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Voorwoord 
 
 
“Als er sprake is van een verbinding tussen mensen, in wat voor vorm 
van samenwerking dan ook, gebeuren er dingen die anders niet zouden 
gebeuren.”  
Jim Coleman 

 
‘de korf vzw’ investeerde en ontwikkelde de laatste jaren enorm in een 
coherente missie- en visieontwikkeling. Men heet dit het strategisch- en 
operationele DNA van een organisatie. Denken we maar hierbij aan onze 
nieuwe missietekst die we opmaakten met alle medewerkers 
(kampvuurmoment 12 december 2017), de herwerkte visie op medewerkers 
binnen het medewerkersbeleidsplan (kampvuurmoment 2 mei 2017), visie op 
hulpverlening met het windmolenmodel (2018). 
 
Rode draad binnen dit model is ongetwijfeld het voortdurend zoeken naar 
wezenlijke verbindingen tussen opdracht, doel, en mensen (lees doelgroep, 
medewerkers en stake-holders). Op zich heel logisch zeggen believers onder 
ons. Misschien toch een kanttekening maken. 
 
In de non-profit hoek luidt het laatste decennium hard rond alle mogelijke 
vormen van participatieve modellen, inspraak verlenen aan zowel doelgroep 
als medewerkers, zoeken naar verbindingen en samenwerkingsvormen met 
partnerships, inclusie, coaching, empowerment,…. Weet wel dat de sector 
non-profit in het algemeen, onze organisatie in het bijzonder in een nog niet zo 
ver verleden een andere koers voer. In die zin spreken we nog steeds over 
een transitieveld waar sector en organisaties voortdurend uitgedaagd worden 
en op zoek gaan naar haalbare en mogelijke nieuwe pistes. Om het met 
eenvoudige mensentaal te omschrijven hebben we het over ‘weerstanden 
tegen veranderingen’, ‘noviteitspaniek’, ‘spagaatallergie’,… 
 
‘de korf vzw’ gelooft sterk in een dergelijke stakeholdersvisie op voorwaarde 
dat deze onderbouwd wordt vanuit een duidelijk uitgebalanceerde strategische 
visie én gestoeld op een social governance-model. Dit vraagt om een woordje 
uitleg. 
 
Sedert 2016 werkt ‘de korf vzw’ met een strategisch beleidsplan, gespreid 
over een periode van 5 jaar (2016-2020). Deze korte- en middellange 
termijnplanning wordt uitgerold over een 9-tal kerngebieden gebaseerd op het 
EFQM-model1. Initieel werd dit plan in een  
 
onderling overleg met Leden raad van bestuur en het directieteam geschreven 
in een aantal strategische- en operationele doelstellingen. In die zin zou men 
kunnen zeggen dat we vertrekken vanuit strategische visie (Hoe kijken we 

                                                
1 EFQM-model: European Foundation for Quality Management (1988) 



naar…en welke weg kiezen we hier voor ?), én dat deze visie geënt is op alle 
beleidsdomeinen leiderschap tot de outputgebieden). 
Als we daarenboven nog het model verder willen dompelen in een bad van 
deugdelijk bestuur, moeten we nog een weg afleggen.  
 
“De organisaties in de welzijns- en zorgsectoren staan voor enorme 
veranderingen en uitdagingen, zoals de vermaatschappelijking van de zorg, 
het bieden van een 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.”2 
 
In die zin willen niet enkel deugdelijk bestuur binnen Algemene Vergadering, 
raad van bestuur en directieteam installeren, maar beogen we dit ook naar de 
ganse werking. 
 
2019 is tevens het jaar waar beide gebouwen van het masterplan VIPA 
(gebouw 3 afdelingen en het centraal administratief gebouw) deels 
gefinaliseerd werden. De 3 koepels (koepels 1, 2 en 7) trekken in de loop van 
juni 2020 naar de nieuwbouw alsook alle medewerkers technische dienst, 
logistiek, administratie, staf en directie nemen hun intrek in de nieuwbouw in 
december 2020. Begin januari 2021 wordt het oude centraal gebouw in zijn 
totaliteit afgebroken. 
Niet louter zetten we in voor nieuwe infrastructuur; ook de 
instandhoudingswerken van bestaande infrastructuur wordt in 2019 opgestart. 
Directie en raad van bestuur werkten een faseringsplan voor de 
instandhoudingswerken van koepels 3,4,5 en 6 uit. In 2019 begroten we 
€88.400 voor koepels 3 en 4; voor koepels 5 en 6 begroten we €42.550 (cfr. p. 
28) 
 
