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Voorwoord 
 
 
“Als je een schip wilt bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar om hout 
te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven. In plaats 
daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee.” 
Antoine De Saint-Exupéry 
 
Met de invoering van het nieuwe sectorale uitvoeringsbesluit bij het decreet 
van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en 
welzijnsvoorzieningen werd een duidelijke visie op kwaliteitsbeleid naar voor 
geschoven. Centraal hierin staat het belang van zelfevaluatie, en het hieraan 
gekoppelde beleid van organisaties om planmatig en doelgericht aan de slag 
te gaan met deze evaluaties. Dit kwaliteitsverslag is in eerste instantie de 
neerslag (2018) van dit proces. 
 
‘de korf vzw’ schreef in 2015 een strategisch beleidsplan (2015-2020) waar we 
een aantal strategische- en operationele doelstellingen gespreid over 5 jaar 
beogen. Anderzijds willen we dit koppelen naar ons ZER-rapport 
(Zelfevaluatierapport). Op die manier maken we een mooie beweging van ‘wat 
we beogen’ (strategisch beleidsplan) naar ‘wat we doen’ (vertaalslag naar 
concrete werking), en wordt het voor elke medewerker méér dan een 
administratief verhaal. 
 

 
 
 
De non-profit sector kent een ongeziene stroomversnelling, een sterk 
innovatieve beweging, een tot voor kort ondersneeuwde profileringsdrang die 
omgebouwd werd tot een heuse ondernemerszin, kortom een totaal nieuw 
elan. 
Binnen beleidskringen wordt het stilaan duidelijk dat de non-profit een grote 
speler, laat staan een top drie-speler, binnen economisch Vlaanderen is. Korte 
tijd geleden had niemand durven dromen dat ook de sociale sector onder de 



 

 

noemer ‘van economisch belang’ zou geplaatst worden ! En toch moet men 
onderkennen dat profit en non-profit- ondernemers samen deel uitmaken van 
een welvaartstaat. In die zin is het niet verwonderlijk dat beleidsmensen (lees 
‘de politieke overheid) aansturen op een transparant en bijgevolg deugdelijk 
bestuur. 
 
“De organisaties in de welzijns- en zorgsectoren staan voor enorme 
veranderingen en uitdagingen, zoals de vermaatschappelijking van de zorg, 
het bieden van zorg op maat, persoonsvolgende financiering, intersectoraal 
werken, samenwerken in netwerken en de stijgende vraag naar efficiëntie en 
transparantie. Tegelijkertijd blijven het bewaken van de kwaliteit, 
toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg cruciale opdrachten. Dankzij 
een stevig, slagkrachtig bestuur kunnen organisaties zich staande houden in 
deze veranderende context en, meer nog, kansen grijpen die leiden naar een 
betere dienstverlening ten aanzien van zorgbehoevenden. Goed bestuur 
impliceert ook dat organisaties transparant zijn over hun werking en 
samenwerkingsverbanden, op de eerste plaats ten aanzien van de 
zorggebruikers en hun familie, maar ook ten aanzien van het personeel, de 
vrijwilligers, de overheid en andere betrokkenen. Het is een maatschappelijke 
verwachting dat organisaties hun stakeholders betrekken bij de werking van 
de organisatie en daartoe een goed doordacht stakeholdermanagement 
voeren. "1 
 
Als ‘de korf vzw’ zich wil profileren als een kwaliteitsvolle speler binnen de 
sector Jeugdhulp, dan moeten we daadwerkelijk ook durven investeren in een 
streven naar deugdelijk bestuur. En ontegensprekelijk stranden we zo in het 
kwaliteitsverhaal. 
In die zin werd reeds deze beweging ingezet : op 9 november 2017 werd een 
themadag met de raad van bestuur georganiseerd rond het thema: ‘Deugdelijk 
bestuur – Of waarom deugdelijk bestuur meer dan een trendy begrip is.’ 
Heel wat bestuurders blijken weinig tot niet op de hoogte te zijn van hun 
bestuurders-aansprakelijkheid, van de transparantie van het uitgestippelde 
beleid naar stakeholders, van het betrekken van hun stakeholders. In die zin 
werd reeds in 2016 een moment uitgetrokken met IC-verzekeringen die een 
uiteenzetting kwamen geven aan onze bestuurders rond 
bestuurdersaansprakelijkheid en werd een competentieprofiel opgesteld rond 
aanwerving nieuwe bestuursleden. 
De rol van de overheid bestaat er o.a. in om een kader uit te tekenen, te 
subsidiëren en te controleren of die subsidies wel goed aangewend worden. 
Daarnaast is het ook zo dat wij als organisatie verwachten dat diezelfde 
overheid een ondersteunend beleid voert. Deze ondersteunende rol wil de 
overheid opnemen via het initiëren en aanbevelen van het implementeren van 
‘good governance’.  
In een bundel met een set van 33 aanbevelingen noopt ze organisaties binnen 
de social profit aan om een actieplan op te stellen om deugdelijk bestuur op te 

                                                
1 Uit ‘Aanbevelingen goed bestuur in welzijns- en zorgorganisaties.’, p. 4 



 

 

nemen binnen raden van bestuur. In die zin stelde ‘de korf vzw’ een actieplan 
‘deugdelijk bestuur’ op dat ook mee werd opgenomen in het strategisch 
beleidsplan 2016-2020. 
 
De jaren 2018 tot 2020 staan voor ‘de korf vzw’ ook in het teken van de 
opstart en finaliseren van het masterplan VIPA nieuwbouw van 3 afdelingen 
en centraal administratief gebouw. Midden oktober 2017 werd gestart met de 
afbraakwerken van 2 prefab gebouwen om zo de site aan te leggen voor 
nieuwbouw van de 3 afdelingen. Bedoeling is om de eerste fase (nieuwbouw 3 
afdelingen) te beëindigen rond november 2019. We hopen eind 2020 klaar te 
zijn met de het volledige masterplan. 
 
In een aantal strategische doelstellingen (zie verder) wordt het duidelijk welke 
accenten we leggen in 2018 (en volgende) met het oog op de ingezette weg 
naar een nog betere kwaliteitsvolle werking.  
 
Het uittekenen van allerhande plannen, het sprokkelen van hout, het 
verzamelen van expertise en ervaring is volop bezig. Het schip krijgt vorm. 
Samen met raad van bestuur, medewerkers, cliëntsysteem, stakeholders 
verlangen we immens naar onze reis op de eindeloze zee. 
 
 
Ivan Lemenu – Algemeen Directeur 
Hanne Devoldere – Directuer Zorg 
Jan Vanhaerents – Directeur Organisatie & HR 
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1 Kwaliteitsbeleid 

1.1 Visie 

In de periode 2016 - 2018 krijgt de strategische keuze om kwaliteitszorg te 
integreren in het operationeel en strategisch beleid verder vorm.  Het 
voortdurend proces van continue verbeteren aan de hand van de 
kwaliteitscirkel (PLAN  DO  CHECK  ACT) zorgt voor een 
bewustwording en een dynamiek ten aanzien van de medewerkers en de 
organisatie enerzijds, en resulteert in een kwaliteitsvolle hulp- en 
dienstverlening ten aanzien van de cliënten anderzijds.  
 
Meer en meer stellen we vast dat deze dynamiek ook effectief wordt 
geïntegreerd binnen de dagdagelijkse werking, zonder of los van de expliciete 
aansturing vanuit een cross-functionele structuur.   
 
In de periode 2012 - 2016 werd volop werk gemaakt van de uitbouw en 
implementatie van de nieuwe organisatiestructuur. In 2018 wordt deze 
organisatiestructuur verder verfijnd en afgestemd op de werkelijke noden en 
behoeften van een organisatie OVBJ.   Binnen deze reorganisatie nemen we 
met betrekking tot de kwaliteitsbeleid en kwaliteit van zorg volgende 
beslissingen: 
 

(1) we stappen af van een aparte cross – functionele structuur om het 
kwaliteitsbeleid aan te sturen.  Binnen de organisatie is de tijd rijp om 
de stap te zetten naar integrale kwaliteitszorg.  Binnen deze visie stuurt 
het kwaliteitsbeleid mee de voorziening en is ze geïntegreerd in het 
management.  Vanuit de operationele structuur sturen we een 
kwalitatief beleid aan.  De uitgebouwde overlegstructuren garanderen 
de betrokkenheid van alle proceseigenaars.  In 2018 wordt deze 
overlegstructuur verder uitgebouwd en aan een eerste evaluatie 
onderworpen.    

(2) Eén organisatie betekent één centrale aansturing van het 
kwaliteitsbeleid. Ook in 2018 zetten we verder in op het uitwerken van 
deze operationele overlegstructuur.  Drie autonome voorzieningen, met 
een eigen cultuur en eigen werkingsprincipes, integreren in één nieuw 
organisatiemodel is geen eenvoudige opdracht.  Ook het evolueren 
naar één transparante overlegcultuur is een hele uitdaging.   

(3) Qua borging (kwaliteitshandboek) en planning (kwaliteitsplanning) 
maken we de strategische keuze om ook hier te evolueren naar één 
kwaliteitshandboek en één kwaliteitsplanning voor de totale 
organisatie. In 2018 integreren we hiervoor ons strategisch beleidsplan 
in de aansturing van het kwaliteitsbeleid.  

