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Voorwoord 
 

 

Voor jou ligt het „kwaliteitsverslag 2015‟ van „De Korf vzw‟.  

 

Dit kwaliteitsverslag is het resultaat van de zoektocht naar een zinvolle 

invulling van de gestelde verwachtingen naar zelfevaluatie.  Onze 

subsidiërende overheid verwacht immers niet langer enkele en alleen „dat we 

zeggen wat we doen en doen wat we zeggen‟, maar ook dat we onze 

„werking‟, maar vooral onze „resultaten‟ afzetten tegen vooraf bepaalde 

indicatoren.  Een zoveelste nieuwe uitdaging! 

 

2015 was – net zoals de voorgaande jaren – een zeer boeiend en uitdagend 

jaar.  Uitdagingen en ontwikkelingen komen als een sneltrein op ons af.  We 

hollen van MFC over EMK naar MFO, MK en worden een OVBJ.   We willen, 

kunnen, mogen of moeten innoveren en krijgen hiervoor (her)nieuw(d)e 

kwaliteitsindicatoren. We stapten begin 2013 over van de jarenlang gekende 

„geregelde subsidiëring‟ naar enveloppefinanciering en moeten „meer‟ doen 

met „hetzelfde‟.  We zetten in op effectiviteit en efficiëntie, doel- en 

oplossingsgericht werken.  Op 01.03.2014 kregen we een nieuwe 

toegangspoort en werken we vanuit het concept van „integrale jeugdhulp‟ Een 

deel van ons aanbod werd „rechtstreeks toegankelijk‟ Ons organisatiemodel 

pasten we in 2014 ingrijpend aan om alle recente ontwikkelingen te kunnen 

implementeren en consolideren. Tussen 2013 en 2015 investeren we massa‟s 

energie en tijd in de ontwikkeling van masterplan infrastructuur.  In 2015 

starten we een traject rond vernieuwend medewerkersbeleid.   

 

Stuk voor stuk ontwikkelingen die heel wat kansen, opportuniteiten en 

uitdagingen bieden. Maar ook ontwikkelingen met heel wat gevolgen voor 

beleid en medewerkers en de wijze waarop we ons (willen) organiseren.    

 

Het harde lopen zorgt (soms) voor vermoeide benen.  En dan is er maar één 

oplossing: even halt houden en op adem komen.  Deze „rustpauzes‟ moeten 

ons meer dan ooit doen stilstaan bij de vraag of dit alles wel bijdraagt tot ons 

belangrijkste doel: een hulpverlening waar de „hulpvrager‟ echt beter van 

wordt.  Want dan pas heeft hard lopen echt zin.   

 

Naar aanleiding van de opmaak en de verspreiding van dit kwaliteitsverslag  

willen we uitdrukkelijk alle medewerkers van De Korf vzw danken voor hun 

engagement, inzet en bezieling.  Zij maken “De Korf vzw” tot wat het op 

vandaag is.  Enkel dankzij hen konden de vooropgestelde doelstellingen 

worden gerealiseerd.  We willen eveneens onze dank uitdrukken aan allen die 

hun steentje hebben bijgedragen bij het realiseren van dit kwaliteitsverslag.  

 

We wensen je veel leesgenot! 
Jan Vanhaerents – Directeur Organisatie & HR 

 



Inleidend  
 

 

“Those who have the privilege to know, have the duty to act.”1 

 

De voorbije 5 jaar investeerden Raad van Bestuur, Directie, medewerkers en 

stakeholders in organisatie, reorganisatie, transitie, innovatie, herstructurering, 

optimalisatie. Enerzijds genoopt door een aantal beleidsbeslissingen van de 

overheid (denken we maar aan implementatie Modulaire Kader, de 

enveloppefinanciering, implementatie Integrale Jeugdhulp, installatie van de 

intersectorale toegangspoort, verschuiven van modules contextbegeleiding 

voor de toegangspoort, professionalisering van de sector met het nieuwe 

kwaliteitsdecreet, inbedden en versterken van het (sociaal) ondernemerschap, 

anderzijds door een waardegedreven- en ambitieus  ondernemerschap. 