Wat personeelsmiddelen betreft zetten we 73,28VTE in; dit is 1,44VTE meer 
dan in 2018. Niettegenstaande dit blijven we 0,47VTE onder het 
subsidieerbare kader ! Dit valt mede toe te schrijven aan de toepassing van de 
VIA5 middelen. Concreet werd, mede door onze koepel Vlaams 
Welzijnsverbond, geijverd om VIA-middelen toe te kennen aan organisaties 
daar waar verblijfsmodules geïnitieerd worden à rato van 
0,02VTE/verblijfsmodule. Voor ‘de korf vzw’ betekent dit 1,44VTE (72 
verblijfsmodules x 0,02VTE/module).  
Samen met middelen ‘sociale maribel11’ konden we 2 nieuwe functies 
‘ondersteunende begeleiders’ in een 4/5 tewerkstellingsbreuk vanaf 02.01.19 
aanwerven. Deze functies worden ingezet in koepels, daar waar integraal 

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



begeleiders voor een aantal uren worden vrijgesteld voor engagement binnen 
een pedagogisch matrixproject. 
 
In een aantal strategische doelstellingen (zie onder) wordt het duidelijk welke 
accenten we leggen in 2019 (tot 2020) met het oog op de ingezette weg naar 
een nog betere kwaliteitsvolle werking.  
 
 
Ivan Lemenu – Algemeen Directeur 
Hanne Devoldere – Directuer Zorg 
Jan Vanhaerents – Directeur Organisatie & HR 
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1 Kwaliteitsbeleid 

1.1 Visie 

De strategische keuze om kwaliteitszorg te integreren in het operationeel 
beleid verder krijgt steeds 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.  
 
In de voorbije jaren werd volop werk gemaakt van de uitbouw en 
implementatie van de nieuwe organisatiestructuur.  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  

(2) 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. De kwaliteitsplanning wordt gelinkt aan het strategisch 
beleidsplan en afgetoetst binnen het ZER.  

(3) Als kwaliteitszorgsysteem kiezen we doelbewust voor PROSE BJB. De 
motivatie voor de keuze om met dit systeem aan de slag te gaan is 
gebaseerd op volgende elementen: 

 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 
willen 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 geconcretiseerd in het jaarlijks op te maken 
ZER.  

 Het model voorziet in een planmatige aanpak, zowel op korte 
als op lange termijn.  
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 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 
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 
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Om deze opbouw consequent en toekomstgericht te kunnen gebruiken 
worden de concrete acties in dit werkingsverslag geordend aan de hand van 
de 9 aandachtsgebieden.    
 

1.2 Leiderschap 

Leiderschap vertrekt vanuit bestuur, deugdelijk bestuur. (cfr. supra) Het 
uitschrijven van een huishoudelijk reglement is een opdracht die we in 2018 
samen met Leden raad van bestuur uittekenden. In 2019 werd een 
huishoudelijk reglement geschreven in de geest van deugdelijk bestuur. 
Vanuit dit gegeven gingen we op zoek hoe we dit model verder kunnen 
uitrollen naar de werkvloer met medewerkers en stakeholders. (zie strategisch 
beleidsplan S.D.1.1.) 
 

1.3 Beleid en strategie 

Binnen dit domein werkten we in 2019 rond 3 belangrijke strategische 
doelstellingen: 
 

(1) Sedert 2013 werden organisaties OBJ erkend als sociaal ondernemer. 
Sociale onderneming-en bestaan volgens de Europese Commissie uit 
3 dimensies: de sociale-, de ondernemende- en de bestuurlijke 
dimensie. Begrippen als welzijnsmaximalisatie, investeren van winsten 
in het bereiken van de sociale doelen en het  verankeren van 
specifieke mechanismen om ons sociaal doel bestuurlijk te verankeren 
(deugdelijk bestuur) zijn inherent aan het sociaal ondernemerschap. In 
2019 willen we een conceptueel kompas uitschrijven rond sociaal 
ondernemerschap. Inspiratiebron hierbij is de nota van Verso (Wim 
Van Opstal – 2018). (cfr. S.D. 2.1.) 

(2) In 2018 werd in opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn 
organisaties aangezet rond opmaak van het zelfevaluatierapport 
(ZER), dit in het kader van kwaliteitsbeleid en bench-marking. In 2019 
willen we een koppeling maken tussen enerzijds het uitgestippelde 
strate-gisch beleidsplan 2016-2020 en het ZER-rapport. M.a.w. willen 
we de acties binnen het ZER mee opnemen in de verdere uitrol van 
het strategisch beleid 2016-2020, 2020-2025. (cfr. S.D. 2.3.) 

(3) Tenslotte willen we de expertise van de ervaringsdeskundige 
armoedebestrijding (cfr. beleidsnota 2018) inzetten in het zoeken hoe 
we ons cliëntsysteem kunnen laten participe-ren binnen beleid van ‘de 
korf vzw’. (cfr. S.D.2.4.) 
 

