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

Email: ckghops@telenet.be        
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Het Open Poortje-Waasland 

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

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

 
   De Tuimel 

       Auwersstraat 11 
       2600 Berchem 

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

       Website: www.detuimel.be 
     

       STOP 4-7 Antwerpen Noord - Kempen 
       Puttenhoflaan 25 

       2970 Schilde 
       Tel: 03 / 322 83 10 

       Email: Fenia.hops@stop4-7.be 
                    Website: www.stop4-7.be  
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    Watermolenstraat 22 
       9111 Belsele-St Niklaas 

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

                    Website: www.stop4-7.be  
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    Watermolenstraat 22 
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       Tel: 0474 / 87 05 02 

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

 
Het Wereldpoortje 

Eugeen Dierckxlaan 15 
2970 Schilde 

Tel; 0492 / 22 18 53 
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Quote van het jaar: 
 
‘Ik ben, in navolging van de steden en gemeentes in Vlaanderen, van plan om een fusie aan te 
gaan met mijn onderbuurvrouw. We gaan ervan uit dat de Vlaamse regering een ‘significant stuk’ 
van onze schuldenberg zal overnemen.’ 
Dikke Freddy, Sociaal Net      Bredabaan 559 
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DEEL I: Het Open Poortje 
 

1. Wat komt aan bod in dit jaarverslag? 
 
Corona heeft onze werking in 2021 opnieuw danig beïnvloed. Weliswaar zijn de STOP-trainingen 
relatief ‘gewoon’ kunnen doorgaan, soms weliswaar online (ouders) en zijn de meeste 
gezinsbegeleidingen in perioden online en dan weer live kunnen doorgaan, maar de individuele 
oudertrainingen in de leefgroep zijn amper kunnen gerealiseerd worden.  Het experimenteren met 
een gezinskamer is ook niet mogelijk geweest. 
Daarnaast is de mentale moeheid van het vele online-vergaderen een zware last geweest die tot in 
het voorjaar van 2022 bleef hangen.      
We merken dat de werkdruk, vooral bij de coördinatoren en pedagogen, opvallend hoog is.  Dat 
heeft ondermeer de maken met het feit dat er meer nood is aan mentale ondersteuning naar 
collega’s toe, maar ook de ondersteuning bij ernstige casussen is her en der gestegen.   
Het zou een interessant onderzoek zijn om, over organisaties heen, te zien of dit herkenbaar is en 
welke de concrete redenen hiervoor zijn. 
 
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,   
-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”.    
 
Normaal is er telkens een deel 2 waarbij we het praktijkgedeelte toelichten.  In het verleden konden 
we hierbij inzetten op de gegevensverwerking die we zelf, via een excel-programma verwerkten. 
Sinds 2021 is er sectoraal gekozen om gegevens in Binc te verwerken waardoor we, voor het 
trekken van rapporten, moeten kijken naar de conclusies die het agentschap Opgroeien vaststelt.  
Voorlopig hebben we geen nauwkeurig rapport ontvangen waardoor we dit niet kunnen opnemen 
in het jaarverslag.   
 
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; 

Econoom en Nobelprijswinnaar James Heckman heeft in de loop der jaren diverse papers over de 
ontwikkeling van jonge kinderen geschreven. Ook heeft hij vergelijkend onderzoek gedaan naar 
(correctief) investeren in oudere jeugdinterventies. 
Uit die vergelijking komt vroegtijdig ingrijpen zeer positief uit de bus. Heckman heeft het fenomeen 
van alle kanten onderzocht en concludeert dat investeren in de vroege jeugd 40% goedkoper is. 
Bijsturen in een latere levensfase vergt meer geld en brengt minder resultaat, met alle gevolgen 
van dien voor de maatschappij en de arbeidsmarkt. 
Het is volgens Heckman dan ook triest dat diverse Europese landen al jaren op het verkeerde pad 
zitten. "Europa investeert te veel in sociale programma’s voor oudere leeftijdsgroepen met een lage 
return on investment. Vroeg investeren is het fundament voor later minder hoeven investeren". 

James Heckman schreef meer dan 200 artikelen en diverse boeken. Hij ontving de Nobelprijs voor 
de economie voor zijn ‘Heckman correction'. Heckman werkt aan de Universiteit van Chicago en 
werd in 2006 benoemd tot Professor of Science and Society aan het University College in Dublin. 
Zie ook verder in dit jaarverslag, de Heckman-curve.  
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2. CKG’s in het jaar 2021. 
 
 
2.1. Beleid binnen de jeugdhulp in 2021 

 
2.1.1. Werf 1 (1gezin=1plan). 
 
Het Open Poortje was en is 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 en coaching.     
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. Toch is de instroom relatief beperkt. 
-In de regio Waasland is men vanaf februari 2021 gestart met effectieve, intersectorale teams. 
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 moeten 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 werkt men in 7 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, maar uiteindelijk is deze piste niet 
gerealiseerd.  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 van 1g1p.   
Wat ons zorgen baart, is de financiering van 1gezin=1plan, vooral door de begrensde 
anciënniteitsvergoeding tot 8 jr.   
 
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.  Voorlopig kiezen we voor een sporadische bedmogelijkheid voor een ouder (niet 
een permanente verblijfplaats zoals in een CIG). In 2020 en 2021 hebben we daar, tgv corona, 
geen gebruik van gemaakt. Dit willen we echter opstarten in 2022.  We gaan ook met de stad SN in 
2022 in dialoog rond een studiowerking die vanuit de stad zou kunnen voorzien worden.  
We bieden ook al enkele jaren, dankzij de werf 2-rugzakfinanciering, 2 resi-bedjes aan voor de 
opvang van Werf-2 kinderen. Tot op heden is elk kind nadien herenigd geweest met de ouder 
of toegeleid naar een pleeggezin.  Geen enkel van deze kinderen is in een langdurig traject 
binnen een resi-voorziening terecht gekomen. 
-We waren in vorige jaren aan het bekijken of we ook zouden participeren aan Werf 2 in de prov 
Antwerpen, maar door geringe noden en signalen in onze regio, is dit niet tot een concreet aanbod 
gegroeid.  
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Signalen in de marge; 

Longitudinaal onderzoek (nov 2021); analyse van trajecten bij de Niet-Rechtstreeks Toegankelijke 
Jeugdhulp (NRTJ) van het agentschap Opgroeien (Thomas De Wispelaere, Lucas, KUL). 

Dit onderzoek bouwt verder op eerdere vooronderzoeken om langdurige trajecten in de jeugdhulp 
te kunnen monitoren. Enkele conclusies; 

Een eerste vaststelling heeft betrekking op de duur van het traject. 
Binnen het jaar stroomt 30,65% van de jongeren uit de NRTJ uit en komen tot en met 2019 niet 
meer in aanraking met de NRTJ. Mogelijks maken zij daarna gebruik van VAPH-ondersteuning of 
van psychiatrische hulp. De tweede grootste categorie zijn de jongeren met een middellange duur 
(> 1 jaar en < 4 jaar) die een korte onderbreking kenden zoals een time-out of een overplaatsing 
(24,33%). Net geen kwart van de jongeren heeft een traject dat starte in 2016 en nog steeds bezig 
is in 2019 (23,21%). De twee kleinste categorieën zijn herinstroom (jongeren die na de beëindiging 
van de hulp na een periode terug instromen) (11,30%) en middellange hulpepisode (oftewel langer 
dan een jaar maar minder dan vier jaar) (10,61%).  We kunnen dus stellen dat voor een 
aanzienlijke groep de NRTJ binnen de voorzieningen van Opgroeien binnen het jaar stopt. 

Wat betreft de sociaal demografische factoren stellen we vast dat jongens een groter aandeel 
vormen in de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.                                                                      
Wanneer we de instroomleeftijd analyseren, zien we dat in 2016 het grootse aantal jongeren 
(oftewel 36,16%) instroomt tussen 15 en 17 jaar. Hoe jonger de leeftijd van de jongere, hoe kleiner 
hun aandeel in de totale populatie van instromers in 2016.  Voor ongeveer de helft van de jongeren 
die instroomt tussen nul en twee jaar loopt het traject ook nog altijd in 2019. Hoe ouder de leeftijd, 
hoe korter de duur van het traject. Ook hier is verder onderzoek nodig. 

In de Domino Binc-databank zijn er ook enkele registratievariabelen opgenomen die een ruwe 
indicatie geven over het bereiken van de doelstellingen van de hulp, vanuit het perspectief van de 
voorziening. De meerderheid van de jongeren bereikt hun laatste doelstelling grotendeels of 
volledig op basis van de inschatting door de voorziening (66,03%). Jongeren die het minst hun 
doelstellingen bereiken na afloop van hun traject zijn de herinstromers.                                                
Naarmate de jongere meer maatregelen kreeg via een SDJ, daalt het behalen van de 
doelstellingen. 

Ten laatste zetten we nog eens de belangrijkste verschillen op een rijtje tussen de 
twee deelpopulaties binnen de onderzochte NRTJ; pleegzorg-instromers en voorziening-
instromers:                                                                                                                                                          
Enerzijds de instromers in een Voorziening Jeugdhulp Opgroeien: Hiervan stroomt binnen het jaar 
37,80% terug uit de NRTJ uit. Anderzijds de instromers in pleegzorg:  één op twee (51,10%) van 
hen kent een traject van lange duur. De verklaring hiervoor is dat pleegzorg (PZ) vaker langdurig is                                                 
Inzake de instroomleeftijd; deze is in pleegzorg opvallend jonger, waarschijnlijk mede als gevolg 
van de beleidslijn om pleegzorg zoveel als mogelijk als eerste optie in te zetten voor (kleine) 
kinderen. Dit verschilt met de leeftijd van instroom binnen een voorziening Jeugdhulp, namelijk 
tussen 12 tot 17 jaar. Doordat kinderen met een jonge leeftijd instromen binnen pleegzorg is de 
kans groter dat veel jongeren eind 2019 nog niet uitgestroomd zijn. Binnen de voorzieningen 
Jeugdhulp Opgroeien merken we de omgekeerde tendens. Jongeren stromen ofwel uit binnen het 
jaar of kennen vaker een traject met een onderbreking.                

Als we kijken naar de tussenkomst van een gemandateerde voorziening of een Sociale Dienst 
Jeugdrechtbank valt meteen de afwezigheid van jeugddelict bij jongeren binnen pleegzorg op. 
Binnen pleegzorg is de vrijwilligheid iets groter waardoor het traject vaker via een maatschappelijke 
noodzaak zonder casemanagement loopt.  

Dit project vormt een onderdeel van het opzetten van een longitudinaal onderzoek naar 
jeugdhulpverleningstrajecten. Dat loopt de komende jaren door. 
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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).  
 

… Corona heeft ook in 2021 een grote invloed gehad op onze werking.  
We werden enorm uitgedaagd om binnen het vele digitale en telewerken  

de verbinding met onze collega’s en gezinnen te blijven vinden.  
Stap per stap mag er weer wat meer in de samenleving en hulpverlening… 

 
3.1. Ons modulair aanbod 
 
Mobiel en ambulant: uitgedrukt in aantal te begeleiden gezinnen  
Vanuit financiering van ‘Kind en Gezin’: 
- Gezinsbegeleiding korte duur (tot 3 maanden, 1x/week):   21 modules. 
- Gezinsbegeleiding lange duur (tot 1 jaar, 1x/week):    44 modules. 
- Gezinsbegeleiding hoge frequentie (tot 3 maanden, 3x/week):  0 modules.  
- Pedagogische groepstraining voor ouders (triple-P level 4, groep):  0 modules.   
- Pedagogische individuele training voor ouders:   0 modules. 
 
Vanuit financiering van ‘Jongerenwelzijn’: 
- Contextbegeleiding breedsporig i.f.v. veiligheidsplanning SofS  (ca. 8 maanden, 2x/week): 3 modules. 
 
Residentieel:  
Vanuit financiering van ‘Kind en Gezin’: 
- Verblijf voor kinderen lange duur:    12 kinderen 
Vanuit financiering van ‘Jongerenwelzijn’: 
- Verblijf voor kinderen hoge frequentie:   4 kinderen 
 
 
3.2. Wat gebeurde er in 2021 op de werkvloer? 
  
Residentiële werking 

- 2 leefgroepen van telkens 8 kinderen. 
- Vaak langdurige begeleidingen, aanmeldingen via Jeugdhulpregie, eerste focus is steeds 

een terugkeer naar het eigen gezin, indien niet mogelijk: pleeggezin? Begeleidingstehuis? 
MFC?, MPI?, … 

- Inhoudelijk geen onderscheid in begeleidingen van ‘Kind en Gezin’ en van 
‘Jongerenwelzijn’. Wat wel een verschil is, is dat bij ‘Jongerenwelzijn’: contextbegeleiding 
gekoppeld wordt per kind, bij ‘Kind en Gezin’ is dit per gezin. 

- Ouders worden erg betrokken, net als eigen netwerk, en we proberen netwerk van het 
gezin en van de kinderen uit te breiden door bv. een vrijetijdsbesteding in de buurt te 
zoeken,  regelmatig contact met vriendjes, … 

- 3 begeleidingen zijn afgerond: 2 kinderen naar een pleeggezin + 1 kind naar een ander 
CKG o.w.v. behoud eigen school en dichtbij eigen netwerk. 

- 5 nieuwe kinderen zijn opgestart en één korte crisisopname van een mobiele begeleiding. 
- 1 kind kon terecht in een pleeggezin maar is na enkele maanden terug gekomen. 
- Interne omschakeling: geen hoofdopvoeders meer per leefgroep: één residentiële 

coördinator voor beide leefgroepen en per leefgroep een leefgroep verantwoordelijke. 
 
Mobiele begeleidingen 

- Enkel de “gewone” reguliere begeleidingen kunnen aanbieden. 
- Geen pedagogische groepstraining voor ouders. Daar we geen handboeken hebben, 

bieden we Triple P niet meer aan. 
- Geen pedagogische individuele training voor ouders: praktisch moeilijk o.w.v. corona. 
- De wachtlijst blijft redelijk lang: ca. 8 à 10 maanden. 
- Vragen rond baby’s – hechting – heel jonge kinderen, proberen we voorrang te geven in de 

mate van het mogelijke. 
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Spelcounseling 
- Vraag blijft groot.  
- Onze speltherapeute werkt deeltijds en heeft zo goed als geen andere begeleidingen dan 

spelcounseling.  
 
1Gezin-1Plan 

- Onze samenwerking loopt verder.  
- 2 collega’s uit mobiel team werken deeltijds in het Open Poortje en deeltijds bij 1G1P. 

 
Contextbegeleiding breedsporig i.f.v. veiligheidsplanning ‘Signs of Safety’ (SofS) 

- Omvorming vroegere DUP (mobiele begeleiding dreigende uithuisplaatsing) naar SofS: 
start begeleidingen vanaf 01/01/2021. Begeleidingen duren ca. 8 maanden. 