(4) Als kwaliteitszorgsysteem kiezen we doelbewust voor PROSE BJB 1.0. 
De motivatie om met dit systeem aan de slag te gaan is gebaseerd op 
volgende (visie)elementen: 
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 Het PROSE model staat voor een dynamische invulling van het 
begrip ‘kwaliteit’.  Men kiest duidelijk voor een procesmatige en 
verbetergerichte aanpak.  Het accent ligt op het voortdurend 
verbeteren (PLAND  DO  CHECK  ACT).  Deze aanpak 
sluit perfect aan bij onze toch wel specifieke kernprocessen 
(hulp- en dienstverlening).   

 Het PROSE model stelt de klant centraal in alles wat de 
organisatie doet; dat geldt ook voor de interne klanten. 

 Kwaliteit is nooit af. Op alle niveaus streven we naar een 
continue kwaliteitsverbetering. 

 Het PROSE systeem is ook in staat om kwaliteitsniveaus te 
garanderen.  M.a.w. er is dus sprake van operationele 
kwaliteitsborging.  

 Het model voorziet in een planmatige aanpak, zowel op korte 
als op lange termijn.  

 Leiderschap en persoonlijk engagement van de directie en van 
de leidinggevenden zijn van essentieel belang. 

 Sterke participatie in het kwaliteitsgebeuren (en meer algemeen 
het beleid) van alle medewerkers.  Op deze wijze wordt de 
kwaliteit van de hulp- en dienstverlening de 
verantwoordelijkheid van iedereen.  Door aan de slag te gaan 
met het kwaliteitsmodel wordt teamwerk heel sterk 
gestimuleerd. 

 
 

Het PROSE-model is compatibel met onderstaand EFQM Excellence model.  

 
 
Er worden 9 aandachtsgebieden onderscheiden die grosso modo 
overeenstemmen met de hoofdcategorieën van het model van de European 
Foundation for Quality Management (EFQM). Een specifieke Quickscan is 
gericht op een algemene screening van deze aandachtsgebieden. De eerste 4 
gebieden beschrijven aspecten van management en organisatie die nodig zijn 
om kwaliteit te leveren. Het centraal aandachtsgebied betreft de 
kwaliteitsbeheersing van de hulp- en dienstverlening. De laatste 4 gebieden 
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slaan op de resultaten van de kwaliteitsbenadering van de organisatie of de 
afdeling.  
 
Het PROSE-model voor de sector van de bijzondere jeugdbijstand telt 
onderstaande aandachtsgebieden.  
  

Basisvereisten 
en voorwaarden 

1. Leiderschap 

2. Beleid en strategie 

3. Personeelsbeleid 

4. Middelen en samenwerking 

Processen 5. Hulp- en dienstverlening 

Resultaten 

6. Tevredenheid van cliënten en 
verwijzers 

7. Tevredenheid van medewerkers 

8. Waardering door de maatschappij 

9. Performantie van het centrum 

 
De duidelijke meerwaarde van het PROSE-model betreft hoofdzakelijk de 
concrete vertaling en specifieke invulling van de 9 aandachtsgebieden in meer 
dan 60 onderliggende aandachtspunten (criteria) die zowat alle belangrijke 
kwaliteitsbepalende factoren in onze organisatie bestrijken. Dit geeft ons de 
mogelijkheid om vanuit onze kwaliteitsplanning heel gerichte bevragingen en 
metingen op te zetten en uit te voeren.   

 
Om deze opbouw consequent en toekomstgericht te kunnen gebruiken 
worden de concrete acties in dit kwaliteitsverslag geordend aan de hand van 
de 9 aandachtsgebieden.    
 

1.2 Leiderschap 

Leiderschap vertrekt vanuit bestuur, deugdelijk bestuur. Het uitschrijven van 
een huishoudelijk reglement is een opdracht die we in samen met Leden raad 
van bestuur willen realiseren. In 2018 werd hiertoe een eerste voorstel 
uitgewerkt.  
 
Het uitschrijven van een globaal goed uitgebalanceerde- en coherente missie 
en visie  (Leiderschap-SD 1.2.) vormt de basis van ons managementsmodel. 
In 2017 werkten we aan een revisie van onze reden van bestaan (missie: 
videoscribe) en visie (visieteksten m.b.t. medewerkers en hulpverlening) 
In 2018 maken we deze nieuwe missie en visie ken- en voelbaar door een 
integratie in de dagdagelijkse werking van de organisatie en een koppeling 
aan andere beleidsteksten.   
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1.3 Beleid en strategie 

“In 2010 starten Jongerenwelzijn en de sector van de bijzondere jeugdbijstand 
het traject naar een uitvoeringsbesluit bij het geharmoniseerde 
kwaliteitsdecreet. Geflankeerd door de vertaalslag van werkvormen naar een 
modulair kader, is het streefdoel om organisaties effectief te laten groeien tot 
sociale en maatschappelijk verantwoordelijke ondernemers. Dit betekent meer 
verantwoordelijkheid voor de organisaties voor hun verdere uitbouw. 
Jongerenwelzijn biedt daarbij ondersteuning, door het aanbieden van de juiste 
instrumenten en kaders.”    
 
‘de korf vzw’ wil in dit opzicht het kwaliteitsbeleid expliciet integreren binnen 
het strategisch en operationeel beleid. (Beleid & Strategie-SD 2.3.) Concreet 
betekent dit dat we met het inspectierapport Zorginspectie (ZER: zelfevaluatie 
en groeiniveaus) 2015-2016 daadwerkelijk aan de slag gaan. Deze 
procesindicatoren moeten omgezet worden in gerichte acties. Vanaf 2017 
kregen organisaties Bijzondere Jeugdzorg (OBJ) een erkenning voor 
onbepaalde duur. In die zin worden een aantal (nieuwe) inspecties voorbereid: 
basistoezicht op de verleende erkenning, thematisch toezicht, 
opvolgingstoezicht en het incidenteel toezicht o.b.v. melden ernstige 
incidenten (o.a. vrijheidsbeperkingen voor kinderen en jongeren). De reeds 
ingezette acties in 2016 en 2017 in ‘de korf vzw’ worden in 2018 verder 
gefinaliseerd en op de werkvloer vertaald. Tenslotte wordt ook aandacht 
besteed aan de uniforme richtlijnen opmaak kwaliteitsverslag met het oog op 
benchmarking. 
 

1.4 Medewerkersbeleid 

In 2018 werkten we verder, o.b.v. de ingeslagen weg van het 
medewerkersbeleidsplan (2016 - 2017), naar de opstart van de POP-
gesprekken (persoonlijk ontwikkelingsplan). Bedoeling is om samen met de 
medewerker een persoonlijk plan te ontwikkelen waarin ‘groeien en leren’ een 
centrale plaats krijgt toegemeten. (Personeelsbeleid O.D. 4 en O.D. 5) 
 
In het kader van een adequaat personeelsbeleid (Personeelsbeleid-S.D.3) 
willen we een inspirerende werkplek zijn voor alle medewerkers waar 
medewerkers uitgedaagd worden om verder te ontwikkelen en te groeien, en 
gaan we zoek naar expliciete waardering voor onze medewerkers. Zo werd 
eind 2017 de hospitalisatieverzekering voor alle medewerkers met een vast 
contract goedgekeurd door de raad van bestuur (juni 2017). (S.D. 3.3.) 
 
Verder worden onze vooropgestelde waarden (klantgerichtheid, 
samenwerken, flexibiliteit, openheid, eigenaarschap en integriteit) verder 
ontwikkeld en blijven we tenslotte verder inzetten op het engagement van 
vrijwilligers (vrijwilligersbeleidsplan).(S.D. 3.5.) 
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1.5 Middelen en samenwerking 

Sedert 2010 werd in overleg met Raad van Bestuur beslist om een masterplan 
VIPA uit te schrijven (Zorgstrategie 2010-2012/Technisch-financieel plan 2013-
2014).  
Midden oktober 2017 startten we met de afbraakwerken van 2 prefab 
gebouwen ter hoogte van de Anne Franstraat met het oog op het installeren 
van de werf fase 1: nieuwbouw 3 afdelingen (koepels 1, 2 en 7) en aanleg 
paalfundering. (Middelen en samenwerking – S.D. 4.1.) 
In 2018 wordt gestart met rioleringswerken, ruwbouw, technieken. Bedoelings 
is dat het gebouw kan opgeleverd worden in mei 2019. Ondertussen wordt 
dan fase 2 (centraal administratief gebouw) opgestart met finalisatie eind 
2020. 
 