1.4 Medewerkersbeleid 

In het kader van een adequaat personeelsbeleid (Personeelsbeleid-S.D.3) 
willen we een inspirerende werkplek zijn voor alle medewerkers waar 
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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.) De 
geraamde begroting van €18.000 werd herrekend, wat een kost van €11.500 
voor 2019 betekent. 
 
‘de korf vzw’ wil naast het zeer ruime aanbod van stagewerkplek, ook 
proactief inzetten op structurele samenwerkingsverbanden met Hogescholen 
en Universiteiten (S.D.3.6.). Dit uit zich o.m. in deelname aan jury en 
lectorship bachelorproeven, deelname aan werkveldcommissies. 
 

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).  
Zoals beschreven in de inleiding wordt het masterplan VIPA in 2019 
gefinaliseerd. (Middelen en samenwerking – S.D. 4.1.) Begin november 2018 
startten de afbraakwerken van het oude centrale gebouw (zie B.2. 
Afbraakwerken €187.990). Begin 2020 worden de ingezette acties 
omgevingswerken gefinaliseerd. 
Ook werd beslist door de raad van bestuur om de gronden ‘brandweg 
Damiaanstraat’ -1ste Afdeling, Sectie E, nummer 243z - langs de Speelberg 
vzw aan te kopen voor een bedrag van €124.800 excl. Btw (10a40ca). Deze 
toegangsweg wordt mee opgenomen binnen de omgevingswerken masterplan 
nieuwbouw met als functies aanleg parking medewerkers (18pl.) en 
aanlevering goederen centraal gebouw. 
 
Verder wil ‘de korf vzw’ haar marktpositie binnen het intersectorale landschap 
duidelijk versterken en uitbouwen. (S.D. 4.2.) 
 
Eén van de grootste uitdagingen voor 2019 e.v. was de verdere uitwerking 
van, ‘3plo’ (cfr. beleidsnota 2018) en een verkenning naar een structurele 
verankering met collega-organisa-ties (lees ‘Xplo’). 
“Samenwerkingen tussen organisaties hebben uiteraard al altijd bestaan. 
Maar het doelbe-wust streven naar een gezamenlijke oplossing, om zo een 
maatschappelijk complexe uitda-ging van antwoord te dienen, dat is nieuw en 
uniek aan deze tijd”   
Binnen de raad van bestuur werd op de themadag van 08.11.18 beslist dat ‘de 
korf vzw’ binnen dit proces kiest voor een externe onafhankelijke coach, dit 
i.s.m. met potentiële- en kwalitatieve partner-organisaties die een meerwaarde 
betekenen voor cliënt, organisatie, medewerkers. In 2019 werd dit proces 
opgestart met 3 organisaties: de korf vzw – vzw 02 Wervik – Onze Kinderen 
vzw Rumbeke. 
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Tenslotte vernieuwden we ook pro-actief ons serverpark  i.f.v. een aantal 
uitdagingen: 
- Verdere implementatie digitaal cliëntendossier ‘Ons Boek’  
- Voorbereiden transitie naar nieuw administratief gebouw & koepels 
(VOIP provider) 
 

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: 
 

- pedagogisch profiel 
o visie (windmolenmodel) integrale begeleiding verder toegepast 

en uitgewerkt 
o visie geweldloos verzet bij omgaan met destructief gedrag 

verder uitgewerkt en geïmplementeerd- week van geweldloos 
verzet 

 
- werkgroepen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elke werkgroep stelde, vanuit een evaluatie, een duidelijk plan op, 
gelinkt aan strategisch beleidsplan, met duidelijke doelen op 
strategisch en operationeel niveau gekoppeld aan acties en tijdspad. 

 
Andere belangrijke acties 

o werkgroep bind-kracht (wachtlijstzorg RTH) 
 opstart actief wachtlijstbeheer RTH 
 introductie krachtgericht werken/1 gezin 1 plan 
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o werkgroep ouder-kind kamer 
 visie, methodiek, procedures 

o werkgroep overkoepelend engageren 
 visie op samenwerken versus autonomie 

o opstart werkgroep jongvolwassenen en jongerenraad 
 

- dossierbeheer 
o verdere uitrol Ons Boek: digitaal cliëntendossier 

 
- effect van de hulpverlening: aanzet tot visie, bepalen doel en 

doelgroep 
 

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.( S.D. 7.3; 7.4.) 
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 functiecategorieën. Daarenboven werd ook een 
inspraakgroepje met bewoners opgericht. We zetten hiervoor in 2019 een 
totaal bedrag van € 3150. 
 

