkingen in het werkveld zien 
we in de praktijk door initiatieven zoals 1 gezin 1 plan, inclusieve kinderopvang, de Huizen van het 
Kind, ... .  
 
Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om te vermijden, eerder dan later te moeten 
ingrijpen via een probleemgerichte curatieve aanpak. Primair moeten we preventie zo veel 
mogelijk positief en welzijnsgericht benaderen, met als doel kansen te scheppen voor de gezinnen. 
Dat vraagt een consequente aandacht voor de participatie van ouders. Je moet vertrekken vanuit 
een authentieke relatie. Bovendien moeten we ouders ondersteunen bij de realisatie en de 
versterking van de grondrechten en belangen van hun kinderen.  We ontkennen niet dat 
daarnaast in sommige/meerdere gevallen de eerder probleemgerichte kijk en aanpak noodzakelijk 
zal zijn om grotere problemen te vermijden. Het gaat om een én-én verhaal. Ook in de 
probleemgerichte preventie en curatie kan men steeds de reflex maken om ‘naar beneden in de 
piramide’ te durven kijken, en ook werk te maken van het algemeen welzijn van het kind of de 
jongere. Denk hierbij aan concepten zoals Quality of Life4 en Back to Basics5.  

 
4 Definitie World Health Organisation: Quality of Life as an individual's perception of their position in life in 

the context of the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, 

standards and concerns. 
5 De ontwikkeling om in te zetten op een meer positief en kwalitatief leefklimaat in de residentiële jeugdzorg 

in Vlaanderen.  
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“F., alleenstaande mama van 3 kinderen tussen 1 en 5 jaar kwam een jaar geleden voor het eerst 

naar de groep, schoorvoetend. Het leven heeft haar geleerd dat ze best op de achtergrond blijft, dat 

vermijdt ‘pijn’. Vandaag zit een vrouw in de groep die van de andere ouders heeft geleerd voor 

zichzelf op te komen. Ze laat veel minder over zich heen lopen. F: “Ook mijn kinderen weten nu dat 

ze moeten luisteren. Er moet opgeruimd worden na het spelen en de snoepkast mag maar af en toe 

open. Maar het belangrijkste, ik let er vooral op dat mijn dochter van 3 jaar zich niet laat doen 

door de oudste!” (Mama F., Inloopteam) 

 
Belangrijke actoren in de welzijnsgerichte preventie zijn enerzijds de nuldelijnpartners waar er 
burgerinitiatieven met vrijwilligers aanwezig zijn in en rond gezinnen (bv. huiswerkinitiatieven, 
buddywerkingen,…). Anderzijds zijn er de actoren binnen de eerste lijn waar professionele 
medewerkers ingezet worden, zoals in de kinderopvang, inloopteams, consultatiebureaus 
straathoekwerk, opvoedingswinkels, buurtgerichte netwerken, perinatale netwerken, Huizen van 
het kind, Overkophuizen, … Dit zijn de instanties waar kinderen, jongeren en prille ouders (in 
wording) als eerste mee in contact komen. Daarom is het in functie van preventie des te 
belangrijker om de vaak niet gegroepeerde partners preventieve gezinsondersteuning (partners 
PGO) te versterken en daar waar er nog drempels rond de toegankelijkheid zijn, deze weg te 
werken. Zowel de professionals uit de integrale jeugdhulp, als de PGO- initiatieven die werken met 
vrijwilligers kunnen hier een ondersteunende rol in opnemen, bijvoorbeeld via een outreachend 
aanbod. Daarnaast blijft het delen van good practices een grote meerwaarde, zoals de gratis 
opleiding van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling binnen de kinderopvang rond 
verontrustende situaties en de coaching vanuit 1 gezin 1 plan. Vergeet ook niet de hulpverlener die 
een goede kennis heeft van de lokale actoren om de ouders door te verwijzen naar of bij te 
schakelen met de meest gepaste ondersteuningsvorm.  
 