 

Dergelijke ingrepen, zeg maar gerust radicale incisies en beslissingen, 

hebben meer dan een impact op een organisatie en haar beleid. Niet louter op 

het dagelijks beleid van de organisatie op zich, maar evenzeer op haar 

medewerkers, doelgroep en context, stake-holders. In die zin investeerde „de 

korf vzw‟ gedurende de voorbije jaren enorm veel tijd en energie in dit 

transitieproces. We verwijzen hierbij naar de beleidsnota‟s van de voorbije 5 

jaar. 

 

Als organisatie beland je op een kruispunt  waar keuzes gemaakt moeten 

worden tussen een „moeten‟ (dwang), „mogen‟ (autonomie), „kunnen‟ 

(competentiegericht beleid) en een „willen‟ (drang en ambitie). Deze vier 

dimensionele evenwichtsoefening moet voortdurend gemaakt en afgetoetst 

worden, en dit in gezamenlijk overleg met bestuur, directie, medewerkers, 

stakeholders en doelgroep. 

Op een bepaald ogenblik moet men vaststellen dat deze radicale 

omwentelingen vragen om een stuk „return of investment‟ (ROI). „Wat heeft dit 

voor de organisatie opgebracht ?‟ „Wie wordt hier beter en sterker van ?‟ „Wat 

is het „meetbare‟ effect op de werkvloer ?‟ „Zijn we wel zo goed bezig als we 

pretenderen: “Those who have the privilege to know, have the duty to act”.2 

M.a.w. raken we stilaan niet in een discours waar „het weten‟ getoetst moet 

worden aan uitgetekende- en opgezette acties ? Binnen dit kader valt 

uiteraard het nieuwe kwaliteitsdecreet: aandacht voor de outputgebieden en 

oog voor resultaat en effect op de wijze van tevredenheid bij stakeholders 

(Zelfevaluatierapport ZER). In die zin zal de komende inspectieronde (2015-

2016) voor „de korf vzw‟ een kwaliteitsvolle indicator zijn. 

Een tweede belangrijke uitdaging wordt het blijven garanderen van een 

kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening binnen een budgettair moeilijke 

periode. Het is immers zo dat 2016 zich terug aandient voor een 3de 

                                                
1
 Citaat Albert Einstein 

2
 Ibid 



opeenvolgende niet-aanpassing van de indexering op de enveloppe; in het 

najaar 2016 (oktober?) wordt daarentegen, wat de personeelsenveloppe 

betreft, de indexering (overschrijden spilindex) wél voorzien. Naast de liniaire 

besparing van de 0,65% vormt dit stilaan een substantieel hiaat, en dit 

beginnen we te voelen als sector, als organisatie. Opmaak van begrotingen 

binnen dit opzet is geen sinecure ! 

“In eerste instantie is er de uitdaging van de zesde staatshervorming. We 

bewegen ons hier in een spanningsveld tussen enerzijds het verzekeren van 

de continuïteit en anderzijds, waar dat kan, het cliëntgericht en vraaggestuurd 

vernieuwen, afstemmen en vereenvoudigen van procedures en processen.”3 

 

„de korf vzw‟ finaliseerde in 2015 het Technisch-financieel Plan Vipa voor haar 

masterplan nieuwbouw. 2016 wordt hoe dan ook het jaar waar Raad van 

Bestuur in overleg met directie een beslissing zal en moet nemen inzake de 

opstart van dit noodzakelijke project ! In die optiek is de begrotingsopmaak 

2016 moeilijk, gezien de subsidiebeslissing VIPA op heden nog niet officieel 

werd gecommuniceerd. 