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 zette ‘de korf vzw’ in 2019 sterk in op het 
uitbouwen van cliëntenparticipatie. (Tevredenheid cliënten & verwijzers-
S.D. 6.2.) Wij namen de aanbevelingen vanuit het onderzoeksrapport 3mee in 
een gefaseerd proces in ons strategisch beleidsplan, en dit op korte-, 
middellange- en lange termijn: 
uitrol cliëntenfeedback op een gestructureerde en spontane manier 

o gestructureerde feedback over thema ‘plaats en tijd’ 
begeleidingsgesprekken bij alle cliënten 

o spontane feedback  
 verzameld en kritisch geanalyseerd en besproken op denk2daagse- 
opstellen actiepunten 
 terugkoppeling oudergroep en medewerkers tijdens kampvuurmoment 

- verruiming ‘cliënten’ tot ruimere omgeving. Contacten gelegd met 
verwijzers, Jeugdrechtbank, ACT, De Korbeel tot structureel plannen 
feedbackmomenten, startend vanaf 2020. 

                                                
3 Eindrapport EAW- studiedag ‘Over gedeelde zorg in de integrale jeugdhulp’ 18 oktober 2016 
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In 2019 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. 
 

1.9 Waardering door de maatschappij 

‘de korf vzw’ wil op zoek gaan naar initiatieven waar we ons willen in 
onderscheiden. Zo staat o.m. een samenwerkingsverband met Vives en vzw 
Oradea op touw rond inzet expertise binnen projecten in  (S.D. 8.2 – O.D. 3) 
Bedoeling is dat ‘de korf vzw’ zich en engageert om zowel in VIVES als in 
Roemenië zelf een aantal workshops aan studenten van beide Hogescholen 
te geven rond ‘basisklimaat creëren aan kinderen en jongeren OBJ’. In 2019 
werden de fundamenten gelegd om terug naar Roemenië bij collega-
organisaties ‘Youth health care Oradea’ workshops te brengen. 
We gaan van 4 t.e.m. 8 februari 2020 terug naar Roemenië om met directies, 
verantwoordelijken en begeleiders te werken rond de thema’s 
leefgroepsklimaat en veranderingsprocessen opzetten. 
Verder leeft binnen ‘de korf vzw’ de idee om intern op korte-middellange 
termijn een vorm van pre-therapeutische setting voor de doelgroep op te 
richten. We denken hierbij aan een creatief aanbod van diverse methodieken 
om tegemoet te komen aan vastgelopen opvoedingsvragen, waarbij we niet 
per definitie steeds hoeven aan te kloppen bij externe psychologische hulp. 
 

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.) 
In een verdere verkenning bleek dat 2 collega-organisaties niet langer 
verkozen om mee te stappen in dit verhaal. Via verkennende gesprekken met 
geïnteresseerde organisaties, vonden 2 organisaties (vzw Onze Kinderen 
Rumbeke en vzw 02 Wervik) zich bereid om  een verdere verkenning tot een 
een nauwere structurele samenwerking aan te gaan met een externe coach. 
(zie ook punt 4.: Middelen en samenwerking) 
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2 Kerncijfers 
 

2.1 Bezetting 

bezettingsgraad vzw De Korf - 01/01/2019-31/12/2019 

Contextbegeleiding breedsporig 105,6 % 
Contextbegeleiding ifv autonoom wonen 156,0% 
Contextbegeleiding laagintensief 93,7% 
Dagbegeleiding in groep (RTJ) 92,3% 
Verblijf 102,8% 
  
Gewogen gemiddelde 99,2% 

 
bezettingsgraad per relevante cluster vzw De Korf - 01/01/2019-
31/12/2019 
Contextbegeleiding breedsporig 105,6 % 
Contextbegeleiding ifv autonoom wonen 156,0% 
Contextbegeleiding laagintensief 93,7% 
  
Gewogen gemiddelde 97,7% 

 

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. De 
bezettingscijfers duiden echter dat er in 2019 verschillende keren in overtal 
werd gewerkt. 
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 



Kerncijfers  9 

Kwaliteitsverslag 2019  de korf vzw 

organisatie te doen. Uit de cijfers is af te lezen dat er in 2019 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 - 01/01/2019-31/12/2019 
Contextbegeleiding breedsporig 81,2% 
Contextbegeleiding ifv autonoom wonen 184,9% 
Contextbegeleiding laagintensief 113,4% 
Cluster contextbegeleiding 107,2% 

 
Dagbegeleiding in groep (RTJ) 27,9% 
Dagbegeleiding in groep (RTJ) 27,9% 

 
Verblijf voor minderjarigen (hoge frequentie) 62,6% 
Verblijf voor minderjarigen (lage frequentie) 
Crisisverblijf (op verwijzing crisismeldpunt) 64,1% 
Kamertraining 58,4% 
Cluster verblijf 62,4% 
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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  

113,4% Benutting 1522,25 1426,75 1272,25 1264,75 5486 
Contextbegeleiding breedsporig 
Capaciteit 442 442 442 442 1768  

81,1% Benutting 375,25 363,5 383 315,25 1437 
Contextbegeleiding ifv autonoom wonen 
Capaciteit 52 52 52 52 208  