Een andere belangrijke speler in de welzijnsgerichte preventie is het Huis van het Kind. Dat is als 
het ware een kruispunt waar de hulpverlening en de partners PGO elkaar tegenkomen. Momenteel 
merken we echter dat de organisaties uit de Huizen van het Kind nog te vaak individueel benaderd 
worden. Partners voelen zich nog onvoldoende deel van het samenwerkingsverband Huis van het 
Kind. Dit sterker in de verf zetten en elkaar nog beter leren kennen, kan een betere doorverwijzing 
en geïntegreerde zorg op maat nog meer faciliteren. Een belangrijke voorwaarde is dat de nodige 
actoren (en vooral de preventieve gezinsondersteuning) mee vervat zitten in de Huizen van het 
Kind. Dit is vandaag niet altijd het geval. Wat betreft onze sectoren (jeugdhulp, kinderopvang en 
ondersteuning aan personen met een handicap) is de vertegenwoordiging in de huizen soms te 
beperkt. De betrokkenheid op papier strookt ook niet altijd met de ervaring in de praktijk6.   
Conclusie: de nood aan intersectoraal partnerschap in het Huis van het Kind dringt zich op. Huizen 
van het Kind die vooral gestuurd/geleid worden door de lokale politieke beleidsmakers, laten 
kansen liggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

http://www.kcgezinswetenschappen.be/sites/default/files/publicaties/onderzoeksrapport_huizen_van_het_kin

d_in_cijfers_en_ervaringen.pdf 

http://www.kcgezinswetenschappen.be/sites/default/files/publicaties/onderzoeksrapport_huizen_van_het_kind_in_cijfers_en_ervaringen.pdf
http://www.kcgezinswetenschappen.be/sites/default/files/publicaties/onderzoeksrapport_huizen_van_het_kind_in_cijfers_en_ervaringen.pdf
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Visualisatie: 
 

Continuüm van welzijnsgerichte preventie tot probleemgerichte preventie 
 
 
 
 
 

                                    

 
   
 
Vanuit het principe “it takes a village to raise a child” geloven we dat responsabilisering van het 
maatschappelijke draagvlak belangrijk  is om preventief te werken. Naast de professionals uit de 
integrale jeugdhulp en de PGO- initiatieven die werken met vrijwilligers, speelt ook het netwerk 
van de cliënt een zeer belangrijke rol. Zij vormen de kern van preventieve zorg. Deze visietekst is 
gericht aan de professionals, maar we willen het aandeel van het informele netwerk zeker 
benadrukken. De professional kan het netwerk ondersteunen of aansturen en mee in zijn 
ondersteunende rol zetten.  

Welzijnsgerichte 

preventie: 

Nuldelijn als 

belangrijke actor 

 

 

 

 

Huizen van het kind  

het kruispunt tussen 

welzijnsgerichte en 

probleemgerichte 

preventie 

 

 

 Probleemgerichte 

preventie: 

Organisaties uit de 

integrale jeugdhulp 
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Beleidsaanbevelingen:  

Partners PGO: 
- Vandaag vormen de partners PGO een verspreid, vaak onbekend aantal initiatieven. Maak ze zichtbaar, 

verbind ze met elkaar zodat ze elkaar kunnen verrijken en elkaar kwalitatief kunnen inspireren.  Bij het 
in kaart brengen van deze initiatieven is een apart luik rond pre- en perinatale zorg in de sociale kaart 
alvast een stap in de goede richting. 

- Versterk de partners die werken binnen de preventieve gezinsondersteuning en bouw daar waar nodig 
verder uit. We  pleiten voor een vertegenwoordiging van alle voorname partners in de centrumsteden 

- Ondersteun de  partners PGO in functie van het sensitief handelen en het bespreekbaar maken van 
problematieken. De professionals uit de jeugdhulp kunnen hier een rol in spelen via outreach. 

- Leg linken met bestaande initiatieven en samenwerkingsverbanden, zoals het Lokaal Overleg 
Kinderopvang.  

- Stimuleer initiatieven voor samenwerking binnen en met de partners PGO, die zich specifiek richten op 
welzijnsgerichte preventie (vb. samenwerking tussen Centra voor Kinderzorg (CKG) en PGO, 
samenwerking  tussen 1 gezin 1 plan en PGO).  

- Maak werk van continuïteit van de hulpverlening en dit vanaf de preventie. Stem  
interregionaal/gewestelijk af tussen Brussel en de rest van Vlaanderen. 

- Besteed voldoende aandacht aan transitiemomenten (vb. van CKG/ziekenhuis naar 
kinderopvang, van kinderopvang naar onderwijs, van jeugdhulp terug naar thuiscontext, …). 

 
Huizen van het Kind: 

- Verzeker in elk Huis van het Kind een vertegenwoordiging van de verschillende partners PGO en 
jeugdhulp uit de regio.  