Verder wil ‘de korf vzw’ haar marktpositie binnen het intersectorale 
landschap duidelijk versterken en uitbouwen. (S.D. 4.2.) 
Zo werd in 2017 een oproep uitbereidingsbeleid rechtstreeks toegankelijk 
jeugdhulp (RTH) gelanceerd met het oog op inwerken en bijgevolg ‘indijken’ 
van cliënten op wachtlijsten RTH. 
Begin oktober 2017 heeft binnen onze regio Zuid-West-Vlaanderen een ad 
hoc werkgroep samengesteld uit alle betrokken sectoren rechtstreeks 
toegankelijke jeugdhulp - met name KG, JWZ, AWW, OND, GGZ en VAPH - 
aangevuld met actoren uit de brede instap een  sneuveltekst opgesteld. 
Aanleiding was de oproep “Eén Gezin één plan” van Minister Vandeurzen. 
De projectgroep onderkent dat er binnen de regio Zuid- West- Vlaanderen een 
groot draagvlak bestaat om werk te maken van een gedeelde 
verantwoordelijkheidsverdeling teneinde integrale zorg voor kinderen en 
jongeren op maat en dichtbij het gezin te realiseren.  In 2018 wordt dit proces 
effectief op gang gestrokken.   
De projectgroep vraagt actie op een vijftal fronten, namelijk:  

1.  Het werken met één gezinsplan met als einddoel het vermogen tot 
zelfsturing van een gezin te vergroten. 

2. Het installeren van een verbindingsteam3 dat directe tussenkomst, 
kortbij de hulpvraag garandeert. 

3. Installeren van een eerstelijnspsychologische functie. 
4. Gezamenlijk investeren in visie- ontwikkeling, methodiekopbouw, 

expertise- uitwisseling en monitoring van impact van het model. 
5. Vanuit wederzijdse verantwoordelijkheid initiatief nemen om bij 

wachtlijsten aanvullende afspraken te maken omtrent wachttijd en 
overbruggingshulp. 

Door regionaal in te zetten op de hierboven opgesomde set van 
complementaire interventies voorkomen we dat wachtlijsten binnen RTH 
blijven aangroeien. Gezinnen met hulpvragen krijgen namelijk de garantie dat 
er binnen de richtsnoertermijn van één maand actie wordt ondernomen hetzij 
door één of meerdere actoren binnen het samenwerkings-verband hetzij door 
het verbindingsteam. 
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De voorzieningen en diensten die deel uitmaken van het regionaal 
samenwerkingsverband engageren zich om via de werkwijze één gezin één 
plan; een onderbouwd en gemeenschappelijk actieplan op te stellen. Dit plan 
is samen onderhandeld - zowel met het gezin als met de betrokken 
welzijnswerkers. 
‘de korf vzw’ ondertekende de engagementsverklaring op 26.10.17. In 2018 
wordt deze werking operationeel.  
 
Tenslotte wordt in 2018 ook pro-actief ons serverpark vernieuwd i.f.v. een 
aantal uitdagingen: 

- Verouderd serverpark met hoge onderhoud- en licentiekosten 
- Implementatie digitaal cliëntendossier ‘Ons Boek’ 
- Voorbereiden transitie naar nieuw administratief gebouw 

 

1.6 Kernprocessen 

Het uitbouwen en verzorgen van een gedragen hulp- en dienstverlening. 
(Kernprocessen-S.D. 5.1-5.4.) is ontegensprekelijk het hart van de 
organisatie.  Met het oog op een steeds veranderend- en evoluerend 
hulpverleningslandschap zijn we genoodzaakt om voortdurend op zoek te 
gaan om actuele visie, waarden, normen, overtuigingen mee te betrekken in 
allerhande processen.  
Binnen het pedagogisch overleg met Pedagogisch directeur en 
zorgcoördinatoren werd een visietekst geschreven rond een visie op de 
globale- en integrale hulpverlening. Als visualisatie gebruiken we de figuur van 
de windmolen: 
 De mast staat voor de essentiële pijlers in de beroepshouding van een 

contextbegeleider. 
 De wieken refereren naar de fundamenten in de manier van werken 

tijdens een contextbegeleiding (persoonlijke-, emotionele- en 
taakgerichte werkrelatie aangaan/ methodisch werken zonder 
eigenheid van de casus te verliezen/ het gezin uitdagen tot zelf 
opnemen van verantwoordelijkheid). 

 Het roteringsgebied van de contextbegeleiding (de 6 
werkingsdomeinen). 

 De gondel of motor van de contextbegeleiding: elke contextbegeleider 
heeft recht op coaching en ondersteuning. 

In 2018 gingen we actief aan de slag rond de implementatie van deze 
uitgetekende visie. In elke begeleiding worden jaarlijks diAloog gesprekken 
gepland waar een begeleiding vanuit alle elementen van de windmolen 
benaderd wordt.  
 
Alle nieuwe initiatieven, teksten, procedures starten vanuit deze visie. Er wordt 
telkens een koppeling gemaakt naar de kernwaarden uit de windmolen. 
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De organisatie maakte ook verder werk van de uitrol van ‘geweldloos verzet’ 
als visie op omgaan met destructief en negatief gedrag van kinderen en 
cliënten. Alle pijlers uit dit gedachtengoed kwamen aan bod en werden verder 
geconcretiseerd in de teams. Een kernteam werd verder opgeleid om de 
implementatie verder vorm en inhoud te geven. 
 
We stonden als organisatie ook verder stil rond de procedure onthaal en 
afronding. Vanuit de visie op integrale begeleiding en vanuit ons 
maatschappelijk engagement werd beslist om actiever in te zetten op 
‘wachtlijstzorg’. Een nieuwe werkgroep werd samengesteld en opgestart. 
Ook deelname aan intersectorale initiatieven die inzetten op actief 
wachtbeheer werd geïnstalleerd in 2019. De korf is actieve partner in JUMP 
(intersectoraal initiatief rond hulpvragen van jongvolwassenen naar CBAW), 
Konekti (samenwerkingsverband werf 1), overleg rond provinciale wachtlijst 
CB, … 
 
In 2018 werd ook een nieuw digitaal gebruikersdossier verkend. De korf, werkt 
samen met enkele organisaties aan Ons Boek, een digitaal cliëntendossier op 
maat van de organisatie. 
Tijdens 2018 werden alle voorbereidende stappen gezet naar effectieve 
implementatie. 
 
 

1.7 Tevredenheid van medewerkers 

‘de korf vzw’ wil medewerkers betrekken in alle (6) graden van participatie en 
dit van het  informatie verstrekken tot het mee-beslissen. Deze 
evenwichtsoefening werd ingezet in 2016 met installatie van 2 permanente 
werkgroepen (samen werken en samen leven) en heel wat deelwerkgroepen 
(wisselleren, participeren, profileren, animeren, stimuleren, engageren, 
sensibiliseren, inspireren). In deze werkgroepen zetelen medewerkers vanuit 
alle functiecategoriëen. 
Ondertussen zijn alle werkgroepen geactiveerd. In 2018 wordt deze 
werkgroepenstructuur verder uitgebouwd en na een eerste evaluatie, waar 
nodig bijgestuurd.  Deze manier van werken zorgt voor een stevige dynamiek 
en een ver doorgedreven participatie van alle medewerkers.  
 
 

1.8 Tevredenheid cliënten en verwijzers 

In het onderzoeksrapport van de Empowerende Academische Werkplaats 
(EAW) werd ingezoomd op hoe het staat met ‘dit betrekken van de context 
binnen een organisatie in volle ontwikkeling binnen het vernieuwde 
jeugdhulplandschap’. In dit kader wil ‘de korf vzw’ in 2018 sterk inzetten op het 
uitbouwen van cliëntenparticipatie. (Tevredenheid cliënten & verwijzers-S.D. 
6.2.) Wij nemen de aanbevelingen vanuit het onderzoeksrapport  mee in een 
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gefaseerd proces in ons strategisch beleidsplan, en dit op korte-, middellange- 
en lange termijn. 
 
In 2017 ontwikkelden we attitude bij medewerkers rond participatie van 
cliënten: we ontwikkelden bij onze begeleiders het vermogen om 
visieverschillen, verschillende  waarden en normen tussen cliëntsysteem en 
organisatie te onderkennen en bespreekbaar  te stellen; we leren begeleiders 
onderscheid te maken in waarden en normen op 3 niveaus ( m.b.t. het 
leefgroepsklimaat, het therapeutisch klimaat en de persoonlijke waarden en 
normen); m.b.t. het leren omgaan met spanningen in waarden- en normen 
tussen begeleiders en cliënten beogen we  3 vuistregels (we respecteren ten 
allen tijde de persoon, we stellen regels, waarden en normen ter bespreking 
en we bevorderen de eigen verantwoordelijkheid); verder werken we aan het 
verbreden van de opgestarte oudergroep: uitwisselen van ervaringen, 
bekommernissen en wensen; verdere installatie van de Empowerende 
Academische werkplaats met als finaliteiten intervisie, kennisdeling, 
uitwisseling  good practices. 
 
In 2018 gingen we verder op dit elan. In die zin wilden we nagaan op welke 
manier we het cliëntsysteem daadwerkelijk een plek willen geven binnen het 
beleid van onze organisatie (zie ook inleiding deugdelijk bestuur). 
 
In 2018 werd een ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting in 
dienstverband aangeworven. Een brugfiguur tussen organisatie en 
cliëntsysteem, een stem binnen alle niveaus van de organisatie als 
vertegenwoordiger van het cliëntsysteem. 
 