184,9% Benutting 97,25 106,5 89,75 91 384,5 
Totale cluster contextbegeleiding 
Capaciteit 1755 1755 1755 1755 7020-

213 
 
107,2% 

Benutting 1994,75 1896,75 1745 1671 7307,5 
 
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. Gezien we meer modules CBAW ingezet hebben, en 
daardoor dus minder modules CB zijn de cijfers alsnog een onderschatting 
van de effectieve inzet binnen 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. 
De module contextbegeleiding autonoom wonen scoort heel hoog gezien 
er nu slechts een gewicht van 1u per week wordt gebruikt.  We werken sterk 
op maat van de jongvolwassene. We werken met erg kwetsbare 
jongvolwassenen en zoeken telkens naar een voor iedereen haalbaar 
evenwicht tussen zelfstandigheid en ondersteuning. 
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cluster verblijf 
Type 

module 
1e 

kwartaal 
2e 

kwartaal 
3e 

kwartaal 
4e 

kwartaal 
Totaal % 

Verblijf voor minderjarigen (hoge frequentie) 
Benutting 3685 3484 3012 3390 13571  
Verblijf voor minderjarigen (lage frequentie) 
Benutting 264 293 286 210 1053  
Verblijf hoge en lage frequentie 
Capaciteit 5840 5840 5840 5840 23360  

62,6% Benutting 3949 3777 3298 3600 14624 
Kortdurend crisisverblijf 
benutting 0 13 3 0 16  
Kamertraining 
Capaciteit 547 547 547 547 2190  

58,4% Benutting 380 347 275 277 1279 
Verblijf hoog-laag,  TCK en kortdurend crisisverblijf 
Capaciteit 25550  

62,3% Benutting 15919 
Crisisverblijf op verwijzing crisismeldpunt 
Capaciteit 730  

64,1% Benutting 106 111 129 122 468 
Totale cluster verblijf 
Capaciteit 26280  

62,4% Benutting 16387 
 
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.  
 
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. 
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Uiteraard zorgen deze keuzes voor de bovenstaande benuttingscijfers rond 
verblijf. 
 
Opvallend zijn 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… 
 
Daarnaast wordt één van de 6 studio’s ingenomen door een jongere die een 
traject volgt in Ukja (Antwerpen). Zijn persoonlijke problematiek noodzaakt 
een studio, ondanks het feit dat hij heel minimaal aanwezig is in de 
organisatie. Dit heeft echter een heel duidelijke impact op benuttingscijfers 
binnen deze module. 
 
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 2019 werden 4 kinderen hier in time-out opgenomen.  
 
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. We merken wel 
steeds meer uitzonderingen op deze regel en proberen zoveel mogelijk in 
overleg met het crisismeldpunt te zoeken naar de beste situatie voor de 
jongere en de organisatie. 
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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 224 210 151 258 843 27,9% 

 
De benuttingscijfers voor dagbegeleiding in groep liggen heel 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. We versoepelen onze 
principes hierrond en staan steeds meer zelf in voor het vervoer. 
Toch merken we heel wat minder aanmeldingen waardoor plaatsen soms 
moeilijk ingevuld geraken of er weinig vragen zijn naar intensieve 
dagbegeleiding. 
 
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 2019 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. 
 
Binnen de organisatie houden we deze cijfers en de achterliggende 
verklaringen nauwlettend in het oog. We hebben reeds verschillende 
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denkoefeningen achter de rug en namen reeds strategische beslissingen ifv 
het optimaal inzetten van deze module. 
 
 

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 
2019 vier keer bijeen.  De Algemene Vergadering telt 11 leden en vergaderde 
9in 2019 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 een Organisatie 
Voor Bijzondere Jeugdbijstand (OVBJ) met volgend modulair aanbod:  
 

Erkenning op 31.12.2019 

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 

 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7  
 +12j. 0-6j. 0-18j. 0-18j. +12j. +12j. -12j. Totaal: 200 
DB 3 1 1 1 1 1 4 12 
V 8 10 12 12 7 7 8 64 
crisis 2       2 
TCK     3 3  6 
CB 3+8+2+9 1+10+2 1+12+2 1+12+2 1+7+3+2 1+7+3+2 4+8+9 (84+28)  112  
CB AW     2 2  4 
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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. 
 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. 
 Crosslateraal oprichten van expertisegroepen contextbegeleiding, 

dagbegeleiding en verblijf. 