- Een samenwerkingsverband wordt vanuit samenwerking aangestuurd. De regie mag niet vanuit de 
belangen van één actor gebeuren, maar moet vanuit verschillende partners gebeuren. Wanneer het 
lokaal bestuur de initiatiefnemende partner is, zoekt hij naar draagvlak voor de acties die worden 
genomen én voor de toewijzing van de middelen. 

- Bekijk hoe de ouders en hun kinderen optimaal kunnen vertegenwoordigd worden in de Huizen van 
het Kind. 

- Stel concrete randvoorwaarden aan de Huizen van het Kind, bijvoorbeeld via minimale kwaliteitseisen.  
- Werken aan lokale noden biedt kansen, maar daarnaast is het belangrijk om vanuit een 

overkoepelende visie te werken, met overkoepelende methodieken (vb. screeningsinstrument). 
Stroomlijn  de invulling van wat we van een Huis van het Kind mogen verwachten. Nu verschillen de 
werkingen te sterk.  

- Voorzie de nodige middelen zodat partners tijd hebben om effectief te participeren aan de 
samenwerkingsverbanden.  

- In 2020 stijgen de Vlaamse middelen die men inzet voor de Huizen van het Kind naar 3 miljoen euro. 
Dat is een fractie van wat naar jeugdhulpverlening gaat. Daarom pleiten we dat Vlaanderen het budget 
voor de Huizen van het Kind progressief verhoogt naar minimum 10 miljoen euro of ongeveer 8 
euro/kind in Vlaanderen per jaar.  Trek de kaart van het kind, zowel op niveau van het gezin, als op 
niveau van het beleid.  

 
 

 
Prevene: ingevuld vanuit het concept proportioneel universalisme (universele dienstverlening met proportioneel 
meer aandacht voor gezinnen en kwetsbare situaties) 
 
De kijk op preventie die onder ‘algemene visie’ wordt geschetst, is zeer ruim. In het verdere vervolg 
van deze visietekst willen we onze focus vernauwen om te voorkomen dat preventie een 
containerbegrip wordt.          
In het decreet preventieve gezinsondersteuning wordt dit in artikel 6 vertaald als: “de preventieve 
gezinsondersteuning beoogt een universele dienstverlening, waarbij een basisaanbod 
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Beleidsaanbevelingen: 

- Breng ervaringsdeskundigheid binnen. Doe hiervoor beroep op partners die de nodige 
expertise hebben (o.a. Inloopteams, burgerinitiatieven) 

- Neem kinderarmoede mee als een factor bij het verdelen van de budgetten. 
- Versterk de kindreflex, installeer dit op alle niveaus.  
- Waak erover dat men (zelfs met beperkte budgetten) kwetsbare doelgroepen weet te 

bereiken maar blijf ook aandacht geven aan instroom van ‘gewone gezinnen’. 
- Heb bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid (in al zijn facetten) van alle 

laagdrempelige dienstverlening  
- Maak werk van een klantvriendelijk en sensitief onthaal voor kwetsbare doelgroepen 
- Zorg voor regelluwte, zodat er flexibeler kan ingespeeld worden op de vragen van 

kwetsbare ouders. 
- Met opvoedingsondersteuning bij gezinnen, kunnen we voorkomen dat een gezin 

langdurige, professionele thuisbegeleiding nodig heeft.  Duurzame preventie kan escalatie 
mee voorkomen. Durf daarom de visie rond informele netwerken sterk uit te dragen. 
 