- SofS richt zich op het creëren van veiligheid in de eigen context, bij dreigende 
uithuisplaatsing. We starten met een framework (zorgen, krachten, gevaarsboodschappen 
en veiligheidsdoelen) opgesteld door de aanmelder. Enkele belangrijke kernaspecten van 
deze begeleiding zijn: partnerschap, netwerk, veiligheidsplan, ‘Woord en Beeld’.  
Meer info over deze begeleidingen zie bijlage ‘Rondzendbrief CB SofS’ dd 02/07/2020. 

- Verschillende gezinsbegeleiders volgen vormingen SofS om deze begeleidingen meer te 
kunnen delen. Bij start zijn de 3 dossiers verdeeld over slechts 2 gezinsbegeleiders. 

- Aanmeldingen worden aangestuurd door het administratief team OSD Antwerpen. Er is 
een beurtrolsysteem binnen de verschillende teams van het VK, SD JRB en OCJ. 

- 4x/jaar intervisie met ‘Elegast’ en ‘Zorgbedrijf’ voor contextbegeleiders SofS en 
leidinggevenden. 

- Opvolgingstraject in provincie Antwerpen met alle partners die SofS aanbieden en 
doorverwijzers e.d. 

- SofS is een zoekend en tegelijk heel boeiend traject. 
 
Gezinskamp  
Niet kunnen doorgaan… 
 
Winteractie 
Enkele collega’s organiseren een gezinswandeling en verkoop van aperitief pakketten t.v.v. Het 
Open Poortje! Met de opbrengst van deze actie organiseren wij een leuke uitstap voor gezinnen 
waarvoor dit geen evidentie is. Zo kunnen ook zij genieten van een fijn gezinsmoment. 
 
 
3.3. Vormingen en studiedagen e.d. 

- VHT: uitgebreid vormingspakket zowel mobiel als residentieel en één collega volgt 
opleiding tot opleider. 

- Sofs: basistraining, bootcamp, netwerkberaden, Words & Pictures, intervisie 
leidinggevenden. 

- Vorming 1G1P. 
- Vorming agressie. 
- Webinars: bv. Interculureel communiceren, De kracht van intensieve samenwerking bij 

jongeren met complexe problemen, Cultuur sensitief handelen. 
 
 
3.4. Uitdagingen voor 2022 
- Nog meer medewerkers trainen in de basistrainingen van Signs of Safety. 
- Bekijken implementatie SofS binnen de ruimere eigen organisatie? 
- Bekijken wat te doen met pedagogische groepstraining voor ouders. Kunnen we dit nog 
aanbieden in vroegere vorm? Hoe doen anders organisaties dit nu?   
- Pedagogische individuele training voor ouders is een waardevolle module. Dit starten we graag terug op van  
zodra dit praktisch terug kan. 
 
 
Verslag; Veerle Van Looveren - mobiel coördinator Het Open Poortje-Schilde. 
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Signalen in de marge; 
 
Enkele personeelskengetallen betreffende Het Open Poortje VZW voor 2020; 
 
Gemiddelde leeftijd: 39,19 jaar 
Aantal medewerkers op 31/12/2021: 111 – 10 lang afwezig = 101 
°  < 35: 47 
°  35 – 44: 27 
°  45 – 49: 9 
°  50 – 54: 13 
°  55 – en ouder: 15 
16 mannen en 95 vrouwen 
FTE: 83,43, waarvan 75,95 effectief aan het werk 
Gemiddelde baremieke anciënniteit: 13.00 jr. 
Deeltijdse werknemers: 75,68% 
9 medewerkers met immigratieachtergrond 
 
-verzuim van ziekte (gedurende 1e maand) is 2.86% (2020; 3,25%, 2019; 3.02%, 2018; 3.8%, 
2017; 2.14%, 2016; 2.84%). 
 
Penny Cant, administratief verantwoordelijke 
 

 

 

 

5. CKG-afdeling Het Open Poortje-Waasland 

 
5.1. Het Open Poortje-Waasland en het modulaire aanbod. 

 
Aangekochte modules voor HOPW 

 

- Kort-lichte mobiele gezinsbegeleidingen (tot 3 maand); 19 modules. 

- Lang-lichte mobiele gezinsbegeleidingen (tot 1 jaar); 24 modules. 

- Zeer-kort-intensieve mobiele gezinsbegeleidingen (28 dagen); 2 modules. 

- Kort-intensieve mobiele gezinsbegeleiding (tot 3 maand). Dit zijn onder meer de intensieve 

amberbegeleidingen (Lotus bij ons) alsmede andere intensievere thuisbegeleidingen; 3 modules. 

- Ambulante training van ouders in groep (triple P); 3 modules. 

- Ambulante training van ouders individueel; 6 modules. 

- Ambulante training van kinderen in groep (RAKET); 3 modules. 

- Kort-residentiële opvangplaats; 8 kinderen tussen de 0-12 jaar. Daarnaast nog 2 resi-

plaatsen werf2 (zorggarantie jonge kinderen). 

 

Gepresteerde modules voor HOPW 

 

- Kort-lichte mobiele gezinsbegeleidingen (tot 3 maand); 21 modules. 

- Lang-lichte mobiele gezinsbegeleidingen (tot 1 jaar); 20 modules. 

- Zeer-kort-intensieve mobiele gezinsbegeleidingen (28 dagen); 3 modules. 

- Kort-intensieve mobiele gezinsbegeleiding (tot 3 maand). Dit zijn onder meer de intensieve 

amberbegeleidingen (Lotus bij ons) alsmede andere intensievere thuisbegeleidingen; 8 modules. 

- Ambulante training van ouders in groep (triple P); 2 modules. 

- Ambulante training van ouders individueel; 4 modules. 

- Ambulante training van kinderen in groep (RAKET); 3 modules. 
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5.2. Het jaar 2021 in beeld en een kijk naar 2022. 

 

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 ‘kort verhaal’. Dit 

betekent dat we ouders of andere zorgdragers binnen het netwerk activeren om in het 

weekend de zorg op te nemen. Zo kan het gebeuren dat we in het weekend aan aantal uren 

‘gesloten’ zijn. We blijven dan echter telefonisch beschikbaar. 

 

HOPW residentieel 

De leefgroep, met 8 kort-residentiele plaatsen + 2 werf2-plaatsen wordt ondersteund door 8 

opvoedkundigen die een 24 op 24 uur begeleiding kunnen aanbieden. 

Wat in voorgaande jaren een kleine tendens was geworden, werd in 2021 verder gezet; het is 

hoe langer hoe meer moeilijker geworden om de nadruk op onze kort-residentiele opnames te 

leggen. Meer en meer sluipen er kinderen binnen via jeugdrechtbank, OCJ, VK, … waardoor er 

meer verplichte hulpverlening moet aangeboden worden. Op die manier blijven de kinderen 

voor onbepaalde tijd in het CKG. 

In dit Coronajaar is het voor de ouders moeilijk geweest om tot verbinding te komen met de 

medewerkers en hun kinderen. Iedereen blijft hoopvol dat we volgend jaar de deuren terug 

kunnen openzetten voor de ouders. 

Vanuit de leefgroep blijven we een partner in het crisisaanbod Oost-Vlaanderen. Dit jaar zijn 

we 2 maal ingegaan op een crisisvraag. 

 

HOPW mobiele dienst 

Ook dit jaar kwamen de aanmeldingen voor mobiele begeleidingen heel erg vlot binnen. 

Hierdoor bleef de wachtlijst langer worden. Toen we met een wachtlijst van meer dan 1 jaar 

zaten, werd er ingegrepen. Er werd een tijdelijke stop op de mobiele wachtlijst geplaatst. En dit 

met de bedoeling om na een verloop van tijd de aanmelder terug een perspectief te kunnen 

bieden van mogelijke opstart. Tot op heden is er nog steeds een wachtlijststop. Voor de 

lotusbegeleidingen is er geen stop gezet. We merken dat er heel weinig aanbod is in het 

Waasland voor deze doelgroep. 

 

Ook binnen de mobiele dienst slopen er meer en meer dossier binnen vanuit de ‘verplichte’ 

hulpverlening. Daardoor werd de dossierlast een stuk zwaarder. Het zorgde ervoor dat er 

creatief met de ingekochte modules, omgegaan moest worden. Er werden veel meer 

intensieve modules ingezet om de werkdruk voor de begeleiding haalbaar te houden. 

We hebben dit jaar verder ingezet op het werf-2 verhaal. 2 mobiele medewerkers hebben 

naast onze modules heel wat dossiers helpen verwerken rond de casuscoördinatie 

zorggarantie.  

 

Personeel  

Na een lange zoektocht naar een nieuwe coördinator is er eind 2020 een match gevonden. 

Ward Van Schoote heeft begin februari 2021 de taak als coördinator opgenomen. 

Door langdurige ziektes, opgenomen tijdskrediet en andere uitdagingen zijn er een aantal lichte 

personeelswijzigingen geweest. Maar op zich kunnen we voor 2021 spreken dat er weinig 

verloop van personeel is geweest.  

 

Qua interne personeelswissels zijn dit de grote veranderingen: 

- De keukenmedewerker (die in een pedagogische opleiding is) wordt opvoedkundige in de 

leefgroep. 

- Een medewerker van 1G1P zal onze mobiele ploeg verstreken. 

- Er is een medewerker bijgekomen die de pedagoge en de mobiele ploeg zal ondersteunen. 

- 1 Opvoedkundige is voor een nieuwe professionele uitdaging gegaan. 
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Een grote pluim gaat naar alle medewerkers in HOPW. Zij hebben een heel ‘zwaar’ jaar achter 

de rug. Door Corona, dossierlast, … is er vaak gevraagd om over hun persoonlijke grenzen te 

gaan om de stabiliteit van onze werking te behouden. Als beleidsgroep zijn we ons hiervan 

bewust en is onze dank hiervoor oprecht. 

Corona 

Ook in 2021 was Corona een grote spelbreker voor een optimale, stabiele werking. De vele 

quarantainemaatregelen, ziektes, … zorgden ervoor dat er niet altijd stabiliteit kon komen in de 

mobiele begeleidingen. Ook voor de residentiële werking was het vaak puzzelen om de 

uurroosters rond te krijgen. 

Maar de grootste slachtoffers van al deze coronamaatregelen waren de kinderen en de ouders. 

De ouders kunnen niet binnen in de leefgroep. De verbondenheid, wat we zo belangrijk vinden, 

is moeilijk te leggen tussen ouders, kind en CKG. 

Eind vorig jaar werd er beslist om met 2 hechtingsgerichte, kleinschalige leefgroepen te 

werken. Maar door alle voorgaande corona-problemen werd er beslist om de residentiele 

werking terug te centraliseren in één leefgroep. 

 

Keuken 

De keuken was in 2021 de Achillespees van HOPW. Door een interne verschuiving hebben we 

een lange tijd zonder keukenmedewerker gezeten. Het was een lange zoektocht met vallen en 

opstaan tot we eind 2021 de juiste match hadden gevonden. 

In 2022 zullen we de keukenaccommodatie moeten bekijken. De keuken moet grondig 

gerenoveerd worden.  

 

Speeltuigen 

In het najaar hebben we besloten om onze huidige speeltuin af te breken. Deze was niet meer 

conform met de algemene veiligheidsvoorschriften. Dankzij een aantal lokale weldoeners is er 

vrij snel sponsorbudget gevonden waardoor we in 2022 een aantal nieuwe speeltuigen kunnen 

plaatsen. 

 

Vormingen 

In 2021 hebben we intensief ingezet op de vormingen rond Signs of Safty. Hiervoor zijn we de 

samenwerking aangegaan met dhr. Sven Busssens. Deze vorming is aangeboden aan de 

mobiele medewerkers en de medewerkers van Stop 4-7. 

 

Externen 

De samenwerking met Vesta vzw (voorziening voor personen met een handicap) blijft 

bescheiden bestaan. Eind 2021 is de samenwerking met een vaste bewoner terug opgestart. 

Deze bewoner doet ondersteunende taken zoals koffie zetten, speelgoed kuisen, planten water 

geven,… Alsook blijven we de polyvalente ruimte een aantal keren per week verhuren. 

Dit jaar zijn we de samenwerking aangegaan met Het Huis van het Kind Stekene. Zij gaan in 

gegaan op ons aanbod om voor hen een aantal cursussen Triple P te geven. 

 

Uitdagingen voor 2022 

In 2022 zal de regie van werf-2 wijzigen. Het is onduidelijk welke invloed dit zal hebben op 

onze werking. Om de continuïteit van onze personeelsbezetting te bewaren zullen we in 2022 

inzetten op werf-2 via rugzakfinanciering.  

 

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 en 

Stekene. Er zijn ondertussen reeds verkennende gesprekken geweest met het OCMW van 

Sint-Niklaas. Zij zien ons als mogelijke partner in een pedagogische samenwerking voor 

kwetsbare gezinnen in Sint-Niklaas. In het voorjaar van 2022 moet dit verhaal verder 

geconcretiseerd worden. 
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De reconversieteksten van dhr. Wouter Beke die eind 2021 aan ons zijn overgemaakt zullen 

bekeken worden en mogelijks geïmplementeerd worden in onze werking. Verder gaan we onze 

algemene werking grondig evalueren en finetunen. Voor dit proces gaan we in zee gaan met In 

Between Spaces. Dit proces is gepland begin 2022. 

De ouder-kindstudio die we in HOPW hebben, zal in 2022 hopelijk in gebruik genomen worden. 

We hopen dat in 2022 de ouders terug meer in de leefgroepen kunnen komen, zo kunnen we 

meer inzetten op de oudertrainingen. 

 

Intensieve samenwerking met stad Sint-Niklaas rond begeleiding van heel jonge kinderen bij 

kwetsbare gezinnen. Doel is om een soort tandem te vormen tussen een pedagogische 

medewerker en een OCMW-medewerker om erg kwetsbare gezinnen met jonge kinderen (-

9m-12jr) te begeleiden die in nood zijn.  Dit begeleiden is enerzijds het gezin financieel en 

mogelijks qua huisvesting ondersteunen (uitdaging OCMW-medewerker) en anderzijds 

pedagogische, netwerkgerichte ondersteuning voorzien aan het gezin (uitdaging medewerker 

HOPW). We hopen in volgend jaarverslag daar meer rond te informeren. 

 

5.3. Hoe bereikt u het Open Poortje-Waasland met de wagen? 

Indien u de autosnelweg (E17) Gent-Antwerpen volgt, neemt u, ter hoogte van Sint-Niklaas, de 

afrit Stekene/Hulst (afrit 14). Bij het einde van de afrit gaat u vervolgens richting Sint-Niklaas. U 

rijdt steeds rechtdoor tot u aan de eerste lichten komt. U gaat vervolgens rechtdoor (u rijdt over 

het viaduct). Aan het einde van deze weg, is een rotonde. Daar neemt u de 2e afrit, richting 

Sint-Niklaas. U volgt deze weg die naar beneden loopt, richting een volgende rotonde. U neemt 

daar de 2de weg naar rechts (Hoge Bokstraat). Vervolgens de eerste straat rechts; 

Watermolenstraat. 