Een volgende uitdaging voor „de korf vzw‟ wordt ongetwijfeld het verder 

uitwerken en bestendigen van allerhande lopende initiatieven voor de 

doelgroep: het gezamenlijke pedagogische project „We will remember them‟ 

tussen „de Loods vzw‟ en „de korf vzw‟. 

Tenslotte investeren we tevens in waardegedreven ondernemerschap dat zich 

o.a. uit in het uitrollen van een loopbaan- en diversiteitsplan (LDP), het 

ontwikkelen van het digitale cliëntendossier „Ons boek‟, duurzaam versterken 

van het inbedden van het vrijwilligerswerk binnen onze organisatie, evalueren 

en verdiepen van de opgezette netwerkorganisatie „3plo‟ („Binnenstad Brugge-

de Loods Loker-de korf Kortrijk) en ontwerp van het veiligheidsplan. 

 
Ivan Lemenu – Algemeen Directeur 

 

                                                
3
 Uit beleidsbrief Jo Van Deurzen, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2015-2016, 16 oktober 

2015 



De Korf vzw – Algemeen  1 

Kwaliteitsverslag 2015  De Korf vzw 

1 De Korf vzw – Algemeen 
 

1.1 Erkenning en beleid 

1.1.1 Inrichtende macht en erkenning 

De Korf is qua beleidsstructuur een vzw met een Algemene Vergadering en 

een Raad van Bestuur.  De Raad van Bestuur telt 6 leden en komt in 2015 vijf 

keer bijeen.  De Algemene Vergadering telt 7 leden en vergaderde in 2015 

tweemaal.  De Raad van Bestaar staat (in overleg met het 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 betekent 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 31.12.3014 

Verblijfmodules 0 – 18 jaar 72 

Modules dagbegeleiding in groep 12 

Contextbegeleidingsmodules Laag intensieve  95 

 Breedsporige  17 

 Kortdurende intensieve 0 

 i.f.v. autonoom wonen - 

middenintensiteit 

4 

Totaal aantal modules 200 

 

In 2013 dienden we eveneens een „innovatief project‟ in waarbij 5 modules 

contextbegeleiding worden ingezet. Dit innovatief project ging van start op 

01/10/2013 en loopt over een periode van 2 jaar.  In het najaar van 2015 

wordt dit project samen met het Agentschap Jongerenwelzijn en de betrokken 

partners geëvalueerd.  Op basis van deze positieve evalutie wordt het project 

verlengd met een periode van één jaar en een inzet van 3 modules 

contextbegeleiding.  

 

Waar in de voorgaande jaren vooral werd ingezet op het conceptueel 

uitdenken en implementern van de nieuwe organisatiestructuur (met als finale 

leidraad het Draaiboek EMK, wordt in 2015 vooral gewerkt aan de uitbouw 

van de vernieuwde overlegstructuren.   
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1.1.2 Kadernota de korf vzw 

 

 

  

Bovenstaande kadernota vormt de basis van het transformatieproces dat in 

2013 en voornamelijk 2014 werd doorlopen.   

 

De korf vzw koos er expliciet voor om in haar kadernota een opsplitsing te 

maken tussen enerzijds „warme units‟ of in integrale jeugdhulpterminologie 

„perspectiefbiedend‟ (rode veld in de kadernota) waar perspectief naar een 

terug naar huisplaatsing niet onmiddellijk haalbaar lijkt en anderzijds meer 

contextgerichte units of „perpsectiefzoekend‟ (blauwe veld in de kadernota) 

waar het aanklampend- en verbindend werken met de context meer kansen 

krijgt. 

 

We geven erkenning aan het feit dat voor sommige kinderen/jongeren een 

langere verblijfsduur zich opdringt. Ook is het zo dat het contextgericht werken 

niet noodzakelijk betekent zo snel als mogelijk naar huis te oriënteren maar 

wel een sterke focus op het verbindend werken tussen de jongeren en hun 

context / netwerk.   