Ook de oudergroep kwam verder regelmatig samen om thema’s in dialoog 
met medewerkers te bespreken. Ze organiseerden verschillende activiteiten 
waar de verbinding centraal stond.  
 
Niet enkel ouders willen we een stem geven. Ook kinderen en jongeren 
moeten een forum krijgen tot participatie en inspraak op organisatiethema’s. 
Een nieuwe werkgroep ‘jongerenraad’ werd opgestart in 2018. 
 
Zowel in het pedagogisch overleg als tijdens de denk-2-daagse van staf- en 
directieleden stond het thema ‘cliëntenfeedback’ geagendeerd. Een eerste 
aanzet tot vernieuwde visie en methodiek werd vastgelegd in 2018, de exacte 
uitwerking en uitrol werd meegenomen naar 2019. 
 

 

1.9 Waardering door de maatschappij 

‘de korf vzw’ wil op zoek gaan naar initiatieven waar we ons willen in 
onderscheiden. ‘de korf vzw’ zette een samenwerkingsverband met Vives en 
vzw Oradea op touw rond de inzet van expertise binnen projecten in 
Roemenië. (S.D. 8.2 – O.D. 3) Bedoeling was  dat ‘de korf vzw’ zich en 
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engageerde om samen met VIVES-studenten in Roemenië een aantal 
workshops aan studenten van beide Hogescholen te geven rond ‘basisklimaat 
creëren aan kinderen en jongeren OBJ’. In het symposium in Oradea 
(Roemenië, 16 maart 2018) werd het duidelijk dat hulpverleningsorganisaties 
in Roemenië vragen naar o.m. methodiekontwikkeling leefgroepsklimaat, 
agressiehantering, medewerkersbeleid, managementstools. 
In 2019 willen we een tweede traject uitrollen met organisaties in Oradea rond 
2 specifieke thema’s: basaal leefgroepsklimaat en agressie- & 
conflicthantering. Daarnaast willen we samen met leidinggevenden in Oradea 
een managementscyclus schrijven (missie-visie-conceptuele methodieken-
output) die vertrekt vanuit ‘werkvloerverhalen’ (bottum-up model). We menen 
dat deze manier van werken (wat a-typisch lijkt) meer kans heeft op slagen 
wanneer we het hebben over situationeel contextgebeuren (Vlaanderen is 
Roemenië niet en vice versa). 
 
Daarnaast stond ook het project ‘Erfgoed Pottelberg’ in september 2018 op de 
agenda. Samen met partners non-profit en onderwijs van de Pottelberg te 
Kortrijk, stelden we op de erfgoeddag de site ‘Pottelberg’ geschiedkundig 
open voor het ruime publiek. Zo wil ‘de korf vzw’ mensen laten getuige zijn 
van het engagement van de organisatie binnen o.a. WOI. Het hele gebeuren 
werd een succes gezien we meer dan 1300 mensen over de vloer kregen. 
 

1.10 Performantie van het centrum 

‘de korf vzw’ wil haar markpositie binnen en buiten de sector versterken. In die 
zin werd 3 jaar terug initiatief genomen om een netwerkorganisatie ‘3plo’ op te 
richten waar naast ‘de korf vzw’ 2 andere organisaties OBJ aan deel nemen: 
‘de Loods vzw’ (Heuvelland) en ‘Binnenstad vzw’ (Brugge). (S.D. 9.1.) (zie ook 
werkingsverslagen 2015, 2016 en 2017) 
Waar we de voorbije 3 jaar aanvankelijk vooral werkten rond het delen van 
expertise en praktijkmodellen, wilden we in 2018 een stap verder gaan. In de 
themadag rond deugdelijk bestuur met raad van bestuur (09.11.17) 
besteedden we ruime aandacht aan de toekomst van de netwerkorganisatie 
‘3plo’. A.d.h.v. een samen opgestelde visietekst vanuit de 3 organisaties, 
werden verdere pistes verkend.  
In die zin verruimden we de netwerkgroep zodat we in totaal met een 6-tal 
organisaties OBJ West-Vlaanderen een verder samenwerking verkenden. 
Bedoeling is dat de 6 organisaties de vooropgestelde structuur met een 
gezamenlijke facilitaire bovenbouw, verfijnen. In een verder stadium is het de 
bedoeling dat de 6 raden van bestuur elkaar leren kennen en komen tot een 
gedeelde visie en besluitvorming. 
Daarnaast is een verder verkennen met andere partners binnen West-
Vlaanderen zeker een opportuniteit m.b.t. het verbreden en slagkrachtig 
versterken.  
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2 Kerncijfers 
 

2.1 Bezetting 

bezettingsgraad vzw De Korf - 01/01/2018-31/12/2018 

Contextbegeleiding breedsporig 96,7 % 

Contextbegeleiding ifv autonoom 

wonen 

133,8 % 

Contextbegeleiding laagintensief 93,1% 

Dagbegeleiding in groep (RTJ) 95,2 % 

Verblijf 98,1% 

  

Gewogen gemiddelde 96,2 % 

 

bezettingsgraad per relevante cluster vzw De Korf - 01/01/2018-

31/12/2018 

Contextbegeleiding breedsporig 96,7 % 

Contextbegeleiding ifv autonoom 

wonen 

133,8% 

Contextbegeleiding laagintensief 93,1% 

  

Gewogen gemiddelde 95,1% 

 

In het algemeen merken we hoge bezettingscijfers. 
Gezien de vele vragen en noden vinden we het belangrijk om maximaal in te 
zetten op de erkende modules. Vrijgekomen plaatsen worden onmiddellijk 
opengesteld en ingevuld.  
Mogelijke vertraging tussen afronding en opstart wordt verklaard door 
volgende factoren: 
 wachtlijsten zijn niet altijd even accuraat  
 hulpvragen moeten soms opnieuw verhelderd worden door de 

verwijzer (vaak omwille van wachttijd) 
 geschikte data voor betrokken partijen vinden vraagt tijd 

We kiezen er ook bewust voor om de intakefase effectief te starten na 
afronding zodat we onszelf niet vastrijden wanneer een gepland 
afrondingsmoment toch niet doorgaat. Dit belet ons echter niet om vooruit te 
denken en rekening houdend met mogelijke pistes acties te ondernemen. 
De korf vertrekt vanuit het standpunt om niet in overtal te gaan. Enkel in 
uitzonderlijke, tijdelijke situaties wordt bekeken hoe we extra kunnen inzetten. 
We bewaken de draagkracht van de organisatie en het personeel en maken 
de keuze om in te zetten op kwalitatieve hulp met maximale inzet op 
contextbegeleiding, individuele begeleiding en groepsbegeleiding.  
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De korf gaat flexibel om met de contextmodules. Beiden worden ingezet 
afhankelijk van de huidige noden.  Jongeren uit verblijf die wensen door te 
stromen naar CBAW krijgen steeds de kans om dit binnen de eigen 
organisatie te doen. Uit de cijfers is af te lezen dat er in 2018 meer modules 
CBAW werden ingezet dan volgens de erkenning. Er werden daardoor  enkele 
modules contextbegeleiding (laagintensief) minder ingezet. 
Het onderscheid tussen contextbegeleiding laagintensief en breedsporig wordt 
enkel op papier gemaakt. Afhankelijk van de hulpvraag en de noden wordt 
een hulpverleningstraject opgezet. Het is onmogelijk om ons strikt te houden 
aan de parameters gekoppeld aan beide modules. We kiezen ervoor om 
flexibel om te gaan met de frequentie en intensiteit afhankelijk van de nood 
van het gezin in een bepaalde periode. 

 

2.2 Benutting 

benutting per cluster vzw De Korf - 01/01/2018-31/12/2018 

Contextbegeleiding breedsporig 92,1% 

Contextbegeleiding ifv autonoom wonen 73,6% 

Contextbegeleiding laagintensief 118,9% 

Cluster contextbegeleiding 109,4% 

 

Dagbegeleiding in groep (RTJ) 36,7% 

Dagbegeleiding in groep (RTJ) 36,7% 

 

Verblijf voor minderjarigen (hoge frequentie) 61,4% 

Verblijf voor minderjarigen (lage frequentie) 

Crisisverblijf (op verwijzing crisismeldpunt) 50,1% 

Kamertraining 51,5% 

Cluster verblijf 60,3% 
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Concreter uitgewerkt 

cluster contextbegeleiding 

Type 

module 

1e 

kwartaal 

2e 

kwartaal 

3e 

kwartaal 

4e 

kwartaal 

Totaal % 

Contextbegeleiding laagintensief 

Capaciteit 1209 1209 1209 1209 4836  

118,9% Benutting 1615,75 1456,25 1219,5 1457,75 5749,25 

Contextbegeleiding breedsporig 

Capaciteit 442 442 442 442 1768  

92,1% Benutting 438,25 381 344,75 464 1628 

Contextbegeleiding ifv autonoom wonen 

Capaciteit 104 104 104 104 416  

73,6% Benutting 86,75 75,75 49 94,5 306 

Totale cluster contextbegeleiding 

Capaciteit 1755 1755 1755 1755 7020  

109,4% Benutting 2140,75 1913 1613,25 2016,25 7683,25 

 

De benutting binnen de cluster contextbegeleiding scoort hoog.  
We zetten binnen de korf sterk in op contextbegeleiding (en individuele 
begeleiding).  
Vooral binnen contextbegeleiding laagintensief scoren we hoger dan de 
gevraagde norm. Dit toont aan dat we flexibel omgaan met de opgegeven 
parameters. Los daarvan bekijken we welke hulp, welke frequentie en 
intensiteit nodig is om met een gezin aan de slag te gaan. We maken daarbij 
enkel op papier een onderscheid tussen laagintensieve en breedsporige 
contextbegeleiding. 
 