 

 Trein en buslijnen: 

Het CKG bevindt zich op 2km van het station Sint-Niklaas. 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 busdienst 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; Ward Van Schoote, coördinator Het Open Poortje-Waasland 

 

Signalen in de marge; 

Enkele cijfers; 

Vlaanderen investeert ongeveer;             
-800 miljoen euro in kinderopvang             
-575 miljoen euro in jeugdhulp                    
-90 miljoen euro in buitenschoolse opvang                                        
-30 miljoen euro in welzijnspreventie (HvhK, consultatiebureau’s, Overkophuizen, PGO-
initiatieven…)  

Het blijft moeilijk te begrijpen waarom Vlaanderen zo weinig middelen inzet inzake preventieve 
gezinsondersteuning. Niettemin investeren ook steden en gemeentes in bovenvermelde domeinen.
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6. De Tuimel-werking 

 

1. Aangekochte modules voor De Tuimel 

- Ambulante pedagogische training van ouders samen met kidn in groep: 17 modules. 

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

 

2. Gepresteerde modules voor De Tuimel 

- Ambulante pedagogische training van ouders samen met kdn in groep: 19 modules. 

- Lang lichte mobiele gezinsbegeleidingen (tot 1 jaar): 4 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. 2021 in beeld. 

4.1 Cijfers voor 2021 

De Tuimel begeleidde in 2017 17 verschillende gezinnen, met een totaal van 40 kinderen.  

In totaal werden 23 modules gerealiseerd. 

 

Zoals vermeld, werden er 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 in deze dossiers de module te verlengen om op deze manier 

met de aangeboden methodiek een meer blijvend effect te bewerkstelligen.  
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12/17 gezinnen zijn uitgesproken kansarm. 11/17 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 5/17 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.  

 

7/17 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.  

 

Aantal kinderen per gezin: - gezinnen met 1 kind: 7/17 

    - gezinnen met 2 kinderen: 3/17 

    - gezinnen met 3 kinderen: 4/17  

    - gezinnen met 5 kinderen: 3/17 

In 9/17 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 

- Vlaams-Servische 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.  

 

Verwijzers:  7 gezinnen namen zelf contact op met een begeleidingsvraag; 

5 gezinnen werden doorverwezen via Bijzondere Jeugdbijstand; 

  1 gezin werd doorverwezen door een dienst voor pleegzorg; 

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

  1 gezin werd doorverwezen door 1 gezin 1 plan; 

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. 
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We blijven in de mate van het mogelijke streven naar een verscheidenheid van krachten, 

problematieken en vragen binnen de groep waar we mee werken, om dit hanteerbaar te 

houden en om de krachten die een groepswerking geeft te kunnen benutten. We zijn dan 

ook blij dat we nog steeds doorverwijzingen vanuit verschillende hoeken krijgen. We zijn, 

vanuit onze preventieve opdracht, nog steeds tevreden dat er gezinnen zijn die op eigen 

houtje de weg naar De Tuimel vinden.  

 

4.2 Afronding van begeleidingen 

Voor 6 gezinnen werd de begeleiding van De Tuimel in 2021 afgerond. Dit aantal 

afgeronde begeleidingen ligt voor het tweede jaar op rij beduidend lager dan de voorbije 

jaren. Hierin speelt corona een grote rol. 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 (2 

gezinnen). Dit betekent dus dat 5/6 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 we een vader ondersteunden bij de contacten met 

zijn zoontjes die voornamelijk bij zijn ex-partner verbleven. Na verloop van tijd werkte hij 

meer en meer en werd het in combinatie met de beschikbare momenten van mama 

onmogelijk om op deze vraag binnen De Tuimel een antwoord te bieden. Deze begeleiding 

werd dus noodgedwongen vroegtijdig afgesloten.  

 

4.3 Eén Gezin één Plan 

Ondertussen hebben wij 3 collega’s van De Tuimel die deel uitmaken van 3 

wijkcontactpunten 1 Gezin 1 Plan. De positieve ervaringen hiermee hebben zich in 2021 

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. We lezen in de media 

dat een groeiende groep mensen beroep moet doen op de voedselbanken. Op 

microniveau zien we dit ook terugkomen in De Tuimel.   

 

 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 

2021. 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. 
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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! Nadat we in 2020 via een 

schenking van de koning Boudewijnstichting op zeer regelmatige basis voedselpakketten 

hadden kunnen aanbieden aan de gezinnen, is het dankzij deze sponsors dat we dit ook 

de eerste maanden van 2021 zijn kunnen blijven doen. We voelden bij verschillende 

gezinnen dat de nood hieraan heel erg groot was.   

 

5. Corona en De Tuimel  

Wie had in 2020 gedacht dat we dit punt ook in 2021 nog eens zouden bespreken in het 

jaarverslag… De items die we benoemden in het jaarverslag van 2020 blijven gelden. We 

geven hier nog een aantal aanvullingen mee.   

o 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… 

o We bleven ook in 2021 op zoek gaan naar manieren waarop we ons aanbod 

konden aanpassen aan het ‘nieuwe normaal’. Binnen de grenzen van wat 

toegelaten was, zochten we telkens opnieuw naar creatieve oplossingen om zowel 

de ouders als de kinderen als de ouders en kinderen samen zoveel mogelijk op 

maat te ondersteunen. Sommige zaken werkten goed, andere ideeën zagen er op 

papier heel veelbelovend uit maar dienden bijgestuurd te worden.  

o Corona bracht ook positieve zaken met zich mee. Door het verplichte online 

werken, maakten we veel meer dan voorheen gebruik van het veelvuldig 

‘beeldbellen’ met de gezinnen. Dit zal een ‘blijver’ zijn, ook na corona. We hebben 

tijdens corona ondervonden dat het merendeel van de gezinnen hier geen 

bezwaar tegen heeft en zelfs erg vertrouwd mee is. Op momenten dat gezinnen 

door omstandigheden niet op De Tuimel geraken, kunnen we door dit beeldbellen 

beter de vinger aan de pols houden dan via een gewoon telefoongesprek.  

o Naarmate het jaar verder vorderde en een aantal maatregelen versoepelden, 

vonden we meer en meer onze weg in het nieuwe normaal. Mondmaskers, 

regelmatig ontsmetten, afstand houden, online vergaderen, … het maakte het niet 

eenvoudig, maar zowel de gezinnen als de collega’s hielden knap vol, vooral 

vanuit de motivatie om de werking zo veilig mogelijk te kunnen openhouden.  

o Wanneer we kijken naar het aantal begeleidingen dat we konden afronden in 2021, 

zien we opnieuw 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.  

 

6. Personeel De Tuimel 

Ik wil hier opnieuw het hele team van De Tuimel bedanken en in de bloemetjes zetten! Werken 

in De Tuimel kan veel voldoening en plezier geven, maar kan mentaal en emotioneel ook 

behoorlijk zwaar zijn. Dit gecombineerd met het leven en werken in coronatijden maakte dat 
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2021 een behoorlijk pittig jaar werd. Ik bewonder de creativiteit en flexibiliteit van de collega’s 

en de manier waarop men telkens opnieuw met goede moed op zoek gaat naar oplossingen.  

7. Vormingen 

In 2020 kregen we opnieuw meer vragen om onze werking (online) toe te lichten of in te gaan 

op specifieke vragen, zowel van studenten als van organisaties. Waar dit haalbaar was, 

hebben we dit gedaan. We blijven het belangrijk en waardevol vinden om de expertise die we 

doorheen de jaren hebben kunnen opbouwen in het werken met maatschappelijk kwetsbare en 

kansarme gezinnen met jonge kinderen te kunnen delen met anderen. Tegelijk kunnen wij ook 

bijleren van andere good practices en helpen kritische vragen ons om ons aanbod te verfijnen.  

Daarnaast is een van de collega’s een opleiding Video Home Training gestart in 2020. We 

hopen zo deze waardevolle methodiek meer binnen te brengen in De Tuimel.  

8.  Een speciale stage 

In september startte voor de eerste keer een stagiaire ‘ervaringsdeskundige in de armoede en 

sociale uitsluiting’ haar stage in De Tuimel. We merkten onmiddellijk dat dit een grote 

meerwaarde betekent voor onze werking én voor de gezinsgerichte hulpverlening. Naast de 

expertise die het jarenlang werken met gezinnen in armoede heeft meegebracht, is het erg 

verrijkend en kansen gevend om iemand binnen het team te hebben die door haar eigen 

achtergrond en de opleiding die ze volgt een extra kijk kan binnen brengen.   

9. Uitdagingen 2021 

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

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

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

We blijven engagementen opnemen om onze kennis over kansarmoede en generatiearmoede 

en het effect hiervan op opvoeden te delen met collega’s uit andere werkingen en studenten.  

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

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

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

niemand jaloers op is zich inzetten om te (over)leven. Multiproblem gezinnen (de naam zegt 

het zelf) worden gereduceerd tot wat ze hebben (multiproblems), niet tot wat ze zijn. Vanuit De 

Tuimel willen wij er toe bijdragen dat dit wel gezien en gehonoreerd wordt. 

 

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

 
 
 

 
 

Signaal in de marge: De Heckman-curve (zie eerste signaal in de marge). 
 

 
 

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

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

 
Jaarverslag STOP4-7 programma Antwerpen-Noord en Kempen: werkjaar 2021 

 
1. Inleiding  

Ook in 2021 bleef Covid een grote uitdaging in de dagelijkse werking van ons team. Er was een 

grote flexibiliteit nodig van het hele team doordat de regels vaak veranderden. We schakelden vlot 

van online naar digitale oudertrainingen en weer terug, de leerkrachtrainingen bleven online 

doorgaan en de kindtraining live. Hierbinnen werden ook geregeld aanpassingen gedaan, zo 

moesten de 6-jarigen plots ook mondmaskers dragen ed. De hygiëneregels naleven vroeg een 

constante alertheid.  Ook stelde dit uitdagingen aan ons team, doordat we vooral thuis bleven 

werken, naar communicatie toe. 

Grote stappen werden gezet in samenwerking, het zelfsturende team dat we sinds juni 2020 waren 

stond geregeld onder grote druk. Samen werd er hard gewerkt naar een grotere coherentie en 

veiligheid in de samenwerking.  

Sanne Verbeeck is langdurig afwezig vanaf januari 2021 en werd vervangen door Silke Thys. In 

juni besluit Shana Uytendaele om het team plots te verlaten. Silke neemt ook haar uren over. Zo 

evolueerden we naar een vast, veilig en goed op elkaar ingespeeld zelfsturend team. Toch bleven 

we botsten op besluitvorming, wat veel tijd bleef vragen om dit steeds in het grote team te doen. 

Hierdoor besloot de directie om sneller over te gaan op het aanwerven van een coördinator die 

deze taak zou waarnemen. Het effectief coördinatorschap komt echter pas vrij in februari 2023. 

Hierdoor waren er onvoldoende uren vrij om dit volledig op te nemen waardoor een aantal taken 

nog binnen het team verdeeld werden. Nadine Lambregts nam de rol van coördinator op, na 

consultering van de andere teamleden. 

We kunnen met trots zeggen dat we geëvolueerd zijn naar een goed samenwerkend team waarin 

ieder zichzelf kan zijn en taken kan opnemen naar ieders talenten en behoeften aan uitdaging vs 

rust. 

Eind 2021 deelde Kaat het heugelijke nieuws zwanger te zijn. Ze bleef nog werken maar mocht 

niet meer in contact komen met de kinderen. Ook hier werd zeer vlot en flexibel geschakeld in 

rolverdeling en takenpakket. 

http://www.nji.nl/
http://www.hetopenpoortje.be/
http://www.stop4-7.be/
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In 2021 wordt er ingezet op digitalisering van dossiers. Een nieuw document ‘individuele fiche’ 

treedt in voege met als doel uniforme en efficiënte – digitale- dossiervorming. Dit document wordt 

een belangrijke kapstok voor zowel inhoud als registratie. Verder heeft het team onze presentaties 

en documenten kritisch herwerkt en gemoderniseerd. 

Wat betreft Raket zijn we in september 2021 terug met 3 teamleden kunnen starten, Roxanne, 

Wendy en Nadine geven samen in 5 klassen Raket. Silke volgde het hele parcours van 1 klas mee 

zodat ook zij opgeleid is om dit te kunnen geven. 

2. Samenwerkingsverbanden   

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

netwerken? 

We werken geregeld samen met CLB’s en mensen van het ondersteuningsnetwerk.                        

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. We proberen hen steeds zo actief mogelijk te 

betrekken door hen vb. mee uit te nodigen bij overlegmomenten. 

Ook via Raket komen we in contact met nieuwe scholen. Vanuit deze diensten wordt er beroep 

gedaan op onze vormingen, er is interesse in het vormen van de leerkrachttraining. Bij Raket horen 

ouderavonden en studiedagen voor leerkrachten. Zo leren hele leerkrachtenteams onze werking 

kennen. 

Sinds 2020 krijgen we steeds meer aanmeldingen vanuit de Joodse gemeenschap. De 

samenwerking met deze school verloopt goed. We merken dat er minder aanmeldingen zijn, 

mogelijk heeft dit nog met Covid te maken. Hiervoor hebben we een nieuwsbrief opgesteld om 

bekend te maken dat we nog plaatsen vrij hadden. Deze is verspreid naar alle externe diensten 

waar we mee samen werkten. We zullen 2022 afwachten om te kunnen evalueren of Covid de 

oorzaak was van het dalend aantal aanmeldingen. Indien de trend blijft voortzetten, zullen we terug 

inzetten op bekendmaking van stop 4-7 bij externe diensten. 

In 2022 wordt er een tevredenheidsmeting over de samenwerking met externe diensten verstuurd, 

deze kunnen we evalueren komend jaar. 

Voor de trainingslocaties is er samenwerking met:  

-Trainingen in Merksem: Jeugdcentrum Bouckenborgh, Bredabaan 559, 2170 MERKSEM  

-Trainingen in de Kempen: CKG Lentekind, Hoogstraat 13, 2340 VLIMMEREN 

3. Doorverwijzers 

 In 2021 heeft het team 39 kinderen kunnen begeleiden binnen onze trainingen.  

verwijzer   Aantal % 

CLB 4 10 

School 14 34 

Ouders  11 27 

Directe omgeving  2 5 

Andere hulpverleners  8 20 

 

In 2021 werden de meesten kinderen aangemeld via de school en de ouders zelf. 

Het digitaal aanmelden verloopt vlot. We verwijzen door naar de algemene website van stop4-7 

zodat ze daar eerst goed kunnen doorlezen wie we zijn, de doelgroep, visie en werking 

raadplegen. Daar kan men een online aanmeldingsdocument invullen, hetzelfde voor beide 

locaties. Deze komen terecht in de algemene stopmail, dit jaar beheerd door Silke Thys. Zij stuurt 

dan mails uit met de vraag de TRF en CBCL in te vullen en doorsturen. 
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We merken dat het aantal aanmeldingen daalt, vooral in Antwerpen. Mogelijk is telefonisch 

aanmelden voor sommige diensten toch makkelijker. We zullen dit in 2022 evalueren, dan hebben 

we meer zicht hoe groot de invloed van Covid op het aantal aanmeldingen was. In regio Kempen 

blijft het aantal aanmeldingen groter dan het aantal aangeboden plaatsen. Nuancering: Kempen 

geeft ruimte aan 2 groepen, Antwerpen-Noord aan 3 groepen. Het aantal plaatsen in Kempen is 

dus kleiner. 