 

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. 
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 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 
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1.2 Personeel 

1.2.1 Personeelsformatie 

Op 31.12.15 beschikt De Korf vzw over onderstaand gesubsidieerd 

personeelskader.  

 

Personeelsformatie 76,10 VTE 

Regulier personeel 

Als MFC trad de vzw op 01/01/2013 toe tot het EMK.  

Dit ging gepaard met enveloppefinanciering i.p.v. de 

berekenende subsidiëring vroeger.  

Hoewel het aantal VTE‟s dus verder niet meer dominant is, 

zette Jongerenwelzijn in de berekeningstabel hierbij dan toch 

71,84 VTE.  

De vzw interpreteerde dit als : 

 de 70,5 VTE van het vroeger regulier kader en  

 1,34 VTE bijkomend, gezien ook gedurende de perioden 

van gewaarborgd loon vervangen wordt, en wat ook 

plusminus het desbetreffend historisch gemiddelde van 

de vzw is.  

71,84 VTE 

VIA personeel  2,00 VTE 

Maribel personeel 2,26 VTE 

 

 

Bovenstaande personeelformatie wordt als volgt ingezet (situatie 31.12.2015) 

 

Directie 3,00 VTE 

Beleidsmedewerker 0.50 VTE 

Team- en zorgcoördinatoren 8.75 VTE 

Begeleidend personeel  

43,50 VTE regulier en  

2 VTE Maribel en     

2 VTE VIA (qua bedrag) en  

1,02 VTE gewaarborgd loon              

48,52 VTE 

Administratief personeel 4,00 VTE 

Logistiek personeel 

10,75 VTE regulier 

0,28 VTE Maribel 

0,27 VTE gewaarborgd loon  

 

11,28 VTE 

TOTAAL  76,05 VTE 
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1.2.2 Inzet personele middelen 

De inzet van de personele middelen krijgt een concrete weergave in ons 

organigram met de verschillende functies en de specifieke verhouding tussen 

deze functies (versie 31.12.2015).  

Algemene Vergadering

 

Raad van Bestuur

 

Algemeen Directeur

Ivan Lemenu

Netwerkbeheerder

Preventieadviseur

Projectbeheer

Technische 

dienst

 

Logistiek

 

 Administratie

Onthaal

 

Pedagogisch Directeur

 Isabel Lepère

Directeur Organisatie en 

HRM

Jan Vanhaerents

 

Stafmedewerker

Geert Benoit

Verpleegster

 

Teamcoördinator

 Nadège Masure

Teamcoördinator

 Sylvie Pauwels

Teamcoördinator

 Tom Vermeir

Teamcoördinator

 Lieven Saey

K2

   

K5AP K3 K4 K6
 

Zorgcoördinatoren

Magda De Deyne

Dimke Masure

Carine Seys

Hanne Devoldere

Ann Delmulle

Ruth Veraverbeke

Boekhouding

 

Personeelsdienst

 HRM

 

 

K1

 

 

K7

 

 

De reeds in 2008 ingezette integratie van de 3 apart erkende voorzieningen 

binnen één flexibele en dynamische organsiatie werd in 2014 gefinaliseerd.   

In 2015 wordt veel aandacht besteed aan het verder uitwerken van een 

duidelijke en operationele overlegstructuur en een grondige evaluatie van 

verschillende werkgroepen die binnen de organisatie actief zijn.   

 

In 2015 ondernemen we volgende acties:  

 

(1) In 2014 werd reeds gestart met de reorganisatie van de volledige 

administratieve dienst.  In het voorjaar 2015 gaan 2 administratieve 

medewerkers op brug- en rustpensioen.  Een dergelijke uitstroom 

vraagt een duidelijke en grondige voorbereiding in functie van 

kennisoverdracht en nieuwe taakinhoud.  Het leek ons ook opportuun 

om van deze gelegenheid gebruikt te maken de werking van de 

administratieve dienst te reorganiseren en verder te optimaliseren. Dit 

resulteerde in het najaar 2014 tot de werving en selectie van een 

nieuwe HR medewerker / verantwoordelijke.  Vanuit een nieuwe visie 

op personeelsbeleid en gebaseerd op een aantal „Lean‟ principes 

wordt voor de administratieve dienst een nieuwe operationele structuur 

uitgebouwd.  De concrete uitvoering van deze ingrijpende 

reorganisatie wordt gerealiseerd in 2015.   