 
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 31.12.2019 beschikt De Korf vzw over onderstaand gesubsidieerd 
personeelskader.  
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 31.12.2019) 

Directie 3,00 VTE 
Beleidsmedewerker 0.50 VTE 
Team- en zorgcoördinatoren 8.75 VTE 
Begeleidend personeel  48,52 VTE 
Administratief personeel 4,00 VTE 
Logistiek personeel  11,28 VTE 
TOTAAL  76,05 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 

Bepalen van de (groei)niveau 

 
Nieuw behaald in 2019 Aanwezig/behaald 

In ontwikkeling in 2019 In ontwikkeling 

 Niet aanwezig/niet behaald 

 

Kwaliteitszorg 
Organisatie en visie: groeiniveau 3 
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 
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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 

 

4 De organisatie evalueert systematisch de kwaliteitszorg 
en stuurt ze bij. 

 

De organisatie legt minimaal de gebruikers- 
medewerkers- en samenlevingsresultaten samen in een 
synthese, die de basis vormt om prioritaire 
verbetertrajecten te bepalen. 

 

 
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 3 
2 De organisatie ontwikkelt SMART geformuleerde 

verbetertrajecten 
 

 De organisatie informeert de medewerkers over de 
verbetertrajecten 
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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 

 

4 De organisatie voert de verbetertrajecten conform de 
planning uit, evalueert ze en stuurt ze bij. 

 

De organisatie implementeert de resultaten van de 
verbetertrajecten in de werking van de organisatie en legt 
ze samen met andere beleidsrelevante informatie. 

 

De organisatie neemt de resultaten van de 
verbetertrajecten op in het kwaliteitshandboek. 

 

 

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 
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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 3  
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  
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  
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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 

 

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 3  
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 

 



Zelfevaluatie  21 

Kwaliteitsverslag 2019  de korf vzw 

om de effecten en de processen van de hulpverlening in 
kaart te brengen 
De organisatie participeert in wetenschappelijk 
onderzoek 

 

 

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 

 

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

 

 
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 
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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  

 

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 - 2019 

Zelfevaluatie 2015 2016 2017 2018 2019 

Kwaliteitszorg          

Organisatie en visie 2 2 2 2 3 

Betrokkenheid 2 2 2 2 2 

Methodieken en instrumenten 2 2 2 2 2 

Verbetertraject 2 2 2 2 3 

Kernprocessen     
  

 

Onthaal van de gebruiker 2 2 2 3 3 

Doelstellingen en 
handelingsplan 

3 3 3 3 3 

Afsluiting en nazorg 2 2 2 3 3 

Pedagogisch profiel 2 2 2 2 3 

Dossier-beheer 2 3 3 3 3 

Gebruikersresultaten     
  

 

Klachten-behandeling 2 3 3 3 3 

Gebruikers-tevredenheid 2 2 2 2 3 

Effect van de hulpverlening 2 2 2 2 2 

Medewerkersresultaten     
  

 

Personeels-tevredenheid 2 2 2 2 2 

Indicatoren en kengetallen 3 3 3 3 3 

Samenlevingsresultaten     
  

 

Waardering strategische 
partners 

2 3 3 3 3 

Maatschappelijke opdracht en 
tendenzen 

2 2 2 2 2 
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4 Kwaliteitsthema 2019 – 2020 
 

 

20/11/2018 Kwaliteitsdag 
Agentschap 

Aankondiging kwaliteitsthema 
2019-2020 

20/3/2019 Infodag ‘effect van de 
hv’ Agentschap 

Experten stellen goede praktijken 
voor 
 

29/4/19; 17/6/19; 
30/09/19; 9/12/19; 
15/06/20 

Intervisiegroep kwaliteit Kwaliteitsthema ‘effect van de 
hulpverlening’ standaard als 
agendapunt. Intervisiegroep 
gericht op uitwisselen, leren van 
elkaar, inspireren. 

01/04/19 Staf-directie-overleg Algemene duiding kwaliteitsthema 
19-20 aan directie en stafleden. 

Juli/aug 19 Directeur Zorg Literatuur doornemen ‘zicht op 
effectiviteit’ 
Uitrol proces 

02/09/19 Staf-directie-overleg Terugkoppeling literatuur, 
Beknopte voorstelling thema en 
procesopmaak aan staf en directie. 

16/10/19 Denkdag 
zorgcoördinatoren 

Uitwerken visie op effect van de 
hulpverlening en concrete, eerste 
stappen in proces  

19-20/11/19 Denk 2daagse staf-
directie 

Visie op effect van de 
hulpverlening: 

- visie op doel 
- visie op doelgroep 
- visie op indicatoren 

27/11/19 TeamZORG Verfijnen visie, eerste aanzet tot 
indicatoren 

6/01/2020 Staf-directie overleg Terugkoppeling visie en verfijnen 
12/01/2020 Terugkoppeling 

oudergroep 
Aftoetsen omschrijving 
doel/doelgroep 

15/1/2020 teamZORG Concrete fasering en uitrol 
meetinstrumenten 

3/3/2020 Terugkoppeling 
leefgroepen 

Oriënterend verhaal 
kwaliteitsthema + denkoefening 
rond doel/doelgroep 

27/5/2020 teamZORG Thema verslaggeving, gekoppeld 
aan visie op effect van de HV 

26/6/2020 teamZORG Thema verslaggeving, gekoppeld 
aan visie op effect van de HV 
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5 Kwaliteitsplanning 2020 
 