Er is een steeds grotere aanvraag vanuit de Joodse gemeenschap. In elke groep in Antwerpen 

hebben we 1 à 2 Joodse gezinnen begeleid.                                                                                         

De parameters voor de aanmeldingsregio werden goed bewaakt. Soms is er een overleg met een 

ander stop team. Dit verloopt vlot. 

4. Vaststellingen rond cliënten  

In 2021 hebben we terug 5 van de 5 trainingssessies kunnen laten doorgaan, 3 in Merksem en 2 in 

Vlimmeren. 

Er zijn in totaal 39 kinderen en hun context van start gegaan met het stop4-7 programma in 2021, 

waarvan 24 in Merksem en 15 in Kempen. 

1 gezin is vroegtijdig gestopt. De aanmelding gebeurde vanuit de school en al snel bleek dat beide 

ouders het probleem in het gedrag niet onderkenden en de ondersteuning niet nodig achtten. Dit 

ondanks het feit dat dit bij intake goed doorsproken werd. 

 Leeftijd  

Leeftijd in jaren  Aantal % 

4 jaar  8 21 

5 jaar  13 33 

6 jaar  12 31 

7 jaar  6 15 

Het merendeel van de kinderen is dus 5 à 6 jaar bij de start van de trainingen. De meeste kinderen 

worden dus aangemeld vanuit de 3e kleuterklas; wat een ideale leeftijd is om onze sociaal-

emotionele vaardigheden te gaan aanleren. 

 Geslacht  

Geslacht Aantal % 

Jongen  32 82 

Meisje  7 18 

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

 Gezinssituatie  

Samenstelling    Aantal  % 

kerngezin   31 79 

Nieuw samengesteld gezin moeder 1 3 

Éénoudergezin moeder 6 15 

Nieuw samengesteld gezin vader 1 3 

Éénoudergezin 1 3 

Pleeg- of adoptiegezin 0 0 

De meeste van de deelnemende kinderen woont in hun oorspronkelijk gezin. 

Ouders Gemiddelde 
leeftijd 

Aantal ouders dat deelnam 

moeder   36.4 39 

Vader  36.9 25 

Totaal  64 

De gemiddelde leeftijd van de deelnemende ouders is 36 jaar. 

In totaal namen 65 ouders deel aan de oudertrainingen. 3 vaders kwamen wel een keer 

observeren tijdens de training maar namen niet deel aan de oudertraining, 67 ouders zijn dus in de 

stopklas geweest en waren betrokken. Nog meer vaders zijn wel betrokken bij de 

thuisbegeleidingen. We zijn zeer tevreden met deze resultaten. 



20 

 

 Tewerkstelling  

vader   Aantal  % 

Voltijds  36 92 

Deeltijds  1 3 

Werkloos  0 0 

Totaal 37/39 95% vulde deze gegevens in 

Moeder Aantal  % 

Voltijds  14 36 

Deeltijds  14 36 

Werkloos  10 26 

 38/39 98% vulde deze gegevens in 

Meer vaders dan moeders werken voltijds. 28 moeders werken voltijds of halftijds. Tijdens de 

oudertraining wordt dit vaak besproken omdat dit een weerslag heeft op het stressniveau binnen 

het gezin.  

 Opleidingsniveau  

Situatie    Aantal  

LO 5 

BuSo 8 

Lager SO 11 

Hoger SO 26 

Bachelor 16 

Master 5 

Totaal 71 ouders vulden dit in 

Dit geeft weer dat er een grote diversiteit in opleidingsniveau van de ouders is.  De verschillen zijn 

soms groot waardoor men oog voor differentiatie binnen de oudertraining moeten hebben. Bij lager 

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. 

Tegelijkertijd maakt dit de input zeer boeiend aangezien men soms een heel andere kijk op gedrag 

krijgt. Iedereen kan leren van elkaar. 

Doch vraagt dit van de oudertrainers geregeld veel flexibiliteit en creativiteit om ieder op eigen 

niveau te kunnen bereiken.  

 Aanwezigheid groepstrainingen  

cliënt   Gemiddeld 
aanwezigheden 

Kind 8.5/10 

Moeder  8.2/10 

Vader  3.5/10 

Leerkracht  3.7/4 

Deze cijfers liggen hoger dan in 2020.  Gezien het feit dat 1 kind vroegtijdig gestopt is, ligt het 

aanwezigheidscijfers van zowel de kinderen als de moeders hoog. Ook de aanwezigheid van 

betrokken leerkrachten is hoog. 

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. 

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   263 6.8 

Schoolbezoeken  128 3.4 
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Bij de 38 kinderen die het traject volledig hebben doorlopen deden we 263 huisbezoeken en 128 

schoolbezoeken in 2021. Hierbij zijn de intakes die soms in 2020 en de nabegeleiding die 

doorlopen in 2022 niet meegeteld. De gemiddelden liggen in realiteit per kind dus nog hoger. Deze 

gemiddelden liggen hoger dan in 2020. 

Een groot deel van deze begeleidingen moest in 2021 nog online doorgaan door de corona 

maatregelen. 

5. 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. 

Voor 2021 is het moeilijker om de resultaten te vergelijken aangezien er halverwege het jaar een 

wijziging is doorgevoerd. Waar we tijdens de 1e helft van het jaar nog werkten met de SDQ als 

aanmelding, is dit gewijzigd naar de TRF en CBLC, naar analogie naar een Nederlands onderzoek 

(in samenwerking met Wim De Mey). 

We laten de SDQ dus uit dit verslag uit o.w.v. beperkte afname en vergelijkingsmateriaal.                  

Verder zijn er veel gegevens, die reeds ingevoerd waren, verloren gegaan door aanhoudende 

server problemen. Vandaar dat onderstaand luik dit jaar beknopter zal zijn dan voorgaande jaren. 

 

 OBVL: Opvoedingsbelastingsvragenlijst  

 

 

 Problemen opvoeder – kind relatie: klein effect 

 Problemen met opvoeden: middelgroot effect 

 Depressieve stemmingen: klein effect 

 Rolbeperking: groot effect 

 Gezondheidsklachten: klein effect 

We zien een positief effect op alle domeinen. 

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 
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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. 

Vooral het thema rolbeperking kreeg een groot effect. Men voelt zich 6 maanden na de start van de 

training minder beperkt in de rollen die ze willen innemen, naast ‘ouder zijn’. Men voelt meer 

ademruimte om ook terug ‘partner’, ‘vriend(in)’, ‘zoon/dochter’, ‘sporter’, te kunnen zijn. 

 

 C TRF   TRF 6-18   CBCL 1.5-5   CBCL 6-18 

 

 Totaalscore c-TRF tussentijdse meting: middelgroot effect  

Leerkrachten rapporteren na 3 maanden training minder emotionele-en gedragsproblemen bij hun 

leerlingen dan bij aanvang. De score situeert zich bij aanvang in de klinische zone en op het einde 

in de subklinische zone. Dit betreft een middelgroot effect.  

 

 Totaalscore C-TRF einde: nb  

Leerkrachten rapporteren op het einde van het traject iets minder emotionele-en 

gedragsproblemen dan bij aanvang. De scores situeren zich op beide meetmomenten in de 
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klinische zone. Het is belangrijk om hierbij te vermelden dat het aantal respondenten zeer laag 

was, waardoor er geen effectmeting is uitgevoerd.  

 

 

 Totaalscore CBCL/1.5-5 einde: nb  

Ouders rapporteren op het einde van het traject minder probleemgedrag dan bij aanvang. De 

scores situeren zich op beide meetmomenten in de normale zone. Het is belangrijk om hierbij te 

vermelden dat het aantal respondenten zeer laag was, waardoor er geen effectmeting is 

uitgevoerd. 

 

 Totaalscore CBCL/6-18 einde: nb  

Ouders rapporteren op het einde van het traject minder probleemgedrag dan bij aanvang. De 

scores situeren zich op beide momenten in de klinische zone. Het is belangrijk om hierbij te 

vermelden dat het aantal respondenten zeer laag was, waardoor er geen effectmeting is 

uitgevoerd. 
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 Totaalscore TRF 6-18 einde: nb  

Leerkrachten rapporteren op het einde van het traject iets minder emotionele-en 

gedragsproblemen dan bij aanvang. De score situeert zich bij aanvang in de klinische zone en op 

het einde in de normale zone. Het is belangrijk om hierbij te vermelden dat het aantal 

respondenten zeer laag was, waardoor er geen effectmeting is uitgevoerd.   

 VSOG (Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag) 

Deze scores kunnen we van 3 van de 5 groepen vergelijken. De resultaten van de andere 2 

groepen werden niet in 2021 afgenomen door de spreiding van de trainingen. 

Bij 1 groep hebben alle ouders de VSOG 2 keer helemaal ingevuld. Het is van deze groep dat de 

resultaten in onderstaande kader worden vergeleken. In totaal kunnen we de resultaten van 15 

kinderen vergelijken: aan de starten werden 25 lijsten ingevuld van 25 kinderen, aan het einde 15. 

 

 Beginscore Eindscore 
 

Effect 

Positieve 
betrokkenheid 

42,9 
Geen probleem  

44,9 
Geen probleem 

+ 

Regels aanleren 52,8 
Geen probleem  

52,4 
Geen probleem 

/ 

Materieel belonen 59,0 
Geen probleem  

59,9 
Geen probleem 

/ 

Straffen 57,9 
Geen probleem  

54,4 
Geen probleem 

+ 

Hard straffen 57,7 
Geen probleem  

59,4 
Geen probleem 

- 

Op het gebied van positieve betrokkenheid zien we een verbetering bij de meeste gezinnen. Ook 

gaat men minder straffen en meer inzetten op die positieve betrokkenheid, wat een belangrijk doel 

van de stoptraining is. 

Qua regels aanleren en materieel belonen blijven de scores ongeveer hetzelfde, voor de start 

scoorde men dit reeds als niet problematisch in het algemeen. De score bij hard straffen is iets 

gestegen. Mogelijk komt dit doordat de ouders meer inzichten hebben opgedaan tijdens de 

opleiding van wat mild en hard straffen is. Vaak gaan ouders voor de training straffen geven die vb. 

een week duren (hele week niet gamen) en leren ze bij ons wat de definitie is van een milde straf, 

waardoor ze zichzelf meer kritisch gaan beoordelen. In realiteit zagen we geen enkel gezin dat 

effectief harder ging straffen. Men scoort het als niet problematisch. 
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6. Personeel  

In januari 2021 wordt Sanne Verbeeck langdurig ziek. Zij is het hele jaar afwezig. In juli besluit 

Shana Uyttendaele het team te verlaten. Beide collega’s worden vervangen op 1 maart door Silke 

Thys, die ons team voltijds vervoegt. Sinds juli 2020 zijn we een zelfsturend team.                             

Vanaf oktober 2021 krijgt Nadine Lambregts het mandaat van coördinator. Pas in februari 2023 

zullen deze uren effectief vrijkomen. Nu zijn er 8 uren voor vrij gemaakt. Hierdoor worden nog een 

aantal taken verdeeld onder de andere teamleden.  

 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. Vanaf oktober 36u (9u i.p.v. 6u Raket en 8u i.p.v. 3u coördinator taken) 

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

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

overgangsperiode. 

 Silke Thys: bachelor orthopedagogie en postgraduaat cliënt-centered spelcounseling, 

vanaf 1 maart in dienst voor 19u, sinds juli voor 38u. 

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

schoolbegeleider, 19u: langdurig afwezig 

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

gezins- en schoolbegeleider, 19u. tot juli 2021 – uit dienst 

 

Het team gaf bijna elke ouder- en leerkrachttraining 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.   

7. Vorming en opleiding  

 Vroeg detectie ASS (PANG 0-18): 24/6: Roxanne 

 Een gelabeld brein, een haperend lichaam (interactie academie, Thomas Fondelli): 13/07: 

Roxanne 

 De systemische netwerktafel: 08/09: Roxanne en Wendy 

 Stop4-7 opleiding: Kaat 

 Webinar: 5 praktische tips om ouders en kinderen beter emoties te leren (h)erkennen, 

SOS-kinderen en emoties, 1/07 
 

8. Pedagogische studiedagen  

 Studiedag BS Knipoog, Nadine, 29/11/2021 

 
 

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. 
In 2022 voorzien we terug een ‘refresh’ bij de opvoedkundigen rond de thema’s welbevinden en 
betrokkenheid. 
-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” 
Het thema ‘verbondenheid’ vormt de basis van onze missie en krijgt sterke verankering in de 
dagdagelijkse werking. 

 

http://www.cego.be/
http://www.relatiestudio.be/


26 

 

7.2. STOP4-7 Sint-Niklaas. 

Jaarverslag STOP4-7 programma Sint-Niklaas: werkjaar 2021 
 

1. Samenwerkingsverbanden 

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

lokale netwerken? 

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

ning omdat zij doorverwezen hebben of om hen te informeren als het gezin via een ander kanaal 

bij STOP terecht kwam. Na de groepsfase organiseren we voor elke begeleiding een overleg met 

alle betrokken partijen. Soms sluit andere betrokken hulpverlening aan, indien relevant.  

 

In 2021 gebeurde dit voornamelijk in afstemming met de werking van de betrokken scholen. Vaak 

gingen overlegmomenten online door, wat goed lukte. Wel merkten we dat de Corona-periode een 

zware werkdruk legde op scholen (afwezige leerkrachten, voortdurende wijzigingen, meer 

onstabiliteit in weekverloop,…) en ook CLB-werkingen hun takenpakket dienden te begrenzen. 

Waardoor het soms enige tijd duurde voor een overlegmoment kon doorgaan. 

 

Het blijft een continue zorg om te investeren in persoonlijke contacten met scholen, CLB’s en 

collega hulpverleners binnen de jeugdzorg. We merken dat er af en toe misvattingen circuleren 

over onze werking en doelgroep of dat bepaalde organisaties onvoldoende bekend zijn met onze 

werking. Er is soms verwarring tussen het RAKET-programma en STOP-programma (het laatste 

vraagt een groter engagement van de ouders, dit kan een drempel zijn). In augustus 2021 sloten 

we mee aan op de digitale Onderwijsraad Beveren om onze werking nogmaals toe te lichten aan 

de directies. We namen in november 2021 deel aan het netwerkforum van RADAR. De flyers van 

STOP werden vernieuwd en verder verspreid in onze regio en regio Gent-Lokeren. 

 

Welke zijn de doorverwijzers? 

Het CLB verwees 26% van de gezinnen door, 41% werd verwezen door de school, 18% via de 

ouders zelf of familie en 15% door andere hulpverlening. 

 

2. Gegevens deelnemende gezinnen 

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

Aantal 

Zowel in de groep van januari 2021, maart 2021 en september 2021 nemen telkens 9 kinderen en 

hun gezin deel. Elke keer opteerden we om een groep van 10 kinderen op te starten. Door 

verschillende omstandigheden (laattijdig afvallen, beperkte wachtlijst,…) startten we de trainingen 

met steeds 9 kinderen in de groep. Al deze kinderen rondden de trainingsfase ook af. 