(2) Binnen de logistieke ploeg besteden we 2015 veel aandacht een het 

verder verfijnen en afstemmen van de werkplanning.   
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1.2.3 Enveloppefinanciering 

Sedert de instap binnen het EMK-model (januari 2013) is de enveloppe 

financiering een feit. Concreet betekent dit dat een forfaitaire enveloppe per 

typemodule is toegekend  waarin volgende componenten in vervat zijn: 

 loonkost begeleider barema B1c met 5 jaar anciënniteit 

 3% forfait 

 2,38% tewerkstelling zware beroepen 

 0,74% bijkomende verlofdagen 

 0,301% vervangende tewerkstelling 

 Vormingsbijdrage 

 Weddesupplementen 

 verblijf, infrastructuur en werking: ongewijzigd op organisatieniveau. (er 

is ons een indexaanpassing op werkingskosten beloofd in 2014 !) 

In de enveloppe zit niet vervat: 

 zakgeld 

 bijzondere kosten 

 brugpensioenen 

 verblijfssubsidie voor jongeren die autonoom wonen 

In nauwe samenwerking met professionals uit de sector PC 319 ontwikkelde 

het Vlaams Welzijnsverbond een budgettool specifiek voor PC 319.01. We 

werken ondertussen met deze tool, maar proefondervindelijk constateerden 

we een aantal gebreken aan deze tool. In die zin is de tool ontwikkeld door 

Acerta een betere optie, gezien deze compatibel is met ons loonprogramma 

en bovendien nog beter afgetuned is en minder afwijkpercentages bevat. 

Jaarlijks worden de parameters vanuit Tango aangeleverd door Acerta. Sedert 

2014 maken we dus gebruik van de budgettool van Acerta.  

Beleidsmatig stellen we vast dat „het werken met een enveloppe‟ heel wat 

mogelijkheden biedt in de evolutie naar sociaal ondernemerschap.  

Beleidsaccenten kunnen duidelijk worden gelegd.  Een minder rigide 

regelgeving in combinatie met een voldoende ruime enveloppe nodigen uit om  

als organisatie innovatief aan de slag te gaan.  Dit is ons inziens een 

belangrijke meerwaarde om op de vele toekomstige ontwikkelingen te 

anticiperen.   

Het werken met een personeelsenveloppe is tevens een uitnodiging om 

bewuster en creatiever om te gaan met de inzet van personele middelen.  

Vanzelfsprekend hoeft het geen betoog dat „middelen‟ voldoende ruime 

moeten zijn en dat de schaarste aan deze middelen bij de subsidiërende 

overheid niet verder mag resulteren in lineaire besparingen binnen alle 

welzijnssectoren.   



De Korf vzw – Algemeen  7 

Kwaliteitsverslag 2015  De Korf vzw 

1.2.4 Prestatieregistratie 

Als het beleid vraagt om een flexibele hulp- en dienstverlening te organiseren, 

heeft dit duidelijk ook repercussies op de inzet van medewerkers. Om binnen 

het grotere geheel van „arbeidstijd‟ het wat overzichtelijk te houden, werd 

gezocht naar een uurregistratiesysteem dat specifiek afgestemd is op de 

sector (PC 319.01). 