dienstverlening wordt aangereikt aan elk kind en elk gezin. Aansluitend bestaat een geïntegreerd 
supplementair aanbod dat aangepast is aan de noden van specifieke gezinnen, waarbij bijzondere 
aandacht uitgaat naar de ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare groepen”7.  
Vrij vertaald begrijpen wij onder proportioneel universalisme dat het preventieve aanbod voor 
iedereen toegankelijk moet zijn, waar er in het bijzonder aandacht moet zijn op kwetsbare 
doelgroepen. Er bestaat geen limitatieve lijst van alle kwetsbare groepen. In deze visietekst 
trachten we dan ook geen opsomming te geven van alle mogelijke kwetsbare groepen waar 
preventie zich primair zou op moeten richten. Wel vinden we het van belang om te vetrekken 
vanuit de stelling dat het belangrijk zal zijn om kwetsbare gezinnen prioritair te bereiken op gebied 
van preventie, om onder meer sociale ongelijkheid tegen te gaan.  
In het decreet Preventieve Gezinsondersteuning8 kunnen we lezen dat Preventieve 
Gezinsondersteuning minstens moet werken aan een versterking van kwetsbare (aanstaande) 
ouders en gezinnen met kinderen en jongeren in het kader van de bestrijding van kinderarmoede. 
Ook de Huizen van het Kind krijgen een expliciete taak om maatregelen en aanbod bereikbaar te 
maken voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Dit mag uiteraard niet betekenen dat het Huis 
van het Kind enkel een “Huis van het arme/kwetsbare kind” wordt. Volgens het principe van 
proportioneel universalisme moet de dienstverlening voor alle gezinnen toegankelijk zijn. 
 
 “Bij de eerste kennismaking wilden de 4 kinderen meteen naar de bib, ze waren bijzonder vrolijk. 

Alles leek goed te gaan. Pas na een tijdje kwamen de problemen naar boven: burenruzie, één van 

de jongens had het bijzonder moeilijk op school omdat hij ten onrechte in het bijzonder onderwijs 

zat, de mama vond haar weg niet in al de papieren of de juiste vrijetijdsbesteding voor de kinderen. 

Het is soms best vermoeiend en het cultuurverschil is enorm, maar ik krijg zoveel energie van hen! 

Bovendien merk ik hoe hard de mama, zelf analfabeet, werkt om haar kinderen alle kansen te 

bieden, ook als haar dochter wil voetballen – wat ze niet zo vanzelfsprekend vond. Ik ben blij dat ik 

haar daarin kan bijstaan en wegwijs kan maken.” (Els, vrijwilliger burgerinitiatief) 
 

 
 
 
 

 
7 Decreet behoudende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, 29 november 2013.  
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Onze prioriteit: preventie in de vroege levensjaren 
 
We stellen vast dat de middelen voor preventie in deze en vorige legislaturen erg beperkt zijn. Er 
gaat  zo’n 29,5 miljoen euro aan middelen naar PGO. Wanneer we kijken naar de middelen voor de 
jeugdhulp, gaat dit over ongeveer  575 miljoen euro9. 
 
Vanuit deze vaststelling willen we in deze nota een prioritaire doelgroep naar voor schuiven, vanuit 
de principes die we in onze algemene visie omschreven (focus op welzijnsgerichte preventie en 
vanuit proportioneel universalisme). Wanneer we deze concepten invullen, denken we dat de 
beperkte middelen voor preventie moeten worden ingezet voor de zeer jonge kinderen. 
Vroegtijdig investeren in preventie is namelijk het meest effectief, duurzaam en kostenbesparend 
op langere termijn.  
 
“ Het gesprek met de opvoedingsconsulente heeft me nieuwe inzichten gegeven die ik als ouder nu 
probeer toe te passen. Waar eerder de driftbuien van ons vijfjarig zoontje meermaals per dag een 
vermoeiende strijd waren, heeft hij me al twee weken niet meer geknepen en wordt hij nog maar af 
en toe boos. Ikzelf probeer als ouder nu ook rustig te blijven. Doordat we samen een plan van 
aanpak hebben opgesteld, vind ik het ook gemakkelijker om consequent te reageren op zijn gedrag. 
Ik weet nu wat ik moet doen en sta hierdoor sterker in mijn schoenen. Volgende keer als ik weer aan 
mezelf twijfel, zal ik niet aarzelen om opnieuw met de opvoedingswinkel contact op te nemen om 
van hun hulp gebruik te kunnen maken."  (Ouder, opvoedingswinkel) 
 
Vroegtijdig betekent op (zeer) jonge leeftijd. Concreet bakenen we de doelgroep af van -9 
maanden tot 6 jaar, en hebben zo ook aandacht voor de kinderwens en de aanloop naar de 
conceptie. In het manifest 1001 kritieke dagen10, een manifest gestart in Engeland maar dat ook in 
ons land aan belang wint, kunnen we lezen: “De zwangerschap en de eerste 2 jaar zijn een 
belangrijke kritieke periode in de ontwikkeling van elk kind. Kinderen maken de beste start in hun 
leven als de jonge hersenen zich in de eerste twee jaar optimaal kunnen ontwikkelen”.  
Methodieken als VoorZorg11, Infant Mental Health12, de pre- en perinatale netwerken en het 
werken rond hechting weerspiegelen het belang van de vroegere levensjaren. De expliciete keuze 
om ons binnen het domein van preventieve gezinsondersteuning vooral te focussen op de eerste 
levensjaren is dan ook niet verrassend en wordt door veel onderzoek en literatuur ondersteund.  
 