Gezien we door de beperkte wachtlijst geen voltallige groep hadden in september 2021, volgde 

Margot een gezin op binnen een voortraject (periode september – december). Er vonden 

verschillende huisbezoeken plaats. Dit gaf de ruimte om nog dingen uit te klaren met het gezin 

(bezorgdheid rond gezondheid kind, taalbarrière ouders, hulpvraag helder krijgen,…) Dit gezin 

besliste uiteindelijk (nog) niet op te starten met de STOP-klas. 

Geslacht: 

   Jongen 19 70% 

   Meisje 8 30% 

   Totaal 27 100% 
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Leeftijd: 

Leeftijd in jaren  Aantal % 

   4 jaar 5 18% 

   5 jaar 13 48% 

   6 jaar 4 15% 

   7 jaar 5 19% 

Totaal  27 100% 

 

Gezinssamenstelling: 

Op basis van de demografische vragenlijst die de meeste ouders bij de start invulden, kregen we 

ook een zicht op de gezinssamenstelling (responsrate 85%, oftewel 23 vragenlijsten). 

16 kinderen woonden in het oorspronkelijke gezin, 2 groeiden op in een wedersamengesteld gezin, 

4 leefden bij een alleenstaande ouder (waarvan 1 co-ouderschap) en 1 kind woonde in een 

adoptief gezin.                         

Vanuit de informatie waarover we beschikken, hebben 14 ouders als hoogst voltooide opleiding 

hoger onderwijs, 4 universiteit, 5 algemeen secondair onderwijs, 6 technisch onderwijs, 6 

beroepsonderwijs en 2 lager onderwijs. 1 gezin is anderstalig (één van beide ouders geboren in het 

buitenland). Dat is 3%.                                      

Het valt op dat de ontbrekende vragenlijsten en gegevens vooral betrekking hebben op gezinnen 

met alleenstaande ouders (moeders in dit geval) en waarbij we meerdere belastende factoren zien 

(financieel, beperkt netwerk, beperkt Nederlands, meerdere kinderen,…). 

 

3. Contacten 

Hoe vaak waren kinderen, ouders en leerkrachten aanwezig?  

-In de groep van januari 2021 waren de kinderen gemiddeld 8,7/10 keer aanwezig. Door Corona 

miste één kind enkele keren de STOP-klas, de andere 8 kinderen waren er elke keer. Ouders 

namen gemiddeld 9/10 deel (ouderbijeenkomsten online). Leerkrachten waren gemiddeld 2,4/4 

keer aanwezig (leerkrachtbijeenkomsten online).  

-In de groep van maart 2021 waren de kinderen gemiddeld 7,9/10 keer aanwezig. Ouders namen 

gemiddeld 8,2/10 deel (ouderbijeenkomsten online). Leerkrachten waren gemiddeld 3/4 keer 

aanwezig (leerkrachtbijeenkomsten online). Voor één kind volgden zowel de klasleerkracht, 

duobaan-collega en zorgcoördinator de hele reeks mee. Deze school vraagt later ook een 

pedagogische vorming aan om het ganse kleuterteam mee te betrekken in de STOP-visie. 

-Voor de groep van september 2021 waren de kinderen gemiddeld 9,3/10 keer aanwezig. Ouders 

namen gemiddeld 9,3/10 deel. Goed nieuws, de ouderbijeenkomsten konden terug fysiek 

doorgaan (één keer dienden we de groep op te splitsen in twee kleinere oudergroepen in functie 

van een voldoende grote zaal.) Dit bracht positieve (nieuwe) ervaringen. De 

leerkrachtbijeenkomsten vonden 3 keer fysiek plaats, de laatste keer online (conform de 

verstrengde Corona-maatregelen). Leerkrachten waren gemiddeld 1,5/4 aanwezig.  

 

4. Resultaten  

De rapportering van de resultaten vanuit de verschillende meetmomenten is voor dit jaarverslag 

zeer beperkt. Dit heeft verschillende redenen: 

Door een wijziging in ons registratieprogramma Bergop kunnen we op het tijdstip dat het 

jaarverslag wordt opgemaakt, geen overzicht verkrijgen van de resultaten van de verschillende 

afgenomen vragenlijsten. Ook de input van de leerkrachten is nog niet voorhanden. 
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Dit wordt dit werkjaar door Bergop verder op punt gesteld. 

Tevens wordt na onderlinge afstemming met de andere STOP-teams, beslist om vanaf september 

2021 verder te werken met de vragenlijsten CBCL (Child Behavior Checklist) en de TRF (Teacher 

Report Form). Dit heeft als reden dat deze vragenlijsten een hogere betrouwbaarheid hebben dan 

de eerder gebruikte vragenlijst SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire). Deze 

overgangsfase zorgt ervoor dat we voor dit jaarverslag niet alle groepen met elkaar kunnen 

vergelijken. 

 

We bekijken de effecten op groepsniveau. Voor het overzicht van de resultaten nemen we de 18 

gezinnen in beschouwing die het programma voltooid hebben en waarbij we de vragenlijst SDQ 

afgenomen hebben. De derde groep (september 2021) kreeg de vragenlijst CBCL. Deze effecten 

kunnen op dit moment nog niet verwerkt worden. 

 

Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) Groep januari 2021 en maart 2021 

Ter info voor wat volgt: een effectsize van 0.2 is klein, 0.5 betekent gemiddeld en 0.8 is hoog. 
 
Ouders geven via de SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire) 3 maand na de start van het 
programma (= tussentijdse scores) kleine effecten weer voor gedragsproblemen (0.40), prosociaal 
gedrag (0.40), aandachtstekort/ hyperactiviteit (0,24) en problemen met leeftijdsgenoten (0,29). We 
zien op vlak van emotionele problemen (-0,17) een verwaarloosbaar effect.  
We baseren deze conclusies op 11/18 oftewel 61% ingevulde vragenlijsten. 
 
Ouders geven via de SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire) 6 maand na de start van het 
programma (= eind-scores) kleine effecten weer voor prosociaal gedrag (0.38), aandachtstekort/ 
hyperactiviteit (0,25) en problemen met leeftijdsgenoten (0,32). We zien op vlak van emotionele 
problemen (0,06) en gedragsproblemen (0.0) een verwaarloosbaar effect.  
We baseren deze conclusies op 10/8 oftewel 55% ingevulde vragenlijsten. 
 

5. Conclusie  

Gezien we op dit moment in een overgangsfase zitten bij het Bergop registratiesysteem, zijn we 

voorzichtig voor het interpreteren van deze resultaten. De input van de metingen is niet volledig 

(niet alle vragenlijsten zijn opgenomen, de input van de leerkrachten is nog niet aanwezig). Dit 

brengt geen betrouwbaar beeld om conclusies uit te trekken.  

We vinden het als team belangrijk om onze STOP-werking blijvend kritisch onder de loep te nemen 

en onze hulpverlening te blijven afstemmen op de noden van onze doelgroep. Naast de opvolging 

van de effecten (via de vragenlijsten), bekijken we dan ook andere factoren tijdens onze 

begeleidingen (aanwezigheden, tevredenheid kinderen en ouders, samenwerking met scholen, 

vooruitgang van kinderen en ouders tijdens de groepsfases, opbouwen van vertrouwensrelaties, 

betrokkenheid ouder(s) en school, reden bij afvallers,…).  

Met de aanwezigheden voor de groepstrainingen zijn we heel tevreden zowel voor de kinderen, 

ouders als leerkrachten. We merken dat ouders alles in het werk stellen om i.f.v. de 

ouderbijeenkomsten (namiddag) een regeling te treffen met hun werkgever, opvang voor andere 

(niet-schoolgaande) kinderen thuis te voorzien,… Dit vraagt een groot engagement, zeker ook in 

het Corona-tijdperk. Ook zien we bij enkele gezinnen (zowel kerngezin als gescheiden) dat ouders 

vaak samen aansluiten, of elkaar afwisselen.  

 

Uit de mondelinge evaluatie van de ouder- en leerkrachtbijeenkomsten, blijkt dat de voorkeur blijft 

uitgaan naar een fysieke samenkomst. Dit maakt het gevoel van verbinding groter, dit verlaagt de 

drempel om persoonlijke ervaringen te delen in een groep ouders, de nodige apparatuur om online 

te werken is niet steeds voorhanden voor kwetsbare gezinnen,…. Desalniettemin brengt het online 

werken voor meerdere ouders ook de mogelijkheid om wél te kunnen aansluiten (bv. ouders in 

ploeg-werk). 
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Ook in deze Corona-periode behouden we een mooie feedback van vragenlijsten. Ouders en 

leerkrachten doen hun 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. Margot volgt dit nauwgezet op en stuurt een 

herinnering als mensen nog geen vragenlijst teruggestuurd hebben. We hopen dan ook om 

binnenkort deze input van vragenlijsten via het systeem van Bergop verder in kaart te brengen. 

We blijven aandachtig dat de resultaten steeds dienen begrepen te worden vanuit een beeld van 

het gezin. Heeft een achteruitgang van effect te maken met het beter leren kijken naar het gedrag 

van het kind of is er werkelijk meer probleemgedrag? Veel hangt ook 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. 

6. Personeel 

Teamsamenstelling en eventuele wisseling in personeel of vervangingen 

In juni 2021 namen we, met spijt in het hart, afscheid van onze coördinator Mieke Putteman. 

Gedurende bijna 10 werkjaren droeg Mieke het STOP-programma uit met veel enthousiasme en 

een grote gedrevenheid. Haar gezinsuitbreiding, een verhuis en grotere woon-werk afstand, 

leidden tot de beslissing om dichterbij huis als psycholoog binnen een OBC aan de slag te gaan. 

We vieren Mieke haar vertrek met een warm afscheidsfeest en zorgen voor een plakboek met 

woordjes vanuit de ganse organisatie van Het Open Poortje. 

Margot Vanden Bulcke volgt Mieke op als coördinator van het team. 

 

In het werkjaar 2021 kende ons team meerdere collega’s door verschillende zwangerschaps-

vervangingen: 

- Annelies Sonck: trainer/begeleider (december 2020 – augustus 2021, nadien doet Annelies 

vervanging binnen het team Gent-Lokeren) 

- Lisa Lauwers: trainer/begeleider (december 2020 – juli 2021, december 2021 – november 2022) 

 

Vaste teamleden: 

- Friedl Vanluchene: trainer/begeleider (terug uit ouderschapsverlof augustus 2021) 

- Josephine Van den Broecke: trainer/begeleider (terug uit zwangerschapsverlof september 2021) 

- Bo Swinnen: trainer/begeleider (terug uit zwangerschapsverlof september 2021) 

- Mario De Proft, een ervaren leefgroepbegeleider vh CKG, steunt ons ook bij de kindtrainingen. 

- Margot Vanden Bulcke coördinator, trainer/begeleider 

Margot gaat in december 2021 in zwangerschapsverlof voor haar 2e kindje. Ze wordt als 

coördinator vervangen door Bo Swinnen.  Lisa Lauwers, die reeds eerder een vervanging deed in 

ons team, springt terug bij voor de nodige vervanging.  

 

Ines Nedjari doet haar stage voor de opleiding Psychologie (UGent) vanaf september 2021 tot 

februari 2022.  

 

7. Vormingen, opleidingen en publicaties 

- Gevolgde studiedagen of vormingen  

1. 5-daagse opleiding STOP (voor nieuwe medewerkers) (online): Lisa en Annelies 

2. Intervisiegroep Infants Radar: 3x voormiddag voorjaar (online): Margot en Annelies 

3. 3-daagse oplossingsgericht werken (Sven Bussens, online): gans STOP-team 

4. 5-daagse training speltherapie Tine Maeyens: Margot 

5. 2-daagse vorming Signs Of Safety (Sven Bussens, waarvan 1 dag online): gans STOP-team 

6. Intervisiegroep Infants Radar: 3x voormiddag najaar (waarvan 1 dag online): Margot en 

Josephine 

7. Netwerkforum: Ontdek RADAR: november 2021 Margot 
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- Georganiseerde vormingen 

Margot en Annelies geven een pedagogische studiedag (voormiddag) aan het kleuterteam van de 

KoHa Heilige Familie (Hamme) in oktober 2021. 

 

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

aandachtspunten 

Wat we geleerd hebben ‘tijdens corona’ en zinvol is gebleken, kunnen we blijven toepassen. Het 

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 leerden dat de mogelijkheid er is om te combineren tussen digitale en fysieke 

groepsbijeenkomsten met de ouders en leerkrachten. De voorkeur blijft fysiek. 

 

Dit werkjaar merkten we in het najaar 2021 dat we een beperkte wachtlijst hadden, mede hierdoor 

startten we twee keren op met een groep van 9 kinderen. We verstuurden een ‘nieuwsbrief’ met de 

vermelding van beschikbare plaatsen naar de CLB’s, scholen in onze regio en onze collega’s van 

CKG. We lichtten ons programma nogmaals kort toe. Dit zorgde voor meer aanmeldingen en terug 

een toestroom op de wachtlijst.  

 

We krijgen steeds meer te maken met complexe gezinssituaties. Vaak redeneren doorverwijzers 

zo dat het STOP-programma reeds ‘een eerste hulpverlening’ kan bieden, in afwachting van meer 

langdurige hulp, vaak met (zeer) lange wachtlijsten. Hierbij botsen wij ook op de grenzen van ons 

programma. We blijven een kortdurend programma (3 maanden intensieve begeleiding), onze 

mogelijkheden nazorg zijn beperkt. Een samenwerking met een CKG-werking (bv. onze collega’s 

van Het Open Poortje) zou hierin ondersteuning bieden: een voortraject en/of langdurige 

nabegeleiding, een meer integrale aanpak, zo nodig de mogelijkheid van een residentiële opname 

voor het kind/de kinderen in het gezin. Soms staat het water zo hoog, dat ouder(s) (en kind) eerst 

even een rustmoment nodig hebben voor ze verder in beweging kunnen en we vanuit het STOP-

programma kunnen werken aan de sociale- en opvoedingsvaardigheden. 

 

Tegelijk blijven we de kracht zien van ons programma: voor sommige gezinnen biedt STOP een 

eerste stap, een succeservaring met de hulpverlening. Waar we dan gebruik van kunnen maken bij 

de eventuele doorverwijzing. We zien bij meerdere begeleidingen een positieve vooruitgang, 

ouders en kinderen zijn tevreden over hun deelname. Leerkrachten zijn dankbaar om de 

leerkrachtbijeenkomsten, de visie wordt verspreid op scholen. Dit alles geeft ons als team zoveel 

voldoening! 