In 2015 gaan we verder op zoek naar een transparant en eenvoudig systeem 

om de geleverde prestaties van onze medewerkers correct te registreren.  De 

voorbije jaren verkenden we verschillende prestatieregistratiesystemen en 

voornamelijk PRESA.  Finaal wordt in 2015 de beslissing genomen om een 

eigen systeem te ontwikkelen.  De voordelen van dit systeem zijn: 

(1) Dit systeem werd intern ontwikkeld en dus echt op maat van onze 

organisatie gemaakt; 

(2) Door de eigen ontwikkeling ligt de kostprijs beduidend een stuk lager: 

(3) Er is een perfectie integratie in het loonprogramma mogelijk 

In het najaar van 2015 wordt een eerste testversie van het registratiesysteem 

uitgerold en systematische ingevoerd in de organisatie.  Eind 2015 gebeurt de 

prestatieregistratie van alle medewerkers aan de hand van dit nieuwe 

systeem.   
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2 De Kwaliteit van het hulpverleningsaanbod 

2.1 Inleiding 

In 2015 krijgt de strategische keuze om kwaliteitszorg te integreren in het 

operationeel 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 2011 - 2014 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) De integratie van de drie voorzieningen in één organisatie resulteert op 

termijn in één centrale aansturing van het kwaliteitsbeleid. In 2015 

zetten we daar vooral in op uitwerken van een 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 2015 worden de drie bestaande kwaliteitshandboeken 

geïntegreerd binnen één kwaliteitshandboek.  

(4) Als kwaliteitszorgsysteem kiezen we doelbewust voor PROSE BJB 1.0. 

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 
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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. 

 

Eind 2014 wordt duidelijk dat de keuze om met het PROSE model aan de slag 

te gaan een goede keuze was, in de zin dat de sectorale invulling van het 

nieuwe kwaltieitsdecreet EFQM gebaseerd is.  In de loop van 2014 werden de 

uitvoeringsbesluiten voor de sector Bijzondere Jeugdzorg, samen met de 

memorie van toelichting gepubliceerd en krijgt de sectorale bepaling na een 

periode van 10 jaar een concrete invulling.  In het voorjaar van 2015 wordt het 

voorbereidingstraject binnen het agentschap Jongerenwelzijn afgerond.  De 

uitvoeringsbesluiten en de memorie van toelichting worden bij deze omgezet 

in concrete verwachtingen ten aanzien van het werkveld.  In 2015 worden 

volgende zaken gerealiseerd: 

 

(1) Integratie van de 3 bestaande kwaliteitshandboeken van de 

verschillende voorzieningen. 

(2) Opmaak een aansturing van één centrale kwaliteitsplanning  

(3) Implementatie van noodzakelijke en nieuwe acties met betrekking tot 

de specifieke outputgebieden (tevredenheid van cliënten en verwijzers, 

tevredenheid van medewerkers, waardering door de maatschappij en 

performantie van het centrum). 

(4) Ontwikkeling van de procedure in functie van de gevraagde 

zelfevaluatie aan de hand van specifieke en vooraf bepaalde 

indicatoren. 

(5) Uitvoeren van een zgn. nulmeting met als doel een uitspraak te doen 

over de kwaliteitsniveaus die binnen de verschillende domeinen 

worden gerealiseerd.   
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2.2 Integraal kwaliteitsbeleid 

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 

 

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.   
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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.    

2.2.1 Leiderschap 

Directieteam 

In de loop van 2015 wordt vanuit het directeam sterk ingezet op de 

ontwikkeling van een nieuw strategische medewerkersbeleid.  In die zin wordt 

het medewerkersbeleid geclusterd binnen het takenpakket van één directielid.   

Aansluitend opteren we voor een nieuwe oriëntatie van de personeelsdienst 

en een duidelijke inbedding van een strategische medewerkersbeleid.   

 

We ontwikkelen een éénduidige visie op leiderschap en op 

medewerkesbeleid. In 2016 rollen we dit traject verder uit met de 

teamcoöridnatoren en de beleidsmedewerker.   