We toppen af op 6 jaar, maar zien dit voornamelijk in relatie tot de overgang naar het eerste 
leerjaar. Op deze manier kan men actief preventief werken in de schoolcontext. De recente 
wetswijziging die vanaf 1 september 2020 in heel België de leerplicht van 6 naar 5 jaar verlaagt13, 
om door middel van vroege onderwijsparticipatie de ontwikkelings- en toekomstkansen van jonge 
kinderen te vergroten, is vanuit deze reden tot stand gekomen. Op deze manier voorkomen we dat 
bepaalde problematieken te lang onder de radar blijven.  
 

 
9   De middelen jeugdhulp omvatten: OVBJ, CIG, Pleegzorg, OOOC, CAH, NAFT, OBC, GES+, COS, projecten 
(NBMV, 1g1p, werf 2, KWE,..) en CKG. De middelen PGO omvatten: consultatiebureaus, HVHK, 
Opvoedingsondersteuning, spel en ontmoeting, ambulant PGO, mobiel PGO, PSA, project uitbreiding HVHK 
en Overkop 
10 https://www.nvo.nl/bestanden/2015/Dossier-Overig/Manifest-1001-kritieke-dagen/5420-

1/1001kritiekedagen_juni2015.pdf 
11 https://www.expoo.be/voorzorg  
12 https://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/Visie_IMH_Waimh-Vlaanderen_Ann_221.11.10.pdf  
13 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=201903232

0  

https://www.nvo.nl/bestanden/2015/Dossier-Overig/Manifest-1001-kritieke-dagen/5420-1/1001kritiekedagen_juni2015.pdf
https://www.nvo.nl/bestanden/2015/Dossier-Overig/Manifest-1001-kritieke-dagen/5420-1/1001kritiekedagen_juni2015.pdf
https://www.expoo.be/voorzorg
https://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/Visie_IMH_Waimh-Vlaanderen_Ann_221.11.10.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2019032320
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2019032320
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Deze eerste levensjaren zijn zowel belangrijk vanuit het perspectief van het kind als van de ouder. 
Voor het kind zijn dit de meest cruciale jaren wat betreft de hersenontwikkeling. Ook voor de 
ontwikkelingsstimulatie zijn dit cruciale jaren. Stress en een onveilige hechting in deze fase kunnen 
leiden tot sociaal emotionele en lichamelijke problemen op latere leeftijd.  
 
Wat betreft de ouders wordt in deze jaren belang gehecht aan sensitief ouderschap en hechting. 
Doorheen de zwangerschap en de eerste jaren van het kind, wordt deze basis gelegd. Bij kwetsbare 
ouders, waarbij het sensitieve ouderschap erg onder druk kan komen te staan, is het belangrijk om 
hen hierin te ondersteunen. Een concreet voorbeeld hiervan zijn baby’s van ouders met 
psychiatrische/psychische problemen of een verslavingsproblematiek en/of verleden van misbruik, 
verwaarlozing of onverwerkt trauma. Deze kinderen hebben een sterk verhoogd risico op allerlei 
problematieken zoals gehechtheids- en ontwikkelingsproblemen. De proefprojecten perinatale 
geestelijke gezondheidszorg beklemtonen het belang van vroegtijdige screening en 
ondersteuning14.  
 