5.1 Strategisch beleidsplan 2020 - 2024 

In 2019 werd in overleg met alle stakeholders een strategische beleidsplan 

2020– 2024 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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5.2 Kwaliteitsplanning obv ZER, gelinkt aan strategisch 

beleidsplan 2020 – 2024 

 

KWALITEITSZORG 

 

Zelfevaluatie 2015 2016 2017 2018 2019 

Kwaliteitszorg          

Organisatie en visie 2 2 2 2 3 

Betrokkenheid 2 2 2 2 2 

Methodieken en instrumenten 2 2 2 2 2 

Verbetertraject 2 2 2 2 3 

 

In 2020-2021 zet de korf actief in op onderstaande doelen om te groeien in 

kwaliteitszorg: 

zie strategisch beleidsplan 2020-2024 : 

S.D. 2.2 We integreren het kwaliteitsbeleid (ZER) binnen het 

strategisch en operationeel beleid. 

 O.D.1 We actualiseren het kwaliteitshandboek volgens de 

PDCA-cyclus 

O.D.2 We maken een koppeling tussen ZER en strategisch 

beleidsplan 

O.D.3 We koppelen de interne werking (werkgroepenstructuur 

en overlegorganen (intern en extern) aan ZER en het 

strategisch beleidsplan. 

O.D.4 We organiseren reflectiemomenten rond gebruikers, 

medewerkers- en samenlevingsresultaten als basis voor 

prioritaire verbetertrajecten. 

S.D. 2.4 We gaan actief op zoek om ‘cliënten’ meer te betrekken bij 

het (strategisch) beleid. 

S.D. 5.2 De korf zet in op samenwerken 

 O.D.1 De korf zet in op samenwerken met cliënt 

O.D.2 De korf zet in op samenwerken met sociaal netwerk van 

cliënt 

O.D.3 De korf zet in op samenwerken met ruimer 

(professioneel) netwerk 

S.D.5.3 Lerende organisatie: de korf werkt aan een permanente 

verbetering van haar hulp- en dienstverlening 

 O.D.1 Een permanente werkgroep stuurt verschillende 

deelwerkgroepen aan zodat de werkgroepenstructuur 
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optimaal ingezet wordt om, vertrekkende vanuit 

evaluatie en feedback, te verankeren wat goed is en te 

veranderen wat beter kan binnen het werkingsgebied en 

mandaat van de werkgroepen 

O.D.2 Alle overlegorganen en werkgroepen evalueren 2jaarlijks 

hun werking en stellen een duidelijk plan op met 

doelstellingen en strategieën vertrekkende vanuit 

kritische zelfevaluatie en ruime cliëntenfeedback. 

S.D. 6.1 De korf rolt ‘cliëntenfeedback’ verder uit. 

 O.D.1 We verzamelen op een directe manier spontane en 

gestructureerde cliëntenfeedback. 

O.D.2 We werken met indirecte feedback via outputindicatoren 

S.D. 8.2 De korf wil innoverend en vernieuwend werken 

 O.D.1 We stellen onze werking voortdurend in vraag 

 

 

KERNPROCESSEN 

 

Zelfevaluatie 2015 2016 2017 2018 2019 

Kernprocessen     
  

 

Onthaal van de gebruiker 2 2 2 3 3 

Doelstellingen en handelingsplan 3 3 3 3 3 

Afsluiting en nazorg 2 2 2 3 3 

Pedagogisch profiel 2 2 2 2 3 

Dossier-beheer 2 3 3 3 3 

 

In 2020-2021 zet de korf actief in op onderstaande doelen om te groeien in 

haar kernprocessen: 

zie strategisch beleidsplan 2020-2024: 

S.D. 5.1 De algemene visie op hulpverlening wordt door alle 

medewerkers gedragen en is het uitgangspunt bij alle 

processen 

O.D.1 De missie en visie worden gebruikt als uitgangspunt in 

alle hulpverleningsprocessen. 

O.D.5 We werken aanklampend en zetten in op zorgcontinuïteit 

binnen alle begeleidingen 

S.D. 5.2 De korf zet in op samenwerken 

 O.D.1 De korf zet in op samenwerken met cliënt 
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O.D.2 De korf zet in op samenwerken met sociaal netwerk van 

cliënt 

O.D.3 De korf zet in op samenwerken met ruimer 

(professioneel) netwerk 

S.D.5.3 Lerende organisatie: de korf werkt aan een permanente 

verbetering van haar hulp- en dienstverlening 

 O.D.4 We zetten actief in op wachtlijstzorg bij RTH 

O.D.5 We rollen het digitaal cliëntendossier verder uit en 

verfijnen onze manier van informatie bijhouden 

O.D.6 We evalueren onze manier van verslaggeving in 

samenspraak met alle betrokkenen. 