Binnen de contextbegeleiding zetten we in op elke partij. Zo begeleiden we bij 
gescheiden ouders vaak beide ouderpartijen, volgen we alle kinderen uit het 
gezin op, en betrekken we, in de mate van het mogelijke, het ruimere netwerk. 
We investeren als organisatie veel in deze module omdat we geloven dat we 
hiermee het verschil maken voor alle betrokkenen. 
 
We merken dat de cijfers iets lager liggen in vakantieperiodes. Dit verklaren 
we door de keuze om met integrale begeleiders te werken, begeleiders die 
zowel contextbegeleiding, individuele begeleiding als groepsbegeleiding 
opnemen. Tijdens vakantieperiodes moeten deze taken onder minder mensen 
verdeeld worden wat minder ruimte laat tot contextbegeleiding. Uiteraard 
zorgen ook verlofperiodes van begeleiders voor minder contexturen. 
We zoeken actief binnen de organisatie hoe we ook in deze periodes garantie 
op voldoende begeleiding in de context kunnen inbouwen. 
 
De module contextbegeleiding autonoom wonen scoort minder hoog.  Een 
gewicht van 2u per week halen we niet.  We werken sterk op maat van de 
jongvolwassene. Het inzetten op krachtgericht, vraaggericht werken maakt dat 
deze gevraagde norm niet haalbaar/noodzakelijk is. We blijven aanklampend 
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werken waardoor sommige periodes de samenwerking op een lager pitje 
draait (wat uiteraard een neerslag heeft op de cijfers). Toch kiezen we ervoor 
om niet op te geven en door te werken tot we terug op een constructief spoor 
geraken gezien de hoge verwachtingen naar jonge mensen in overgang van 
jeugdhulp naar volwassenheid.  We werken met erg kwetsbare 
jongvolwassenen en zoeken telkens naar een voor iedereen haalbaar 
evenwicht tussen zelfstandigheid en ondersteuning. 
 

cluster verblijf 

Type 

module 

1e 

kwartaal 

2e 

kwartaal 

3e 

kwartaal 

4e 

kwartaal 

Totaal % 

Verblijf voor minderjarigen (hoge frequentie) 

Benutting 3690 3226 2893 3611 13420  

Verblijf voor minderjarigen (lage frequentie) 

Benutting 239 262 224 199 924  

Verblijf hoge en lage frequentie 

Capaciteit 5840 5840 5840 5840 23360  

61,4% Benutting 3929 3488 3117 3810 14344 

Kortdurend crisisverblijf 

benutting 0 6 4 9 19  

Kamertraining 

Capaciteit 547 547 547 547 2190  

51,5% Benutting 151 270 273 434 1128 

Verblijf hoog-laag,  TCK en kortdurend crisisverblijf 

Capaciteit 25550  

60,6% Benutting 15491 

Crisisverblijf op verwijzing crisismeldpunt 

Capaciteit 730  

50,1% Benutting 116 103 63 84 366 

Totale cluster verblijf 

Capaciteit 26280  

60,3% Benutting 15857 

 

Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de organisatie inzet op contextgericht werken 
met maximaal contact met de context. We werken kracht- en vraaggericht en 
zoeken met alle betrokkenen naar de meest zinvolle verblijfsregeling.  
We zoeken telkens hoe kinderen zo vaak mogelijk thuis kunnen zijn. Onze 
hoge benuttingscijfers rond contextbegeleiding tonen aan dat we investeren in 
begeleiding thuis, ook in aanwezigheid van kinderen en in periodes waarin ze 
thuis verblijven. 
We werken met integrale begeleiders die zowel in de week, overdag als ’s 
avonds en tijdens het weekend kunnen inzetten op contextbegeleiding. 
We werken netwerkgericht en zetten in op contacten in een ruimer netwerk. 
Overnachten bij familie, vrienden, steungezinnen, … is een must in vele 
begeleidingen.  
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Onze organisatie is centraal gelegen waardoor we ook flexibel kunnen 
omgaan met een verblijfsregeling tijdens schoolweken. Kinderen kunnen vaak 
zowel vanuit de organisatie als vanuit de thuiscontext op hun vertrouwde 
school geraken. 
 
Ook wordt sterk ingezet op externe vrijetijdsinvulling waardoor er heel veel 
deelname aan externe kampen is tijdens vakantieperiodes. De korf investeert 
hier sterk, met het oog op een breder netwerk en een gezond en actief 
vrijetijdsaanbod. 
Uiteraard zorgen deze keuzes voor de bovenstaande benuttingscijfers rond 
verblijf. 
 
Opvallend zijn misschien de lage benuttingscijfers kamertraining.  
Bij analyse van de betrokken begeleidingen merken we dat we bij deze 
jongeren vaak inzetten op een combinatie van zelfstandigheidstraining met 
behoud van goede contacten in de thuiscontext of ruimere netwerk. Tck’ers 
overnachten eveneens bij vriend(in), ouders, familieleden, … Een volledige 
terugkeer naar huis of ruimere context is in die situaties echter niet mogelijk. 
Net het hebben van een ruim en veilig netwerk lijkt één van de succesfactoren 
in de overgang naar volwassenheid, iets waar we graag op inzetten. Ook 
maken we soms de keuze om hen even de kans te geven om het 
samenwonen te ervaren zonder de kans op terugkeer te hypothekeren. Iets 
wat achteraf vaak een goede keuze bleek…  
Uiteraard hebben deze keuzes een impact op hun aanwezigheid hier binnen 
de organisatie… 
 
De korf werkte samen met enkele partners een time-out overeenkomst uit 
waarbij kort op de bal kan gespeeld worden bij crisissen of zware agressie-
incidenten. In overleg kunnen kinderen uit verblijf of TCK even (max 2 weken) 
in een andere organisatie verblijven. Zo creëren we rust voor alle betrokken 
partijen om nadien de draad terug op te pikken. 
In 2018 werden 19 kinderen hier in time-out opgenomen, wat ons engagement 
illustreert.  
 
Ook participeert de korf in het crisisnetwerk door 2 plaatsen te voorzien voor 
kinderen/jongeren in crisis.  Aanmeldingen vanuit het crisismeldpunt worden 
nauwelijks geweigerd, tenzij door een gegronde reden, een verblijf hier het 
doel van de crisisopname voorbij zou schieten. 
Wel bewaken we dit engagement vanuit de vooropgestelde termijnen. We 
houden vast aan de maximale termijn van 14 dagen. Enkel bij perspectief op 
korte termijn kan hiervan, ter overbrugging, afgeweken worden. Geen 
makkelijke situatie, gezien de soms uitzichtloze situaties en beperkte 
perspectieven maar anderzijds hopen we zo het concept zuiver te houden en 
deze plaatsen open te houden voor acute crisissituaties.  
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cluster dagbegeleiding in groep 

Type 

module 

1e 

kwartaal 

2e 

kwartaal 

3e 

kwartaal 

4e 

kwartaal 

Totaal % 

Dagbegeleiding in groep 

Capaciteit 780 780 780 780 3035  

Benutting 335 350 211 218 1114 36,7% 

 

De benuttingscijfers voor dagbegeleiding in groep liggen vrij laag. 
Ook in deze begeleidingen zetten we in op kracht- en vraaggericht werken. 
We zoeken een zinvol antwoord op de hulpvraag van het gezin en werken een 
op maat programma uit. We stappen af van de automatische verwachting van 
5 dagen aanwezigheid en zoeken hoe we naast de ondersteuning vanuit deze 
module ook kunnen behouden wat goed loopt. 
 
We zetten sterk in op contextbegeleiding en individuele begeleiding. We 
zoeken naar de meest geschikte manier om schoolse ondersteuning en 
opvolging te voorzien, en bekijken welke vormingsnoden aanwezig zijn. 
Daarnaast wordt, samen met het gezin, gezocht naar het juiste evenwicht in 
delen van draaglast en aanbieden van vrijetijdsinvulling. Welke momenten het 
kind daarbij naar de groep komt is daarbij afhankelijk van bovenstaande 
zaken. 
 
We merken ook dat we momenteel minder vragen dagbegeleiding krijgen. De 
verwachting om hier zelfstandig te geraken na school en ’s avonds zelfstandig 
terug thuis te geraken, speelt hier wellicht ook een rol. 
Binnen de korf wordt de module ‘dagbegeleiding in groep’ ingezet in integrale 
afdelingen, gekoppeld aan verblijfsmodules. De module dagbegeleiding wordt 
dan ook vaak ingezet als uitstroommodule waar geleidelijk aan afgebouwd 
wordt in aanwezigheid hier. 
De koppeling aan een verblijfsgroep biedt net meer mogelijkheden tot 
flexibiliteit in aanwezigheid. Ook weekenddagen, avondsituaties zijn opties 
waardoor echt maatwerk mogelijk wordt. 
 