Het vroegtijdig preventief ingrijpen op jonge leeftijd, kan op latere termijn een escalatie van 
problemen vermijden. Economisch gezien is het effect van investeringen in de eerste levensjaren 
het grootst. Professor Dr. Hein Raat15 stelt hierbij de voorwaarde dat vroegtijdige preventieve 
aanpak loont mits de overheden robuust faciliteren en de voorzieningen de effectieve 
programma’s gepast, compleet en voldoende gebruiken. De overheid moet dan wel structureel  
investeren in preventie. In dat geval ervaart men positieve effecten van het vroegtijdig ingrijpen: 
minder kosten in het speciaal onderwijs en de schoolbegeleiding, minder criminaliteit met lagere 
uitgaven van politie en justitie, minder herstelkosten van schade voor burgers door 
jeugdcriminaliteit, lagere medische kosten voor de behandeling van de gevolgen van 
kindermishandeling en een afname van mishandeling en verwaarlozing, minder uitkeringen voor 
invaliditeit en werkloosheid, meer inkomen door hogere arbeidsparticipatie, hogere 
opleidingsgraad bij kinderen en een hogere kwaliteit van leven. De kosteneffectiviteit is hoger 
naarmate de programma’s zich op gezinnen met jongere kinderen en de prenatale fase richten, 
maar ook als de problematiek nog niet is geëscaleerd.  
 
Vanuit deze argumentatie wordt ook in de verbeternota die werd geschreven naar aanleiding van 
het congres rond geblokkeerde ontwikkelingstrajecten16, gepleit voor een heroriëntering van de 
beschikbare budgetten naar initiatieven in de start/het begin van het ontwikkelingstraject. Zo 
besluiten de betreffende auteurs in hun aanbevelingen: “Na eerste heroriëntatie (met tijdelijk 
bijkomende overbruggingsinvesteringen) van budgetten naar 10-14 jaar, dit verderzetten naar de 
periode 0-6 jaar, zowel inzake jongeren, gezinnen, en context/buurten. De Jeugdzorg inhoudelijk 
heroriënteren van laat en curatief naar vroeg en constructief-ondersteunend/faciliterend”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 https://www.zorg-en-gezondheid.be/snellere-zorg-voor-mentale-gezondheid-van-zwangere-vrouwen  
15 H. Raat. “Investeren in opvoeden en opgroeien loont”.  
16 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.jeugdhulp.be/sites/default/files/docs/ver

beternota_geblokkeerde_ontwikkelingstrajecten.pdf 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/snellere-zorg-voor-mentale-gezondheid-van-zwangere-vrouwen
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.jeugdhulp.be/sites/default/files/docs/verbeternota_geblokkeerde_ontwikkelingstrajecten.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.jeugdhulp.be/sites/default/files/docs/verbeternota_geblokkeerde_ontwikkelingstrajecten.pdf
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Beleidsaanbevelingen: 

- Trek de kaart van het jonge kind en onderschrijf het manifest 1001 kritieke dagen. 
- Versterk de pre- en perinatale netwerken, zodat gezinnen sneller worden gescreend en 

ondersteuningsnoden sneller worden gedetecteerd en betrek de partners PGO hierin. 
Zo kan de gepaste ondersteuning tijdig worden aangereikt. 

- Stem de invulling van de pre- en perinatale netwerken af over de regio’s. We verkiezen 
1 (of een beperkt aantal) model op Vlaams niveau, waarin ook de beroepsgroepen 
worden betrokken. Trek dit multisectoraal open en betrek alle nodige partners: 
medisch, psychisch, sociaal, … De tool die gebruikt wordt voor ‘Born in Brussels’ is een 
interessant instrument hiervoor. 

- Door het PGO-aanbod in kaart te brengen, zullen meer ondersteuningsvragen naar 
boven komen en eventuele hiaten in beeld worden gebracht. Geef hier gevolg aan en 
versterk het preventieve aanbod daar waar nodig. 

- Onderzoek wat aan de basis ligt van succesvolle methodieken die in Vlaanderen ingezet 
worden. Maak die zichtbaar (bv. via een online-platform) zodat ze inspirerend kunnen 
werken voor andere regio’s. 

- Maak vooral werk van wetenschappelijk onderbouwde methodieken die zich richten op 
jonge kinderen en (aanstaande) ouders. Koppel dit aan longitudinaal onderzoek, zodat 
effecten op langere termijn in beeld kunnen worden gebracht.  