 

Datum: 4/4/2022 door Margot Vanden Bulcke (coördinator) 

 
 
 

7.3. STOP4-7 Lokeren-Gent. 2021 
 
Jaarverslag STOP4-7 programma Lokeren-Gent: werkjaar 2022 

 

1. Inleiding 

Evenals 2020, werd 2021 nog erg getekend door COVID19. Dit betekende dat de ouder- en 
leerkrachtgroep van het voorjaar volledig online doorgingen. De groepen van het najaar konden 
mits het dragen van een mondmasker al in groep plaatsvinden. Het aantal huisbezoeken werd 
beperkt tot het noodzakelijke. De schoolbezoeken waren afhankelijk van de ‘politiek’ van de school 
in verband met COVID19. Er waren minder schoolbezoeken dan in ander jaren. 
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Twee collega’s werden zwanger (beiden zijn intussen bevallen) en werden door even degelijke 
collega’s vervangen.  

2. Samenwerkingsverbanden 

Wat heeft het team gedaan om het aanbod bekend te maken, om zich te integreren in de 
lokale netwerken? 
In Corona tijden was het verzorgen van de public relations geen vanzelfsprekende zaak.   
 
 Welke zijn de doorverwijzers? 
Het overgrote deel van de doorverwijzingen verliep via een school (18), gevolgd door een CLB (7). 
Een minderheid werd doorverwezen door een psycholoog of psychiater (4) of een andere 
hulpverleningsorganisatie (3). Eén kind werd rechtstreeks aangemeld zonder doorverwijzing. 
 
 

3. Gegevens deelnemende gezinnen 

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

Geslacht: 

   Jongen 30 88% 

   Meisje 4 12% 

   Totaal 34 100% 

 
De leeftijd: 

Leeftijd in jaren  Aantal % 

   4 jaar 13 38% 

   5 jaar 10 29,5% 

   6 jaar 9 26,5% 

   7 jaar 2 6% 

Totaal  34 100% 

 
Dit betekent dat we vorig jaar nog meer jongens bereikten dan normaal (80% normaal, nu 88%). 
We bereikten vooral de jongere kinderen, wat vanuit het oogpunt van preventie toe te juichen valt.  
Op basis van de demografische vragenlijst die meerdere ouders (16) invulden, kregen we ook een 
zicht op de gezinssamenstelling. 
12 kinderen woonden in het oorspronkelijke gezin; 2 groeiden op in een wedersamengesteld gezin 
en 1 leefde bij een alleenstaande ouder. Voor onze jonge kinderen lijkt het dat de meeste (net als 
vorig jaar) nog in hun oorspronkelijk gezin wonen. 
De gezinsgrootte varieerde van enig kind (4), over één brus (6), twee brussen (3), naar 3 of 4 
brussen (3). Dit blijft ook in dezelfde lijn als vorig jaar. Het betreft dus vooral kleine gezinnen. 
De plaats in de kinderrij was vaak de oudste (2); enkele waren nummer twee in de rij (3) en een 
eenling was nummer 5. 
De thuistaal was in de meeste gevallen het Nederlands. Enkele kinderen spreken thuis Turks, 
Turks en Nederlands of Engels en Nederlands. De meeste moeders zijn in België geboren, 
behalve 1 in Nederland, 1 in Engeland, 1 in India en 1 in Ghana. Bij de vaders zien we een 
gelijkaardig beeld, maar nu is er één vader afkomstig uit Ghana en twee uit Turkije. 
De moeders zijn gemiddeld 35 à 36 jaar oud; de vader zijn gemiddeld 37 jaar oud (tussen 30 en 56 
jaar). Dit is hetzelfde als in vorig verslag.  
De meeste moeders hebben een hogere opleiding gevolgd: 3 hoger onderwijs en 6 universiteit. 
Zes moeders hebben een diploma secundair als hoogste opleiding (3 ASO, 1 TSO en 2 BSO). Eén 
moeder is laag opgeleid (BuSO). 
Vaders zijn gemiddeld genomen iets lager opgeleid dan de moeders: 5 hoger onderwijs, 3 TSO, 4 
BSO, 1 BuSO 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. 
De meesten werken als bediende (3 vaders en 10 moeders), als arbeider (6 vaders en 1 moeder), 
als zelfstandige (4 vaders) of als ambtenaar (1 vader en 1 moeder). Daarnaast zijn er twee 
huisvrouwen, één werkloze moeder en 1 vader die als vrijwilliger werkt. 
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4. Contacten 

Hoe vaak waren kinderen, ouders en leerkrachten aanwezig?  
 
Kindtraining:  
In Lokeren waren de kinderen gemiddeld 8/10 en 9/10 aanwezig. In Gent was dit vrij gelijkaardig 

(maar onvoldoende betrouwbaar bijgehouden). 
Oudertraining: 
In Gent waren de ouders gemiddeld 7/10 aanwezig (dit cijfer is ietwat scheef getrokken doordat 1 

moeder slechts 1 keer aanwezig was en nadien afhaakte met haar zoon). In Lokeren was dit 
cijfer iets hoger (maar minder betrouwbaar geregistreerd).  

Doordat de leerkrachttraining nog telkens online doorging, werden de aanwezigheden minder goed 
bijgehouden. 
 

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. Dit blijft echt een probleem waardoor heel 
weinig resultaten ook relevant zijn voor de ganse groep. Bijkomend probleem is dat er halfweg het 
jaar overgeschakeld werd van het standaard gebruik van de SDQ naar de CBCL/TRF. Dit maakt 
dat er maar half zoveel lijsten konden verzameld worden als vorige jaren. 

Bij aanvang vulden de ouders van 21 kinderen vulden een gedragsvragenlijst in (CBCL 1,5-5: 14 
en CBCL 6-18: 7), hetzelfde geldt voor de leerkrachten (C-TRF: 15 en TRF 6-18: 6). De SDQ werd 
door 16 ouders en 13 leerkrachten ingevuld. De OBVL en de VSOG werden 19 keer ingevuld.  
De beginscores zijn conform de verwachtingen: de kinderen vertonen ernstig probleemgedrag 
volgens de leerkrachten (gemiddelde T-score 67 voor de jongste groep en 69 voor de oudste 
groep) en de ouders (T-score 64 voor beide groepen). Onder een T-score van 60 wordt dit als 
normaal beschouwd, tussen de 60 en 63 is er sprake van een sub-klinische score en vanaf 64 
wordt gesproken van een klinische score. Op de SDQ die nog over een aantal kinderen werd 
ingevuld is er eveneens duidelijk sprake van ernstige gedragsproblemen (meer dan 2,5 
standaarddeviaties van het gemiddelde, waarbij tot 1 sd normaal is). Wat de opvoedingsbelasting 
(OBVL) betreft geven ouders aan geen milde of ernstige problemen te ervaren? 
Gezien het beperkte aantal ingevulde lijsten over twee meetmomenten heeft een weergave van de 
mogelijke effecten geen betekenis (maximaal 10 tussentijds en slechts 2 op het einde).  
    

6. Personeel 

Teamsamenstelling en eventuele wisseling in personeel of vervangingen 
 
In het kalenderjaar 2021 bestond het team uit: 

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

(50%), tijdelijk (60%)  

• Tine Foubert:  kindtrainer, leerkrachttrainer en gezins- en schoolbegeleidster (90%) 

• Laure Detailleur: kindtrainer, leerkrachttrainer en gezins- en 

schoolbegeleidster (85%). In zwangerschapsverlof van 15 juni 2021 tot maart 2022. 

• Elke Vanhoutte: kindtrainer, leerkrachttrainer, gezinsbegeleider en 

schoolbegeleider (85%) 

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

zwangerschapsverlof van 1 juli 2021 tot begin september 2022. 

• Annelies Sonck (85%): vervanging zwangerschap Laure vanaf 1 augustus 2021. 

• Lies Van Hauwenhuyse (50%): vervanging zwangerschap Sarah sinds 23.09.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



33 

 

7. Vormingen, opleidingen en publicaties 

Gevolgde studiedagen of vormingen  
- we volgden als team de 3-daagse vorming (mei-juni) van Sven Bussens rond       
oplossingsgericht werken 
- op 10 juni volgde Laure de basisvorming Cultuursensitief hulpverlenen bij OTA. 
- augustus 2021: Annelies volgde de vorming van Rots&Water -  
- 15 oktober: oplossingsgericht werken door Frederike Bannike (Wim) 

- 29 november: Salima volgde de vorming van Signs of Safety. 
 
Georganiseerde vormingen 
- januari en februari: 5-daagse opleiding voor nieuwe STOP4-7 medewerkers 
- dag 5 opleiding STOP4-7 nieuwe medewerkers CKG Kapoentje Oostende (Wim) 
- 17 maart: Laure en Tine gaven een vorming aan de leefgroep en sociale dienst van CKG Het 
Open Poortje  
- november : Elke en Tine gaven een vorming in de basisschool in Bornem. 
 

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

aandachtspunten 

We willen in 2022 voluit inzetten op het verzamelen van voldoende vragenlijsten op meerdere 

meetmomenten zodat zinvol iets kan gezegd worden over de effecten van onze hulpverlening. 

Daarnaast willen we een duidelijker VTO-beleid uitwerken met richtlijnen over welke 

vormingen we meer gericht willen volgen. 

 
 
Datum: 16.04.22, Wim De Mey, coördinator 

 
 
 

 

Signalen in de marge; 
 
Engelstalige vertaling van de handboeken STOP 4-7. 
De methodiek STOP4-7 is 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.  De methodiek heeft ondertussen in Letland een Letse vertaling en inzet.  
Aansluitend op enige internationale aandacht, verkenden we de mogelijkheid om het handboek 
een Engelstalige vertaling te bieden.  Uiteindelijk kregen we een zeer haalbare offerte vanwege 
een Belgische vertaalster, dr Karen Ferreira-Meyers, die werkzaam is aan de universiteit van 
Swaziland. Deze offerte werd integraal door een lid van de RVB betaald (dhr Paul Demeyere).  We 
kunnen onze waardering hiervoor, niet genoeg benoemen.  De Engelstalige vertaling is sinds 2020 
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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nji.nl/
mailto:Arnold@hetopenpoortje.be
mailto:wim.stop@stop4-7.be
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8. Het Wereldpoortje, tehuis voor 12 niet-begeleide minderjarige 
vluchtelingen (NBMV). 

 
Het werkjaar 2021 in het Wereldpoortje: 
‘Het Wereldpoortje’ vierde op 20 juni 2021 zijn 5-jarig bestaan. Dit hebben we uitgebreid gevierd in 

september met een groot, leuk tuinfeest. Door de naweeën van corona waren er minder 

aanwezigen dan verwacht maar we mochten toch enkele ex-bewoners, collega’s vanuit Hops en 

van zusterorganisaties begroeten. 

Op 31.12.2021 huisvestten we 12 Afghaanse jongeren. De leeftijd schommelt tussen de 12 en 17 

jaar. Verschillende jongeren horen, gezien hun leeftijd, eigenlijk niet meer thuis in het centrum 

omdat de regels vooral gericht zijn op jongere kinderen ( bv uur van thuiskomst, zelfstandigheid, 

…). Zij kunnen echter niet doorstromen omdat er nog geen beslissing is gevallen en doorstroom 

hierdoor enorm bemoeilijkt wordt. 

7 jongeren stroomden echter wel in 2021 door: 2 naar pleegzorg, 1 naar een groot asielcentrum ( 

omdat leeftijd van 18 jaar naderde en hij zich niet meer kon vinden in de werking van het het 

Wereldpoortje).  4 jongeren stroomden door naar een LOI. 

Op personeelsvlak was het een woelig jaar. Enkele mensen zijn vertrokken en de coördinator heeft 

landingsbaan genomen ( van 35u/wk naar 19u/wk). De vrijgekomen uren worden opgenomen door 

een pedagoge. Dit is een nieuwe functie binnen het Wereldpoortje, voordien was de pedagogisch 

verantwoordelijke ook leefgroepbegeleider. Deze combinatie was niet steeds even eenvoudig.  

Daarnaast is er ook gekozen voor een nachtbegeleider ipv een leefgroepbegeleider en dit bij de 

invulling van vrijgekomen plaatsen. Voor de leefgroepbegeleiders wogen de vele nachten, die ze 

dienden te presteren door. Omwille van de schaarste aan leefgroepbegeleiders op de arbeidsmarkt 

wordt het steeds moeilijker om geschoolde krachten te vinden. Zij-instromers zijn heel gemotiveerd 

maar schrikken van de impact dat werken met onze doelgroep heeft op hen. Verder uitwerken van 

onze ondersteuning van nieuwe medewerkers blijft een belangrijk gegeven.  Ondanks de vele 

personeelswissels kunnen we blijven 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. 

Op maatschappelijk vlak heeft bleef corona een belangrijke factor voor het welzijn van de jongere 

als voor de begeleiding. Daarnaast was er ook de Taliban die de macht greep in Afghanistan.  Dit 

zorgde voor enorm veel stress, machteloosheid en bijhorende spanningen bij onze jongeren.  

Voor 2022 plannen we verdere uitbouw fieldtraining (begeleiden nieuwe medewerkers), het welzijn 

van de medewerkers, uitbouw pedagogisch visie en herschrijven van het Huishoudelijk Reglement 

(less is more). Een onderzoek rond welbevinden bij jongeren die vertrokken zijn, staat al langer 

gepland en kan hopelijk doorgaan volgend jaar, dit ism een hogeschool (Ho-West) uit Kortrijk. 

 
Verslag Gust Janssens, coördinator Het Wereldpoortje 

 
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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9. Modulair aanbod VZW Het Open Poortje, 2021 
 

 Naam typemodule Aantal 
Modules 
Schilde 

Aantal 
Modules 
Waasland 

Intensi. Duur Frequen- 
Tie 

RT/ 
NRT 

 Aanbod in de CKG-werking       

1 
 

Kort licht mobiele pedagogische 
gezinsbegeleiding. 
 

CKG 
HOPS; 
21 

9 

CKG 
HOPW; 
17 

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

RT 

2 
 

Lang licht mobiele pedagogische 
gezinsbegeleiding. 
 

CKG 
HOPS; 38 
De Tuimel;3 

CKG 
HOPW; 24 

1 -3 uur 3 mnd-1 jr 
 

Gemid. 
1/wk 

RT 

3 Zeer korte, intensieve mobiele pedagogische  
Gezinsbegeleiding. 
 

CKG 
HOPS; 0 

CKG 
HOPW; 2 

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

RT 

4 
 

Korte, intensieve mobiele pedagogische   
gezinsbegeleiding. 
 

CKG 
HOPS; 3 

CKG  
HOPW; 3 

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; 2 

CKG 
HOPW; 5 

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

CKG 
HOPS; 0 

CKG 
HOPW; 8 
+ 2 bedjes  
Werf 2 

24/24 u 1-6 wkn 
 

24/24u RT 

11 Lange residentiële opvang. 
                                      -perspectiefzoekend 
                                      -perspectiefbiedend 
 
 

CKG  
HOPS; 12 
 

CKG  
HOPW; 0 

24/24 u Max 1 jaar 
Tot  6 jr 

24/24u NRT 

 Jongerenwelzijn; aanbod in HOP-Schilde 
 

      

12 
 
 

Verblijf van gemiddeld 4 tot 7 nachten/wk  
 

JW 
HOPS; 4 

 24/24u 6 mnd 24/24u NRT 

13 Contextbegeleiding met basisintensiteit JW 
HOPS; 4 
 

 1u 6 mnd 1/wk NRT 

14 
 
 

Contextbegeleiding dreigende  
Uithuisplaatsing, SofS 

JW  
HOPS; 3 

 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, die ook projectmatig zijn. 
Ook bieden we enkele Raket-modules aan die niet via het agentschap Opgroeien gefinancierd  
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zijn. Die zijn hier niet in opgenomen  
En tenslotte is de werking Domo-Antwerpse Kempen hier niet in opgenomen omdat deze  
Evenmin gefinancierd wordt vanuit het agentschap Opgroeien. 