 

 

 

GEBRUIKERSRESULTATEN 

 

Zelfevaluatie 2015 2016 2017 2018 2019 

Gebruikersresultaten     
  

 

Klachten-behandeling 2 3 3 3 3 

Gebruikers-tevredenheid 2 2 2 2 3 

Effect van de hulpverlening 2 2 2 2 2 

 

In 2020-2021 zet de korf actief in op onderstaande doelen om te groeien in 

thema gebruikersresultaten: 

zie strategisch beleidsplan 2020-2024: 

 

S.D. 6.1 De korf rolt cliëntenfeedback verder uit 

 O.D.1 We verzamelen op een directe manier spontane en 

gestructureerde cliëntenfeedback 

 

• Jaarlijks worden alle cliënten bevraagd rond een 

voorafbepaald item binnen de hulpverlening. 

• Na elke intakefase en bij afronding gebeurt een 

systematische bevraging bij de cliënt. 

• De oudergroep wordt om feedback gevraagd bij relevante 

processen en beleidsoefeningen. 

• We verwerken jaarlijks zowel spontane als structurele 

feedback en verwerken deze in het strategisch 

beleidsplan van de korf, geconcretiseerd in plannen van 

overlegorganen en werkgroepen 
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 • We verruimen onze doelgroep voor cliëntenfeedback naar 

de ruimere omgeving en organiseren actieve 

feedbackrondes met ACT, SDJ, OCJ, JRB, …. 

 

 O.D.2 We werken met indirecte feedback via outputindicatoren 

S.D. 5.3 Lerende organisatie: 

De korf werkt aan een permanente verbetering van haar 

hulp- en dienstverlening 

 O.D.10 Het kwaliteitsthema ‘effect van de hulpverlening’ zet aan 

tot kritische reflecties en bijsturing. 

 

 

MEDEWERKERSRESULTATEN 

 

Zelfevaluatie 2015 2016 2017 2018 2019 

Medewerkersresultaten     
  

 

Personeels-tevredenheid 2 2 2 2 2 

Indicatoren en kengetallen 3 3 3 3 3 

 

In 2020-2021 zet de korf actief in op onderstaande doelen om te groeien in 

thema medewerkersresultaten: 

 

zie strategisch beleidsplan 2020-2024: 

S.D. 

3.1 

We actualiseren het volledige medewerkersbeleid 

S.D. 

3.2 

We ontwikkelen het medewerkersbeleid als een strategisch 

speerpunt binnen de organisatie 

 O.D.1 We introduceren indicatoren in functie van sturing, 

ontwikkeling en besluitvorming. 

 O.D.2 We gaan actief aan de slag met medewerkersgetallen 

om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en 

tendensen.  

S.D. 

3.10 

We optimaliseren het structureel overleg met de 

medewerkersvertegenwoordiging. 
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SAMENLEVINGSRESULTATEN  

 

Zelfevaluatie 2015 2016 2017 2018 2019 

Samenlevingsresultaten     
  

 

Waardering strategische partners 2 2 2 2 3 

Maatschappelijke opdrachten / 

tendensen 
3 3 3 3 2 

 

In 2020-2021 zet de korf actief in op onderstaande doelen om te groeien in 

thema samenlevingsresultaten: 

zie strategisch beleidsplan 2020-2024: 

 

S.D. 

1.3 

We schrijven een breed maatschappelijke visie uit 

S.D. 

1.4 

We ontwikkelen een visie op sociaal ondernemerschap, met 

specifieke aandacht voor de aspecten ‘duurzaamheid’, 

‘innovatie’, en arbeidsorganisatie 

S.D. 

2.3 

We zetten in op de-institutionalisering, community care, 

empowerment, kracht- en contextgericht werken, 

vraagsturing en respijtzorg 

S.D. 

5.2 

De korf zet in op samenwerken 

 O.D.4 De korf zet in op samenwerken met ruimer 

(professioneel) netwerk 

• We versterken de samenwerking met andere organisaties 

binnen en buiten de eigen sector (oa Konekti, JUMP, 

Xplo, provinciaal wachtlijstoverleg…) 

• We werken binnen één gezinsplan samen met het gezin 

en alle betrokken partijen 

• we werken samenwerkingsprotocollen uit met oa. 

verwijzers 

S.D. 

5.3 

Lerende organisatie: De korf werkt aan een permanente 

verbetering van haar hulp- en dienstverlening 

S.D. 

6.1 

De korf rolt cliëntenfeedback verder uit 

 O.D.1 We verzamelen op een directe manier spontane en 

gestructureerde cliëntenfeedback: 

we verruimen onze doelgroep voor cliëntenfeedback naar 

de ruimere omgeving en organiseren actieve 

feedbackrondes met ACT, SJD, OCJ, JRB, de Korbeel, 
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