- Blijf verder inzetten op kwaliteit.  
- Durf over de grenzen kijken: er zitten onder meer kansen in een Europees project! 
- De beperkte middelen nopen ons tot het gericht inzetten van deze weinige middelen 

(95,10% middelen JH- 4,90% middelen PGO). We verwachten van de overheid een 
structurele en vasthoudende investering in vroegtijdige preventie, vanuit het geloof in 
de hoge kosteneffectiviteit, om alle mensen met een ondersteuningsvraag te kunnen 
helpen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van een visie naar een concrete uitvoering 
 
Als we het preventieve aanbod willen versterken en verder willen uitbouwen met aandacht voor de 
drie focussen – preventie zo veel mogelijk welzijnsgericht, ingevuld vanuit het concept 
proportioneel universalisme en inzetten in de vroege kinderjaren- vraagt dit een concrete 
methodiek die de aandachtspunten en noden in beeld brengt en de beschikbare middelen en 
aanbod hiermee stroomlijnt.  
Zoals hierboven geschetst zien we de Huizen van het Kind als een belangrijke regionale actor, waar 
de partners PGO en hulpverlening elkaar moeten vinden. In meerdere Huizen van het Kind werkt 
men rond 10 levensdomeinen17, waarop de samenwerkingsverbanden moeten focussen om ze te 
verbinden. Deze levensdomeinen gaan zeer breed en omvatten alles wat bij een gezin impact kan 
hebben op opgroeien en opvoeden. Het gaat om:  

1) Onderwijs 
2) Gezondheidszorg 
3) Kinderopvang 
4) Geestelijk welbevinden 
5) cultuur/sport/jeugd 
6) socio-economische determinanten 

 
17 https://www.expoo.be/huizen-van-het-kind/levensdomeinen-verbinden  

https://www.expoo.be/huizen-van-het-kind/levensdomeinen-verbinden
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7) sociale cohesie 
8) ouderschap en opvoedingsondersteuning 
9) praktische ondersteuning 
10) jeugdhulp 

 
Op basis van deze domeinen kan een Huis van het Kind bepalen welke blinde vlekken er in de regio 
zijn en hierbij prioriteiten bepalen. Deze domeinen kunnen er mee toe bijdragen om de noden uit 
de regio in kaart te brengen en hierop een gepast antwoord te formuleren.  
Wij stellen voor dat elk Huis van het Kind voor zijn regio een screening doet op basis van de 10 
levensdomeinen die hierboven zijn opgenoemd. Op basis van de noden die hieruit naar voor 
komen, krijgt het Huis van het Kind de regie om regionaal te bepalen welk aanbod een antwoord 
zou bieden op deze noden.   
Een dergelijke screening vraagt echter ook opvolging, evaluatie, bijsturing,… 
In deze nota willen we er duidelijk voor pleiten om te investeren - met aandacht voor de 
kwetsbaarste doelgroepen, en met expliciete aandacht voor gezinnen met jonge kinderen - in 
preventieve methodieken die tegemoet komen aan de noden die de analyse van de 
levensdomeinen zichtbaar maakt.  
 

Slotwoord 

Met deze visietekst willen we graag het uitdrukkelijke signaal geven om verder en sterker werk te 
maken van een verankerd beleid inzake preventieve gezinsondersteuning. Een preventiebeleid;                        

- Dat zoveel mogelijk welzijnsgericht is, 
- Waarbij ieder kind kansen krijgt, maar met bijzondere aandacht voor kwetsbare kinderen, 
- Vanuit de verschillende partnerschappen en samenwerkingsverbanden werk gemaakt 

wordt van alle levensdomeinen (onderwijs, kinderopvang, ouderschap,…), 
- Waar de prioritaire aandacht naar de vroegste (en prenatale) levensjaren gaat, 
- Vanuit een visie die zich vertaalt in een concreet uitvoeringstraject, 
- Waarbij een gedurfd financieel uitbreidingsbeleid wordt gevoerd die de financiële 

verhouding PGO-Jeugdhulp (die nu 1 tov 20 is) grondig uitdaagt.                                                                                            
Vanuit de commissie PGO hopen we ook om verder mee te mogen nadenken, binnen het 
agentschap Opgroeien, rond de uitrol van PGO in Vlaanderen. 
Tenslotte willen we onze dank uitspreken aan de verschillende externe partners die we konden 
consulteren voor de opmaak van deze visietekst en gaat onze dank ook uit naar de betrokken leden 
binnen de commissie PGO van het Vlaams Welzijnsverbond. 
 

Wat er ook speelt in een land,                  

laat het vooral de kinderen zijn. 

 

Visienota opgemaakt door Commissie Preventieve Gezinsondersteuning  Vlaams Welzijnsverbond 

Goedgekeurd door het Sectoraal Directiecomité Jeugdhulp Vlaams Welzijnsverbond op 01/04/2021 

 

 

 
 

 

 

  