Enkele begeleidingen kenden in 2018 een moeilijk verloop. De aanwezigheid 
van betrokken kinderen was geen sinecure. Sommigen schakelden dan naar 
contextbegeleiding, maar ook deze stappen vragen tijd en veroorzaken 
periodes van beperkte benutting. 
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2.3 Organisatie in cijfers 

 

Inrichtende macht en erkenning 

 

De korf vzw is qua beleidsstructuur een vzw met een Algemene Vergadering 
en een Raad van Bestuur.  De Raad van Bestuur telt 10 leden en komt in 
2018 vier keer bijeen.  De Algemene Vergadering telt 11 leden en vergaderde 
in 2018 tweemaal.  De Raad van Bestaar staat (in overleg met het dagelijks 
bestuur en directieteam) in voor de strategische aansturing van de organisatie 
 
Op 01/01/2013 werd de ‘korf vzw’ erkend als een multifunctionele organisatie 
(MFO) binnen het (experimenteel) Modulaire Kader. Dit betekende dat we 
evolueren van een organisatie met ‘erkenningscategoriën’ (en drie 
verschillende erkenningen binnen één en dezelfde vzw) naar één Organisatie 
Voor Bijzondere Jeugdbijstand (OVBJ) met volgend modulair aanbod:  
 

Erkenning op 31.12.2018 

module Aantal  
Contextbegeleiding breedsporig 17 
Contextbegeleiding ifv autonoom wonen 4 
Contextbegeleiding laagintensief 93+2  
Dagbegeleiding in groep (RTJ) 12 
Verblijf voor minderjarigen (hoge frequentie) 64 
Verblijf voor minderjarigen (lage frequentie) 
Kortdurend crisisverblijf 
Kamertraining 6 
Crisisverblijf (op verwijzing crisismeldpunt) 2 
 200 

 
 

Dit aanbod in modules wordt binnen de organisatie als volgt ingezet:  

 

 
 
Naast deze erkende modules worden in het kader van de noodzakelijke 
differentiatie vanuit ‘de korf ‘heel specifieke projecten uitgewerkt: 
 
 binnen de module verblijf zijn er mogelijkheden voor TCK waarbij gericht 

gewerkt wordt naar het toekomstig zelfstandig functioneren. 
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 Differentiatie binnen de verblijfsmodules naar intensiteit en 
leeftijd/doelgroep bv specifieke doelgroep 0-6 jarige met geëigende 
methodieken. 

 Extra aanbod binnen de module verblijf: dagbesteding / dagopvang. 
 Crosslateraal binnenbrengen van de module dagbegeleiding in groep 

includeert het naadloos kunnen schakelen binnen dezelfde unit en dus met 
gevolg zeer vraaggericht kunnen werken. 

 Aanbieden dagbegeleiding in groep voor jongere kinderen (ook min 6 
jarigen). 

 Differentiatie binnen de module CB naar intensiteit en naar methodiek. 

 
In het kader van integrale jeugdhulpverlening is er een inzet van middelen 
voor:  
 2 plaatsen crisisopvang binnen IJH (art. 17) 
 crisisopvang binnen de sector 
 
 
Personeelsformatie 
 

Op 31.12.2018 beschikt De Korf vzw over onderstaand gesubsidieerd 
personeelskader.  
Totale personeelsformatie 76,10 VTE 
Regulier personeel 71,84 VTE 
VIA personeel  2,00 VTE 
Maribel personeel 2,26 VTE 

 
Bovenstaande personeelformatie wordt als volgt ingezet (situatie 31.12.2018) 

Directie 3,00 VTE 
Beleidsmedewerker 0.50 VTE 
Team- en zorgcoördinatoren 8.75 VTE 
Begeleidend personeel  48,57 VTE 
Administratief personeel 4,00 VTE 
Logistiek personeel 11,28 VTE 
TOTAAL  76,10 VTE 
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3 Zelfevaluatie 
 

3.1 Methodologie 

Zoals de voorbijgaande jaren wordt ook in dit kwaliteitsverslag aandacht 
besteed aan de vooropgestelde zelfevaluatie. 
De eerste oefening in 2015 was duidelijk een ‘nulmeting’, waarin we eerlijk op 
zoek gingen naar een duidelijke positionering binnen de verschillende 
groeiniveaus. De resultaten van deze nulmeting willen we gebruiken om onze 
verbetertrajecten nog beter te selecteren en de trajecten op zich af te 
stemmen op de groeiniveaus die binnen de aandachtsgebieden zijn bepaald.  
 
Voor de zelfevaluatie in dit kwaliteitsverslag gebruiken we zoals gevraagd het 
sjabloon ons toegereikt vanuit Jongerenwelzijn.  
Om de werkwijze hanteerbaar te houden wordt de evaluatie uitgevoerd binnen 
het SDO overleg (staf- directie- overleg). Betrokken partijen zijn dus: 
zorgcoördinatoren, teamcoördinatoren beleidsmedewerker en directieteam. 
 
Een cijfer is natuurlijk maar een cijfer. Vandaar dat we er aan houden om in 
een schema hieronder de groei van de verschillende aandachtsgebieden weer 
te geven. Op die manier krijgen we een genuanceerder beeld van de evolutie. 
Groen betekent dat de indicator bereikt is, rood betekent nog niet behaald en 
geel betekent in ontwikkeling. 
 

3.2 Bepalen van de (groei)niveaus 

 

Kwaliteitszorg 
 
Organisatie en visie: groeiniveau 2  
2 De organisatie heeft een of meer personeelsleden die 

kwaliteitszorg als eindverantwoordelijkheid in hun 
takenpakket hebben. 

 

De organisatie heeft een visie op integrale kwaliteitszorg  
Integrale kwaliteitszorg beslaat minimaal de volgende 
domeinen van de organisatie: leiderschap, 
personeelsbeleid, beleid en strategie, middelen en 
partnerschappen, kernprocessen, gebruikers-, 
medewerkers- en samenlevingsresultaten 

 

3 Kwaliteitszorg is geïntegreerd in de dagdagelijkse 
werking en alle activiteitencentra van de organisatie 

 

Alle elementen van kwaliteitszorg zijn op elkaar 
afgestemd en vormen een geheel 
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Betrokkenheid: groeiniveau  2  
2 De organisatie betrekt medewerkers bij het beleid  

De organisatie betrekt bestuursorganen bij het beleid  
3 Alle functiecategorieën participeren in kwaliteitszorg  

De organisatie bepaalt op doordachte wijze waar de 
gebruiker bij kwaliteitszorg betrokken wordt 

 

De organisatie bepaalt op een doordachte wijze waar de 
externe partners (verwijzers, andere hulpverleners…) bij 
kwaliteitszorg betrokken worden. 

 

De bestuursorganen participeren in de kwaliteitszorg  
 
Methodieken en instrumenten: groeiniveau 2  
2 De organisatie beschikt over een kwaliteitshandboek 

waarin een kwaliteitsbeleid is opgenomen. 
 

De organisatie beschikt over een methodiek of 
instrument voor zelfevaluatie 

 

3 Het kwaliteitshandboek is gebruiksvriendelijk en bevat 
alle elementen volgens artikel 5§4 van het 
kwaliteitsdecreet. 

 

Alle functiegroepen passen het kwaliteitshandboek toe  
De zelfevaluatie gebeurt op basis van een vooraf 
vastgelegde en gestandaardiseerde manier, waarin de 
PDCA cyclus duidelijk aanwezig is en waarin minimaal 
de volgende domeinen van de organisatie aan bod 
komen: leiderschap, personeelsbeleid, beleid en 
strategie, middelen en partnerschappen, kernprocessen, 
gebruikers-, medewerkers- en samenlevingsresultaten. 

 

 
 
Verbetertrajecten: groeiniveau 2  
2 De organisatie ontwikkelt SMART geformuleerde 

verbetertrajecten 
 

 De organisatie informeert de medewerkers over de 
verbetertrajecten 

 

3 De organisatie stelt verantwoordelijken aan voor de 
uitvoering en voortgang van verbetertrajecten 

 

De organisatie verloopt systematisch minimaal de 
volgende domeinen van een organisatie (leiderschap, 
personeelsbeleid, beleid en strategie, middelen en 
partnerschappen, kernprocessen, gebruikers-, 
medewerkers- en samenlevingsresultaten) bij het 
bepalen van verbetertrajecten binnen het jaar - of 
meerjarenplan van de organisatie 

 

De organisatie communiceert de resultaten van de 
verbetertrajecten aan de betrokkenen 
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Kernprocessen 
 
Onthaal van de gebruiker: groeiniveau 3  
2 Er is een procedure voor onthaal  
3 De organisatie stelt de procedure op met inspraak van de 

proceseigenaars 
 

De procedure is geëxpliciteerd met duidelijke 
verantwoordelijken, doelstellingen, instrumenten en 
werkwijzen 

 

De organisatie communiceert de procedure  

Alle medewerkers passen de procedure toe  

4 De organisatie evalueert systematisch de procedure en 
stuurt die bij 

 

De evaluatie gebeurt met inspraak van de gebruikers en 
de interne partners  

 

 
Doelstellingen en handelingsplan: groeiniveau 3  
3 De organisatie stelt de procedure op met inspraak van 

de proceseigenaars 
 

De procedure is geëxpliciteerd met duidelijke 
verantwoordelijken, doelstellingen, instrumenten.  