 
 
 

 
Signalen in de marge;  Tevredenheidsmetingen bij gezinsbegeleidingen die 
mobiel en residentieel werden afgerond in 2021. 
  
In 2021 is de werkgroep tevredenheidsmetingen aan de slag gegaan met de herwerking van de 

tevredenheidsmeting voor ouders, kinderen, jongeren en voogden. 

Voor de tevredenheidsmetingen van ouders behielden we de vragen rond samenwerking 

behouden en voegden we vragen toe over het effect dat onze begeleiding op hun leven, hun 

beleving en hun zelfvertrouwen heeft. De vragenlijsten van de kinderen werden opgefrist met 

recente foto’s en we stelden ook vragen over hun beleving van hun omgeving, de begeleiding en 

hun vertrouwen.  

Alle vragenlijsten werden in een google forms opgesteld zodat ouders, kinderen, jongeren en 

voogden de vragenlijst digitaal kunnen invullen via enkele klikken. De kinderen kunnen 

ondersteuning krijgen van de begeleiding bij het invullen van de vragenlijsten. De vragenlijst is ook 

nog steeds beschikbaar op papier voor de mensen die dit wensen. Ze worden dan nadien 

toegevoegd aan de digitale analyse. 

We beslisten om de vragenlijst op 2 momenten in het jaar af te nemen. Dit in mei en november 

2021. Er is gekozen voor 1 vragenlijst en geen onderscheid meer gemaakt tussen een tussentijdse 

en eindtevredenheidsmeting. Wanneer een begeleiding langer na een maand na de gezamenlijke 

afname afgesloten wordt, dan vragen we een nieuwe tevredenheidsmeting in te vullen. 

De analyse van de tevredenheidsmetingen wordt door de pedagoog/coördinator van de afdeling 

gemaakt en teruggekoppeld aan de teams. Teams kunnen daar de ruimte nemen om te bespreken 

of deze analyse herkenbaar is, het vertellen naast het tellen als het ware. Daardoor kunnen er 

acties opgezet worden ter verbetering van de werking.   

We komen op een totaal van 153 tevredenheidsmetingen van ouders, kinderen, jongeren en 

voogden voor het jaar 2021. Dit is zeker 3 maal de respons van vorig jaar. Dit kan door:                    

-de aanpak van digitale formulieren via mail of whatsapp aanbieden die snel en eenvoudig ingevuld 

kunnen worden.                          

-Het 2de coronajaar waardoor mensen al meer mee zijn met digitale manier van communiceren.      

-Nog steeds aanbieden van papieren formulieren.                          

-2 vaste momenten inroepen om de tevredenheid te bevragen waarbij men dit op team ter 

herinnering kan opbrengen naar de collega’s, als een manier om de respons te vergroten.                

-…. 
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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, de werven 1 en 2 en de projecten rond Raket en Domo-Antwerpse Kempen 
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 het agentschap 
Opgroeien.  De subsidiëring vanuit Jongerenwelzijn verloopt ook via het agentschap opgroeien 
maar hanteert andere modulaire wegingen.  Aanvullend ontvangt de werking ook middelen uit de 
sociale maribel, ouderbijdrages, projectgelden en giften van derden.  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).    
 
10.2. De Raad van Beheer en de Algemene Vergadering van de VZW 
 
-De Algemene Vergadering 
RvB; mevr. Chris De Clerck, mevr. Miet De Grève, dhr. Paul Demeyere, dhr. Eric Verhaege,  
dhr. Baudouin Helleputte (voorzitter-ad interim) en mevr. Anne Van Mulders. 
AV; dhr. Luc Bulckaert, dhr. Wim Vandenbroeck, Mevr. Griet Destatsbader.  
 
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 

 
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, Lokeren en 
Beveren.  Het betreft samen denken/werken rond uitbouw van innovatieve modules als Raket, 
maar evenzo rond ondersteuning van de 2 Domo-werkingen (Domo Waasland is een aparte vzw 
maar met sterke samenwerking met Het Open Poortje vzw; 2 leden van de RvB van Domo-
Waasland zijn medewerkers van Het Open Poortje vzw).  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. 

http://www.vlaamswelzijnsverbond.be/
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11. Kwaliteitszorg, onze verdere stappen. 
 
In 2021 hebben we mooie stappen vooruit gezet in de zorg voor ons kwaliteitsbeleid. We proberen 
al enkele jaren het kwaliteitsverhaal dichter bij alle medewerkers te brengen en het levend te 
houden in ons dagelijks handelen. Een overzicht van dit proces en  de stand van zaken in de 
verbeterprojecten van 2021 vindt u hieronder: 
1. Kwaliteitshandboek: digitaal toegankelijk en gebruiksvriendelijker maken  
In 2021 hebben we verder gebouwd aan dit proces. Het kwaliteitshandboek is digitaal bereikbaar 
op elke computer maar bleef iets van ‘de kwaliteitcel’ of het ‘kwaliteitsbeleid’. De medewerkers 
zochten hun houvast voor hun dagelijks handelen nog niet in het kwaliteitshandboek. Ze wisten 
niet goed hoe ze moesten beginnen zoeken. Daarom hebben we dit voorbije jaar daar verder op 
ingezet.  

- We maakten het document ‘START Kwaliteitshandboek’ waar we 

via de boommetafoor en koppelingen naar de onderliggende 

documenten het kwaliteitshandboek visueel toegankelijker gemaakt 

hebben. De hoofdstukken zijn opgebouwd vanuit het EFQM model 

van 2013 maar door dit te vervatten in de boom wordt het 

kwaliteitsbeleid visueel overzichtelijk en duidelijker.  

- Via de inhoudstafel en het document ‘werkdocumenten’ geraken 

de medewerkers in enkele klikken bij de juiste documenten die ze 

vaak nodig hebben.  

- Er werd een ‘Algemeen filmpje kwaliteitszorg’ gemaakt waarin 

uitgelegd wordt wat een kwaliteitsbeleid is, hoe we dit zien in het dagelijks werk en wat de 

kwaliteitcel net van taken doet. In dit filmpje gaan we ook naar het kwaliteitshandboek zelf 

en laten we zien hoe de medewerkers heel vlot naar alle nodige documenten kunnen gaan 

via de koppelingen. Dit filmpje werd in maart verspreid naar alle afdelingen en alle 

medewerkers hebben dit filmpje bekeken. Dit filmpje werd door alle medewerkers als 

duidelijk en verhelderend ervaren, zowel naar doel van kwaliteitszorg toe als naar 

toegankelijkheid van het kwaliteitshandboek. Het wordt nu ook in de onthaalbrochure voor 

nieuwe medewerkers vermeldt als 1 van de verplichte items om onze werking te leren 

kennen.  

- De nieuwsbrief waarin we relevante informatie vanuit de kwaliteitscel over de interne 

werkgroepen, verbeterprojecten en nieuws de verschillende afdelingen vertellen, wordt ook 

als een goede communicatietool gezien. We brengen deze nieuwsbrief 4 keer per jaar uit 

en voelen dat de afdelingen vaker zelf inhoud beginnen aan te brengen, waardoor zorg 

voor de kwaliteit van ons dagelijks handelen weer wat duidelijker in de verf komt te staan.  

 
Kwaliteitsdagen 
Na verschillende keren dit te hebben moeten uitstellen is op 11 oktober 2021 de eerste 
kwaliteitsdag doorgegaan. Op deze kwaliteitsdag hebben de deelnemers in 3 verschillende 
workshops vanuit 6 relevante thema’s samen nagedacht over wat we al goed doen, wat we nog 
willen bereiken en hoe we deze zaken kunnen bereiken.  

- De thema’s zijn: visie, onthaal, inspraak, nazorg, interne communicatie en welzijn op het 

werk.  

- We maakten een filmpje met foto’s vanuit de dagelijkse leefgroepenwerking om de visie 

van verbondenheid nog eens duidelijk over te brengen.  

- De workshops zelf waren met hulp van verschillende methodieken vooral een plaats voor 

actieve uitwisseling over de afdelingen heen. 

- De dag werd als sterk verbindend ervaren, de medewerkers gaven aan dat het een 

waardevolle dag was vol belangrijke uitwisseling van idëeen en een manier om de 

collega’s van de verschillende afdelingen beter te leren kennen.  

- Vanuit de evaluatie van de eerste kwaliteitsdag houden we in de 2de kwaliteitsdag wat de 

deelnemers ons teruggaven als werkpunten.  

- Door coronaperikelen is de 2de kwaliteitsdag uitgesteld naar 25 april 2022.  

- In de nieuwsbrieven houden we de medewerkers op de hoogte wat er met al hun input 

gebeurt en wanneer we samen de volgende stappen zullen zetten. Ondertussen hopen we 

dat ze met veel inspiratie in hun teams al aan de slag kunnen met de haalbare dingen.  
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- De kwaliteitsdagen zijn bedoeld om iedereens betrokkenheid op kwaliteitszorg verder te 

vergroten. We zullen deze uitdaging dan ook verder blijven aangaan.  

 
2. Tevredenheidsmetingen: 

o PDCA Tevredenheidsmeting bij Ouders en kinderen:  

De werkgroep is begin 2021 samengekomen om alle tevredenheidsmetingen te 

herwerken.  We herschreven de tevredenheidsmetingen van ouders en kinderen met de 

groeilijnen en het thema van effect van hulpverlening in ons achterhoofd. Dit om relevante 

vragen te stellen over werking, samenwerking én verandering die een begeleiding teweeg 

heeft gebracht in de beleving van de ouders (effect, maar niet geobjectiveerd).  

We zijn overgestapt naar 1 vragenlijst per doelgroep en 2 vaste tijdstippen (mei en 

november) om alle dossiers te bevragen. Op het einde van de begeleiding wordt de 

vragenlijst opnieuw afgenomen (>1 maand na vorige bevraging).  

Er werden in 2021 2 afnames succesvol volbracht. De analyse werd per afdeling gemaakt 

en teruggekoppeld aan de teams (zie elders in dit jaarverslag). 

3. PDCA welzijn en zelfzorg op het werk 
- Dit thema kwam vanuit de kwaliteitsbevraging in 2019 en de 

personeelstevredenheidsmeting in 2020 naar voor. Doordat de kwaliteitsdagen pas in 

najaar 2021 kon doorgaan is de werkgroep welzijn op het werk al vroeger opgestart.  

- Met een vertegenwoordiging van elk team ging de werkgroep met een grote motivatie aan 

de slag. Zij hebben in 2021 de drijfveer bepaald van de werkgroep, samen de 

doelstellingen bepaald en werkten ook samen de inhoud van de workshop op de 

kwaliteitsdag uit. 

- Na de eerste kwaliteitsdag zijn zij met deze input al aan de slag gegaan in hun werkgroep 

om al enkele zaken concreet op de werkvloer te brengen (vb Check In/Out, gouden 

pijlen,…). 

- ook de 2de kwaliteitsdag zal verdere input geven aan deze werkgroep.  

 
4. PDCA Agressie  

- Dit thema is binnen een werkgroep opgenomen onder leiding van onze agressie- en 

intervisiecoach.  

- De werkgroep wordt een vast puntje op de kwaliteitscel. Dit helpt de werkgroep ter 

opvolging en ook in het pedagogisch beleid wordt het thema mee vastgehouden om 

samen te zoeken naar een gedragen beleid rond agressie naar medewerkers en kinderen 

onderling. Hier werd in 2021 op ingezet. 

- De werkgroep lag een tijdje stil omdat de basisvisie waaraan we de visie rond agressie 

moeten ophangen, niet zo duidelijk was voor de werkgroep. De basisvisie werd toegelicht, 

de werkgroep bouwt hierop verder om concrete handvaten terug naar de werkvloer te 

brengen. 

- De goede methodieken die de medewerkers kunnen ondersteunen in het omgaan met 

agressie (IMII oefening, intervisiemomenten, Check In/Out,… worden verder uitgebouwd.  

- In 2022 zal deze werkgroep zichtbaar brengen naar alle teams waar ze al heel hard aan 

gewerkt hebben en zetten in op een gedragen agressiebeleid met handvaten in 

verschillende situaties.  

5. PDCA Lichamelijke integriteit en Seksualiteit 
- In 2021 hebben we de procedure rond lichamelijke integriteit en seksualiteit kunnen 

afwerken en integreren in ons kwaliteitsbeleid. We vertrekken hierbij vanuit onze basisvisie 

van verbondenheid om van daaruit de visie op lichamelijke integriteit te verduidelijken met 

tools zowel rond het bespreekbaar maken van het thema, aan preventie te doen en een 

interventie te kunnen uitvoeren wanneer nodig (zie procedure grensoverschrijdend 

gedrag). We brengen deze nu in de praktijk en herwerken waar we nog hiaten zouden 

tegenkomen. Dit thema wordt verder opgevolgd in het pedagogisch beleidsoverleg en werd 

dus afgerond als PDCA.   
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6. Digitale communicatie/ IT traject.  
- In 2020 startten we het proces een verbetering in onze (digitale) communicatie. In 2021 

hebben we dit een stap verder gezet door op zoek te gaan naar een digitaal 

cliëntendossier. We hebben verschillende platformen bekeken en zullen in 2022 in zee 

gaan met Behind your Business die een digitaal clientendossier ‘Jeugdlink’ aanbieden. D it 

zullen we op onze grootste afdelingen (HOP Waasland en HOP Schilde) toepassen.  

- Verder moesten we ook op zoek naar een bedrijf dat de interne opvolging van de interne IT 

op zich zal nemen door het pensioen van onze huidige IT-verantwoordelijke. We 

contacteerden verschillende bedrijven en zullen in 2022 in verder werken met PC Yellow. 

Zij ondersteunen al verschillende jaren op de achtergrond.  

- We blijven inzetten op online vergaderen waar dit effeciënt werkt qua tijdsbesteding en 

inhoud.  

- In 2022 zullen we meewerken aan een haalbaarheidstudie vanuit de overheid rond 

blended werken in onze hulpverlening.  

 
7. Leiderschap  

- In 2021 zijn we concreet aan de slag gegaan met het thema leiderschap. We zullen hier 

nog verder op inzetten in de komende jaren. Dit om de leidinggevenden goed te 

ondersteunen en duidelijkheid voor heel de vzw te creëren in verwachtingen en functies. 

- De evaluaties van directie en coördinatoren zijn in 2021 doorgegaan. Hierbij werden de 

teams bevraagd en werd dit teruggekoppeld aan de betreffende leidinggevenden. Dit was 

dan de basis voor verder gesprek. Evaluatiegesprekken en functioneringsgesprekken is nu 

een vast item in de kwaliteitscel. Zo kunnen we dit samen opvolgen en vasthouden.  