 

De organisatie documenteert en communiceert de 
procedure 

 

Alle medewerkers passen de procedure toe  
4 De organisatie evalueert systematisch de procedure en 

stuurt die bij 
 

De evaluatie gebeurt met inspraak van de gebruikers en 
de interne partners 

 

 
 
Afsluiten en nazorg: groeiniveau 3  
2 Er is een procedure voor  afsluiting en nazorg  
3 De organisatie stelt de procedure op met inspraak van de 

proceseigenaars 
 

De procedure is geëxpliciteerd met duidelijke 
verantwoordelijkheden, doelstellingen en instrumenten 

 

De organisatie documenteert en communiceert de 
procedure 

 

Alle medewerkers passen de procedure toe  
 
Pedagogisch profiel: groeiniveau 2  
2 Er is een pedagogische visie  
3 De organisatie documenteert de visie op hulpverlening 

aan de hand van onderbouwde referentiekaders met 
handvaten voor de hulpverleners 

 

Alle betrokken passen de visie en afspraken toe  
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De gebruiker heeft inspraak en participeert in alle 
aspecten van het hulpverleningstraject 

 

De hulpverlening maakt voor elke gebruiker 
samenwerkingsafspraken met het externe 
hulpverleningsnetwerk 

 

De hulpverlening betrekt het directe sociale netwerk 
actief bij het hulpverleningstraject van de gebruiker 

 

 
Dossier-beheer: groeiniveau  3 
2 Er zijn procedures rond het beheer en de uitwisseling 

van gebruikersdossiers 
 

3 De organisatie stelt de procedure op met inspraak van 
de proceseigenaars 

 

De procedure voor het beheer en de uitwisseling van 
gebruikersdossiers zijn geëxpliciteerd volgens de 
wettelijke bepalingen met duidelijke afspraken over het 
beheer en de toegankelijkheid (intern en extern) van de 
dossiers 

 

De organisatie documenteert en communiceert de 
procedures 

 

Alle medewerkers passen de procedure toe  
4 De organisatie evalueert systematisch de procedure en 

stuurt die bij 
 

De evaluatie gebeurt met inspraak van de gebruikers en 
de interne partners 

 

 
 
 
Gebruikersresultaten 
 
Klachtenbehandeling : groeiniveau 3 
2 De organisatie heeft een klachtenprocedure  
3 De organisatie stelt de klachtenprocedure op met 

inspraak van de proceseigenaars 
 

De klachtenprocedure is geëxpliciteerd met een duidelijk 
stappenplan, en tijdspad, aangewezen 
verantwoordelijken, doelgerichtheid en terugkoppeling 
aan de gebruiker die de klacht heeft ingediend. 

 

De organisatie communiceert de klachtenprocedure  
Alle betrokkenen passen de klachtenprocedure toe  
De organisatie bundelt systematisch de klachten van 
gebruikers en bespreekt ze tijden (beleids)overleg 

 

4 De organisatie evalueert systematisch de 
klachtenprocedure en stuurt die bij 

 

De evaluatie gebeurt met inspraak van de gebruikers en 
medewerkers 
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Vanuit de gegevens van de klachtenprocedure zet de 
organisatie systematisch acties op rond de 
inputgebieden en kernprocessen 

 

De organisatie linkt de gegevens van de 
klachtenprocedure aan de resultaten van andere 
thema’s, waardoor een gefundeerde interpretatie van de 
gegevens geformuleerd kan worden 

 

 
Gebruikers-tevredenheid: groeiniveau 2  
2 De organisatie hanteert een of enkele methodieken of 

instrumenten om de gebruikerstevredenheid na te gaan 
 

3 De organisatie heeft een duidelijke procedure of 
afspraken om de gebruikerstevredenheid te meten. 

 

De organisatie gebruikt systematisch een methodiek die 
afgestemd is op de doelgroep(en) om de 
gebruikerstevredenheid te meten, waarbij ze minimaal de 
hulpverleningsprocessen, de hulpuitvoering, de inspraak 
en participatie bevraagt 

 

De organisatie gebruikt de gegevens van de 
tevredenheidsmeting als input voor de beleidsvoering 
van de organisatie 

 

 De organisatie gebruikt de gegevens van de 
tevredenheidsmeting om de communicatie en de 
samenwerking met gebruikers te evalueren 

 

 
Effect van de hulpverlening: groeiniveau 2  
2 De organisatie hanteert één of enkele methodieken of 

instrumenten om het effect van de hulpverlening te 
meten 

 

3 De organisatie heeft SMART indicatoren geformuleerd 
om het effect van de hulpverlening na te gaan 

 

De organisatie gebruikt systematisch de eigen en de 
sectorale gegevens uit een uniform registratiesysteem 
om de effecten en de processen van de hulpverlening in 
kaart te brengen 

 

De organisatie participeert in wetenschappelijk 
onderzoek 
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Medewerkersresultaten 
 
Personeels-tevredenheid: groeiniveau 2  
2 De organisatie hanteert een of meer methodieken of 

instrumenten om de personeelstevredenheid na te gaan. 
 

3 De organisatie heeft een duidelijke procedure voor of 
duidelijke afspraken over het meten van de 
personeelstevredenheid 

 

De organisatie voert een duidelijk beleid om signalen en 
input van medewerkers op te vangen, en communiceert 
daarover 

 

De organisatie bundelt systematisch signalen en input 
van medewerkers en bespreekt ze op (beleids)overleg 

 

 
Indicatoren en kerngetallen: groeiniveau 3  
3 De organisatie bepaalt de personeelskengetallen op een 

doordachte wijze. 
 

De organisatie houdt de verschillende 
personeelskengetallen systematisch bij en bespreekt ze 
systematisch op (beleids)overleg. 

 

4 De organisatie evalueert systematisch de 
personeelskengetallen en stuurt ze bij 

 

Vanuit de gegevens van de personeelskengetallen zet de 
organisatie systematisch acties op rond de 
inputgebieden en de kernprocessen 

 

De organisatie linkt de resultaten van de 
personeelskengetallen aan de resultaten van andere 
thema’s, waardoor een gefundeerde interpretatie van de 
gegevens geformuleerd kan worden. 

 

 
 
Samenlevingsresultaten 
 
Waardering strategische partners: groeiniveau 2  
2 De organisatie neemt initiatief om de waardering van de 

strategische partners na te gaan. 
 

3 De organisatie verzamelt en analyseert systematisch 
gegevens over waardering 

 

De organisatie communiceert de analyse van de 
gegevens over waardering aan de strategische partners 

 

 
Maatschappelijke opdrachten/tendensen: groeiniveau 3  
3 De organisatie actualiseert systematisch haar 

maatschappelijke opdracht en houdt systematisch 
rekening met maatschappelijke tendensen en de impact 
op het welzijn van de gebruiker en de werking van de 
organisatie  
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 De organisatie communiceert maatschappelijke 
tendensen die impact hebben op het welzijn van de 
gebruiker en de werking van de organisatie, aan de 
overheid en andere betrokkenen. 

 

4 Vanuit de actualisatie van de maatschappelijke opdracht, 
rekening houdend met maatschappelijke tendensen en 
de impact op het welzijn van de gebruiker en de werking 
van de organisatie , zet de organisatie acties op rond de 
inputgebieden en de kernprocessen. 

 

De organisatie linkt de actualisatie van de 
maatschappelijke opdracht, rekening houdend met 
maatschappelijke tendensen en de impact op het welzijn 
van de gebruiker en de werking van de organisatie, aan 
de resultaten van andere thema’s waardoor een 
gefundeerde interpretatie van de gegevens geformuleerd 
kan worden. 
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3.3 Overzicht 2015 - 2018 

 

Zelfevaluatie 2015 2016 2017 2018 

Kwaliteitszorg         

Organisatie en visie 2 2 2 2 

Betrokkenheid 2 2 2 2 

Methodieken en instrumenten 2 2 2 2 

Verbetertraject 2 2 2 2 

Kernprocessen     
  

Onthaal van de gebruiker 2 2 2 3 

Doelstellingen en handelingsplan 3 3 3 3 

Afsluiting en nazorg 2 2 2 3 

Pedagogisch profiel 2 2 2 2 

Dossier-beheer 2 3 3 3 

Gebruikersresultaten     
  

Klachten-behandeling 2 3 3 3 

Gebruikers-tevredenheid 2 2 2 2 

Effect van de hulpverlening 2 2 2 2 

Medewerkersresultaten     
  

Personeels-tevredenheid 2 2 2 2 

Indicatoren en kengetallen 3 3 3 3 

Gebruikersresultaten     
  

Klachten-behandeling 2 3 3 3 

Gebruikers-tevredenheid 2 2 2 2 

Effect van de hulpverlening 2 2 2 2 
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4 Kwaliteitsplanning 2019 
 

4.1 Strategisch beleidsplan 2016 - 2020 

In 2016 werd in overleg met alle stakeholders een strategische beleidsplan 

2016 – 2020 opgemaakt.  De plan is richtinggevend voor de beleidsaansturing 

voor de komende 5 jaar.  Binnen dit plan werd ook een duidelijke prioritering 

opgenomen en word systematisch aangeduid welke doestellingen reeds 

werden gerealiseerd.   