- In 2022 zullen we sterker inzetten op dit thema door een interne vorming verbindende 

communicatie voor leidinggevenden en het uitbouwen van intervisies. 

 
➢ Dit voorbije jaar hebben we ook mogen deelnemen aan het internationale PANDA-

project rond participatie van kinderen in de jeugdhulp. We zijn uitgenodigd om onze 

voorziening en de methodiek Kid-ok Kit  toe te lichten op de uitwisselingsweek in België in 

het najaar.  

➢ Het systeem van zelfevaluatie en systematische herziening van teksten moeten we 

terug opnemen. We herzien de relevante teksten op dit moment en proberen prioriteiten 

hierin te bepalen, we zetten in 2022 terug in om dit systematischer op te volgen.    

 

 

Verslag; Jolien Lynen, kwaliteitscoördinator 
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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 Raffy@domoantwerpsekempen.be of 

Joyce@domoantwerpsekempen.be.  Zie ook www.domoantwerpsekempen.be  

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

is actief in de gemeentes St Niklaas, Beveren, Lokeren, Hamme en Stekene.  Voor meer info, zie 

www.domowaasland.be. 

 

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

.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nij.nl/
mailto:Raffy@domoantwerpsekempen.be
http://www.domoantwerpsekempen.be/
http://www.domowaasland.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.  
Eind 2021 werden we door het project Panda, een internationaal onderzoek naar participatie van 
jonge kdn in de jeugdhulp, uitgenodigd om de Kid-ok-kit toe te lichten aan een internationaal 
gezelschap, mede omdat de kid-ok-kit als een participatief instrument werd aanbevolen vanuit het 
agentschap Opgroeien.  Daarnaast willen we in 2022 een afstemming plannen met ‘the life city 
app’ van de de Artvelde-HS, waarbij Joke De Wilde één van de bezielde medewerkers is.  Deze 
‘life city app’ is eigenlijk al een wat verschillende, maar digitale versie op de kid-ok-kit.  Bedoeling is 
om te kijken of er een samenwerking zinvol/mogelijk is en we naar een fusie van beide apllicaties 
zouden kunnen gaan. 
 
 

 De kid-ok-kit is te bestellen via ckghops@telenet.be. Kostprijs is 75 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.  
 
 
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 

 
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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‘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.   
De Roos van de Ouder wordt sporadisch aangeboden via een ééndaags vormingstraject ism 
Informant (In-Jo).  Zo is er in 2022 terug een vormingstraject aangeboden met best veel 
belangstellenden. 
De kostprijs van een pakket Roos van de Ouder is 75 euro (verzendingskosten incl).    
Voor meer info, contacteer ons via onze bovenvermelde email.   
 
 
Werkjaar 2021:  
In 2021 hebben we verder gebouwd op wat we in 2020 terug opgestart zijn. In 2020 hebben we de 
Roos van de Ouder terug op tafel gelegd en in een stuurgroep afgesproken 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. Dit hebben we gedaan door een interne 
vorming te organiseren voor de medewerkers en ook intervisiemomenten te installeren, dit onder 
leiding van Marleen en opvolging vanuit Jolien.  
 
Er zijn in 2021 verschillende intervisiemomenten doorgegaan met medewerkers vanuit HOP 
Schilde en enkelen vanuit HOP Waasland (door omstandigheden was het moeilijker voor de 
medewerkers van HOPW om altijd aan te sluiten, hier zullen we in 2022 op inzetten). Deze 
intervisiemomenten werden gebruikt om het gebruik van de Roos van de Ouder in de vingers te 
krijgen aan de hand van concrete casussen. Ze worden als waardevolle opfrissing beschouwd en 
een manier om het gebruiken van de RvdO vast te houden in ons dagelijks werk.  
 
We vermeldden vorig jaar dat we door de coronapandemie creatief moesten zijn in het kleuren met 
ouders. Dit versterkte onze vraag naar het digitaliseren van deze waardevolle methodiek. Dit is een 
droom die we al enkele jaren koesteren maar weten dat dit duur is om te maken + onderhouden. 
 
In 2021 konden we een aanvraag indienen en in het najaar van 2021 zijn we een samenwerking 
gestart met de Artevelde Hogeschool in Gent om de Roos van de Ouder te digitaliseren. De 
studenten vanuit verschillende afdelingen (management, IT, development,…) moesten 
samenwerken om een product te maken voor een klant. Dit van intakegesprek tot aan afgewerkt 
product. We zijn hen dankbaar dat ze de Roos van de Ouder uitgekozen hebben.  
 
In de eerste kennismakingsgesprekken legden we uit wat de Roos van de Ouder uniek maakt en 
wat er zeker behouden moet blijven bij een digitale versie. Nadien zijn zij aan de slag gegaan met 
het uitwerken van een template. Deze werden aan ons teruggekoppeld en afgetoetst bij onze visie. 
We voelen bij de gezinsbegeleiders dat het woordenboekje van de roos van de ouder soms te 
vaag is wanneer je bij gezinnen thuis bent en samen de betekenis van een bepaald thema wil 
opzoeken.  
 
Daarom kwamen we op het idee om per thema inspirerende vragen op te stellen. Zo hebben de 
gezinsbegeleiders concretere handvaten wanneer ze op huisbezoek zijn. In een intervisiemoment 
hebben we samen gewerkt aan het opstellen van relevante vragen bij verschillende thema’s. 
Daarna hebben we deze volledige lijst ook aan de studenten doorgegeven zodat deze mee in de 
digitale versie kon opgenomen worden. Het woordenboekje en de hulpwijzer worden ook integraal 
op de website gezet ter ondersteuning van de gezinsbegeleiding.  
 
Naar 2022 toe: 
In 2022 zal er een testfase zijn voor de digitale roos van de ouder, zo kunnen de gezinsbegeleiders 
de website testen en kunnen de studenten nog aanpassingen uitvoeren. Nadien wordt het 
afgewerkt product op een website gelanceerd en kunnen we met onze gezinnen aan de slag. 
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Signalen in de marge; 

Inzake James Heckman, econoom en nobelprijswinnaar (zie eerste signaal in de marge); 

Hij bestudeerde ook de opkomst van de onderklasse in de VS en West-Europa. Zo toonde hij aan 
dat een hoog IQ de kansen van een individu op financieel succes slechts met 1 of 2% verbeterde. 

In plaats daarvan zijn "consciëntieusheid", of "ijver, doorzettingsvermogen en zelfdiscipline", wat tot 
financieel succes heeft geleid, aldus J.H. 

  

 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Europe
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13. Lopende projecten en projecten in de steigers voor 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 2021;               
Ondanks de moeilijke context om klasgericht te werken in tijden van corona, zijn we niettemin nog 
steeds actief in volgende regio’s;                                                                                                                   
-Er zijn 3 trainingen opgestart in Ranst (het betreft een meerjarentraining in 7 scholen, in 
afstemming met het gemeentebestuur van Ranst).  We zijn het gemeentebestuur dan ook erg 
dankbaar om dit traject deels te financieren.                                                                                                                        
-In Balen is er 1 Raket-training opgestart.                                                                                                                          
-In Antwerpen loopt er opnieuw een training in 1 school (St Ludgardis).                                                                    
-In Beveren lopen er 2 trainingstrajecten.                                                                                                        
-In Temse zijn er 2 Raket-trainingen opgestart.                                                                                                                 
-In Gent zijn we ook gestart met 2 trainingen.                                                                                      
-In Lokeren zijn er 3 trainingen doorgegaan.   

Van deze 14 trainingen, worden er;                                                                                                              
-2 betaald vanuit middelen die we ontvingen uit het Fonds Denise Lenaerts (we kregen in 2021 het 
bericht dat dit fonds ons 40.000 euro schenkt om 7 Raket-trainingen, over een periode van 3 jr, aan 
te bieden in Vlaanderen).                                                                                                                        
-5 trainingen door het CKG gerealiseerd via innovatieve modules.                                                                 
-de andere 7 Raket-trainingen gebeuren vanuit gemeentelijke steun. 

De reacties van scholen zijn vaak erg positief.  Hierbij 2 reacties; 

Reactie 1 van directie mevr Hilde Goris, school Annuncia; 
Beste Arnold, 
 
wij zijn zeer tevreden over het traject met Raket. 
Het is echt een meerwaarde voor de kleuters van juf Brenda. 
 
Hartelijk dank voor jullie engagement! 
groetjes,  
Hilde 

http://www.raketvlaanderen.com/
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Reactie 2 van directie dhr Kevin Francken, school St Lucia. 
Arnold, 
Het project is een ongelofelijk schot in de roos! We maken er momenteel al werk van om deze 
werkwijze door te trekken in de ganse school. 
We zijn jullie heel erg dankbaar om onze school deze kans gegeven te hebben! 
 
Mvg, 
Kevin Francken 
Directeur  

               

We blijven het betreuren dat er heden geen duurzame 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.    

 

 
 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:vera.stop@stop4-7.be.
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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 De Tuimelwerking; 

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

vele kansarme gezinnen. We zagen in 2021 bij verschillende gezinnen de noodzaak om de 

Tuimelmodule na 6 maanden intensieve begeleiding te verlengen. Corona had hier nog 

een versterkend effect op.  

o We blijven belangrijk maken dat toegang tot basisrechten voor jonge kinderen en hun 

ouders - ook voor gezinnen levend in kansarmoede - haalbaar moet blijven. Huisvesting is 

hier een erg groot probleem, een geschikte woning of appartement huren voor een gezin 

met kinderen met een laag inkomen is vaak onbetaalbaar en dus onhaalbaar. Ook 

betaalbare kinderopvang en beschikken over voldoende financiële middelen voor voeding 

en verzorging zijn hierin pijnpunten. Ook hier heeft corona een versterkend effect gehad. 

Een grotere groep mensen moest noodgedwongen beroep doen op de voedselbanken. Ter 

illustratie: 16 van de 17 gezinnen die in 2021 naar De Tuimel kwamen dienen structureel 

beroep te doen op een voedselbedeling.  

o 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. 

Los van het feit dat dit vaak foutmeldingen geeft, is dit niet het meest overzichtelijk. Er zijn 

zeker goede initiatieven (gebruik van computers in de bibliotheek, ontwikkeling van 

‘Itsme’), maar er blijft een (groeiende?) groep van mensen die desondanks hun weg hier 

niet in vinden. Op die manier mislopen zij bepaalde rechten of komen ze in de problemen.  

o In onze multiculturele samenleving worden veel talen gesproken. Een logisch gevolg 

hiervan is dat er ook binnen hulpverlening nood is aan verschillende talen. Gezinnen die 

hulp zoeken of moeten aanvaarden rond hun kinderen en opvoeding, hebben recht op 

heldere informatie op verschillende vlakken. Als er geen (of onvoldoende) 

gemeenschappelijke taal is, kunnen tolken ingeschakeld worden. Voor bepaalde talen zijn 

er echter geen of niet voldoende tolken. Bovendien blijft de kostprijs aanzienlijk, waardoor 

dit soms niet of pas later ingezet wordt.  

 

Vanuit Het Open Poortje-Schilde; 
o Lange wachtlijsten voor psychologische hulp, ook bij andere diensten. De problematiek 

moet vaak al heel ernstig zijn, de anderen staan in de kou. Wanneer deze laatste gezinnen 

aan de beurt zijn, is de problematiek vaak nog meer verzwaard dan bij aanmelding. 

o Verontrustend dat begeleidingen steeds zwaardere problematieken zijn en intensievere 

begeleiding vragen. We merken dit ook in samenwerking met andere externe diensten die 

ook vaak overvraagd zijn. Dit verhoogt de druk voor iedereen en is ten koste van de 

gezinnen zelf.  Zelfs onze medewerkers bij 1G1P merken ook dat vragen vaak al heel 

complex tot bij hen komen. Je kan te weinig preventief werken.  

o We merken dat verwijzende diensten hun focus soms op het individu leggen, eerder dan 

op het hele gezin. 

o De afgelopen 2 jaren hebben een impact op het algemene welbevinden van vele mensen. 

o Loonsverhoging sociale sector mag steeds. Opwaardering van ons werk mag zeker ook op 

onze loonbrief te zien zijn. 

o We vinden moeilijk nieuw personeel. Weinig of geen reactie op open vacatures.  Druk is 

dan al groot en wordt extra vergroot bij ziektes en andere afwezigheden.  
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o Alles moet online, digitalisering wordt iedereen opgelegd, nog heel weinig persoonlijk 

contact en telefonisch moeilijke bereikbaarheid.  Dit is voor onze gezinnen niet evident. 

Niet iedereen heeft de juiste middelen. Onze gezinnen hebben beide opties nodig. 

Inloop- en onthaalmomenten zijn vaak overdag en veel te druk waardoor 

laagdrempeligheid verdwijnt. Heel beperkte openingsuren. 

o Gezinnen kunnen vaak recht hebben op een bepaalde premie maar weten niet van 

bestaan van bepaalde premies af, ook wij niet. De administratie daarrond is vaak 

ontoegankelijk en complex.  

 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

15. Naar 2022, met hoop en bezorgdheden: 
 
Naar 2022 toe liggen er opnieuw uitdagingen op tafel, maar ook bezorgdheden.   
Er is;  
-de verdere evolutie binnen Werf 2 die heden nog erg onduidelijk is, 
-de opstart van een uitgebreid IT-traject met een externe firma (Pc-Yellow), 
-de bezorgdheid rond de toenemende werkdruk bij coördinatoren en pedagogen door 
ondersteuningsnoden bij medewerkers (na-effect van corona?), toename van complexe dossiers, 
de toename van vergaderdruk (extern en intern) en mogelijk ook de invloed van onbekende 
factoren, 
-de meerdere nieuwe uitdagingen die het agentschap Opgroeien voorstelt (Reconversie, de ideale 
wereld,…), 
-allerlei besparingsmaatregelen die het agentschap Opgroeien blijft inschuiven zoals de 
rugzakfinanciering binnen werf 2 (zorggarantie) en de aftopping van de anciënniteit bij werf 1 
(1g1p), 
-de uitdaging inzake verdere verankering van de Domo-werking in de Voorkempen,    
-de hopelijk geleidelijke afbouw naar een post-coronatijdperk, 
-en vooral het groeiende pedagogisch geschoolde personeelstekort op de arbeidsmarkt!  
 
En andere al of niet onverwachte verrassingen…  
 
2022 wordt opnieuw geen saai jaar, maar ik kijk bezorgder dan ooit naar de toekomst… 
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,...  

 

 
 
 
 
 

Deel II: 2021, het jaar in cijfers gevat. 
 
Daar de bezettings- en andere cijfers inzake ingezette modules heden via Binc worden verwerkt en 
dus niet meer door de interne werking van Het Open Poortje en we zelf toch enige twijfels hebben 
over de nauwkeurigheid en volledigheid van Binc, gaan we voorlopig geen ‘jaar in cijfers’ meer 
opnemen.  Er is een rapport vanuit Binc gemaakt voor elke voorziening.  Dit is opvraagbaar. 