 

Dit strategisch beleidsplan gaat als bijlage bij dit kwaliteitsverslag.  
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4.2 Kwaliteitsplanning obv ZER, gelinkt aan strategisch 

beleidsplan 2016 – 2020 

 

KWALITEITSZORG 

 

Zelfevaluatie 2015 2016 2017 2018 

Kwaliteitszorg         

Organisatie en visie 2 2 2 2 

Betrokkenheid 2 2 2 2 

Methodieken en instrumenten 2 2 2 2 

Verbetertraject 2 2 2 2 

 

In 2019-2020 zet de korf actief in op onderstaande doelen om te groeien in 

kwaliteitszorg: 

zie strategisch beleidsplan: 

S.D. 

2.3 

We integreren het kwaliteitsbeleid expliciet binnen het 

strategisch en operationeel beleid. 

 O.D.1 We maken een koppeling tussen ZER en Strategisch 

beleidsplan 

 O.D.2 We nemen kwaliteitsbeleid op binnen kader van 

beleidsteam 

 O.D.3 We koppelen de interne werking (overlegorganen en 

werkgroepenstructuur) aan ZER en strategisch 

beleidsplan volgens PDCAcyclus 

 O.D.4 We actualiseren kwaliteitshandboek met koppeling ZER 

en strategisch beleidsplan 

 O.D.5 We bepalen een vast reflectiemoment rond gebruikers- 

medewerkers- en samenwerkingsresultaten als basis 

voor prioritaire verbetertrajecten  

S.D. 

3.2 

We willen een ‘inspirerende werkplek’ zijn waar medewerkers 

zich betrokken voelen en worden uitgedaagd om verder te 

groeien en te ontwikkelen 

S.D. 

6.1 

De korf werkt ‘cliëntenfeedback’ uit. 

 O.D.1 Hulpverleningstrajecten worden systematisch 

geëvalueerd op productniveau (met alle relevante 

betrokkenen). 

 O.D.2 Cliëntentrajecten worden systematisch geëvalueerd op 

procesniveau (met alle relevante betrokkenen). 
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 O.D.3 Cliëntenfeedback wordt gebruikt voor het verbeteren van 

de hulp- en dienstverlening. 

O.D.4 We werken met indirecte feedback via outputindicatoren 

S.D. 

6.2 

De korf bouwt de participatie van de cliënten uit. 

 O.D.1 De korf vzw wil een trekkersrol binnen West-Vlaanderen 

opnemen m.b.t. ouderparticipatie OBJ 

O.D.2 We werken verder aan de uitbouw van de oudergroep en 

een jongerenraad 

S.D. 

6.3 

De korf werkt aan de participatie van de verwijzers 

 O.D.1 De korf bouwt een samenwerkingsprotocol met verwijzers 

uit. 

S.D. 

7.4 

We kiezen voor een participatief beleidsmodel, met vooraf 

bepaalde participatiegraden 

 

 

KERNPROCESSEN 

 

Zelfevaluatie 2015 2016 2017 2018 

Kernprocessen     
  

Onthaal van de gebruiker 2 2 2 3 

Doelstellingen en handelingsplan 3 3 3 3 

Afsluiting en nazorg 2 2 2 3 

Pedagogisch profiel 2 2 2 2 

Dossier-beheer 2 3 3 3 

 

In 2019-2020 zet de korf actief in op onderstaande doelen om te groeien in 

haar kernprocessen: 

zie strategisch beleidsplan: 

S.D. 

4.2 

De korf versterkt haar marktpositie binnen het intersectoraal 

hulpverleningslandschap. 

 O.D.3 We zijn een actieve partner binnen het 

samenwerkingsverband Konekti:           1 gezin- 1 plan 

 O.D.4 We zoeken hoe intersectoraal samengewerkt kan worden 

zodat er snel een antwoord komt op de hulpvraag van de 

cliënt. 

S.D. 

5.1 

De korf werkt aan een gedragen, globale visie op hulp- en 

dienstverlening 
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O.D.7 Alle hulpverleningsprocessen zijn duidelijk uitgeschreven 

 O.D.8 De korf investeert in een efficiënte en effectieve hulp- en 

dienstverlening 

S.D. 

5.5 

Lerende organisatie: De korf werkt aan een permanente 

verbetering van haar hulp- en dienstverlening 

 O.D.2 De korf verbetert haar hulp en dienstverlening o.b.v. de 

verkregen feedback. 

O.D.3 We implementeren een digitaal cliëntendossier in alle 

afdelingen. 

 

 

GEBRUIKERSRESULTATEN 

 

Zelfevaluatie 2015 2016 2017 2018 

Gebruikersresultaten     
  

Klachten-behandeling 2 3 3 3 

Gebruikers-tevredenheid 2 2 2 2 

Effect van de hulpverlening 2 2 2 2 

 

In 2019-2020 zet de korf actief in op onderstaande doelen om te groeien in 

thema gebruikersresultaten: 

zie strategisch beleidsplan: 

S.D. 

2.4 

We gaan actief op zoek naar haalbare mogelijkheden om 

cliënten te betrekken bij het strategisch beleid 

 O.D.1 We werven een ervaringsdeskundige aan en zetten de 

expertise in 

 O.D.2 We werken verder aan de uitbouw van de oudergroep en 

een jongerenraad 

S.D. 

6.1 

De korf werkt ‘cliëntenfeedback’ uit. 

 O.D.1 Hulpverleningstrajecten worden systematisch 

geëvalueerd op productniveau (met alle relevante 

betrokkenen). 

 O.D.2 Cliëntentrajecten worden systematisch geëvalueerd op 

procesniveau (met alle relevante betrokkenen). 

 O.D.3 Cliëntenfeedback wordt gebruikt voor het verbeteren van 

de hulp- en dienstverlening. 

 O.D.4 We werken met indirecte feedback via outputindicatoren 

S.D. 

6.2 

De korf bouwt de participatie van de cliënten uit. 
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O.D.1 De korf vzw wil een trekkersrol binnen West-Vlaanderen 

opnemen m.b.t. ouderparticipatie OBJ 

 O.D.2 We werken verder aan de uitbouw van de oudergroep en 

een jongerenraad 

S.D. 

6.3 

De korf werkt aan de participatie van de verwijzers 

 O.D.1 De korf bouwt een samenwerkingsprotocol met verwijzers 

uit. 

 

 

MEDEWERKERSRESULTATEN 

 

Zelfevaluatie 2015 2016 2017 2018 

Medewerkersresultaten     
  

Personeels-tevredenheid 2 2 2 2 

Indicatoren en kengetallen 3 3 3 3 

 

In 2019-2020 zet de korf actief in op onderstaande doelen om te groeien in 

thema medewerkersresultaten: 

zie strategisch beleidsplan: 

S.D. 

3.1 

Vertrekkend vanuit de visie op organisatie formuleren we een 

duidelijke en inspirerende visie op medewerkersbeleid en 

vertalen deze in alle operationele personeelsprocessen. Op 

deze wijze realiseren we een modern en divers 

medewerkersbeleid. 

 O.D.4 We introduceren POP’s als centrale methodiek voor 

loopbaanontwikkeling 

 O.D.5 We introduceren ontwikkelingsgesprekken die focussen 

op ‘leren’ en ‘groeien’ 

 O.D.6 We introduceren een performant evaluatiesysteem 

 O.D.7 We hertekenen of optimaliseren alle 

personeelsprocessen (instroom-doorstroom-uitstroom) 
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SAMENLEVINGSRESULTATEN  

 

Zelfevaluatie 2015 2016 2017 2018 

Samenlevingsresultaten     
  

Waardering strategische partners 2 2 2 2 

Maatschappelijke opdrachten / 

tendensen 
3 3 3 3 

 

In 2019-2020 zet de korf actief in op onderstaande doelen om te groeien in 

thema samenlevingsresultaten: 

zie strategisch beleidsplan: 

S.D. 

8.1 

De korf houdt voeling met maatschappelijke en sectorale 

ontwikkelingen 

 O.D.1 We engageren ons in diverse externe beleidsorganen 

 O.D.2 We houden vast aan een kritische reflectie. 

S.D. 

9.1 

De korf versterkt haar marktpositie binnen de sector BJB 

 O.D.1 We gaan op zoek naar een juridische verankering binnen 

de opgestarte netwerkorganisatie “triplo” met partners. 

S.D. 

9.2 

De korf zet in op samenwerking en partnerships met internationale 

partners. 

 O.D.1 Hulpverleningstrajecten worden systematisch 

geëvalueerd op productniveau (met alle relevante 

betrokkenen). 
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