 

Operationele (structurele) overlegmomenten 

De nieuw uitgewerkte overlegstructuur (operationele overlegmomenten) wordt 

in 2015 verder uitgewerkt en verfijnd.  De mandaten van de specifieke 

overlegfora worden verder uitgezuiverd en op elkaar afgestemd.   

Daarnaast worden bestaande structurele overlegmomenten onderworpen aan 

een realiteitstoets en kritisch geëvalueerd op hun relevantie 

 

Teamoverleg en intervisie 

Teamoverleg en intvervisie vervangen de vroegere „teamvergadering‟.  Elke 

afdeling plant het teamoverleg / intervisie op basis van volgende verdeling.  

 

 

 

 dinsdag donderdag 

VM NM VM NM 

Koepel 1 Teamoverleg 

/ intervisie 

   

Koepel 2    Teamoverleg 

/ intevisie 

Koepel 3 Teamoverleg  

/ intervisie 

   

Koepel 4  Teamoverleg 

/ intervisie 

  

Koepel 5    Teamoverleg 

/ intervisie 

Koepel 6   Teamoverleg  
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/ intervisie 

Koepel 7   Teamoverleg 

/ intervisie 

 

 

Teamoverleg / intervisie gaat in regel enkel door op schooldagen.  Tijdens 

schoolvakantiedagen en zeker langere vakantieperiodes kan op aangeven 

van de TC / ZC en / of het team steeds een kort teamoverleg worden 

ingepland.   

 Pedagoisch overleg  

Naam van het overleg Pedagogisch overleg (PO) 

Doel van het overleg  Interne regie op organisatieniveau (IRO): 

perspectief op vrij komende modules, 

opnamebeleid, intake, schakelmomenten, 

afsluiten van begeleiding… 

 Coördinatie van zorg: interne regie op 

casusniveau mee opvolgen: uitwisselen van 

belangrijke begeleidingsinformatie, knelpunt 

dossier bespreken vanuit de hulpvraag en 

hulpverleningsdriehoek, casusbespreking, 

intervisie (multidisciplinair), vragen jongeren 

bekijken… 

 Bewaken kernprocessen: hulp- en 

dienstverlening  

 Pedagogisch beleid 

Deelnemers Pedagogisch directeur en alle zorgcoördinatoren 

Frequentie Wekelijks – zie vergaderkalender 

Voorbereiding / 

gespreksleiding 

Pedagogisch directeur bereidt de agenda voor. Alle 

ZC kunnen agendapunten indienen bij PD. 

De PD zit de vergadering voor. 

Verslaggeving Volgens beurtrol 

Verspreiding van het 

verslag   

Na goedkeuring op de algemene schijf in de map 

pedagogisch overleg 

 TCO (Teamcoördinatorenoverleg) 

Naam van het overleg Overleg Teamcoödinatoren 

Doel van het overleg  Praktisch-organisatorische afspraken vanuit 

elke afdeling bundelen en bekijken waar 

gecoördineerde acties nodig/mogelijk zijn. 

 Denktank op niveau van teamcoordinatoren. 

 Voorbereiding deelname CORA en 

operationalisering/implementatie besluiten 

vanuit CORA 

Deelnemers Alle teamcoördinatoren 

Frequentie Volgens noodzaak - minimaal 2-wekelijks 
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Voorbereiding / 

gespreksleiding 

Beurtrol (mee te nemen in verslaggeving) 

Verslaggeving Beurtrol (mee te nemen in verslaggeving) 

Verspreiding van het 

verslag 

Digitaal – ter beschikking in map „teamcoördinatoren 

 SDO (Staf-Directie-overleg) 

Naam van het overleg Staf Directie Overleg 

Doel van het overleg Afstemming tussen directie, teamcoördinatoren en 

zorgcoördinatoren met betrekking tot beleidsmatige 

of zorginhoudelijke thema‟s.   

Deelnemers Directieteam, alle team- en zorgcoördinatoren 

Frequentie Maandelijks (eerste maandag van de maand. 

Voorbereiding / 

gespreksleiding 

Agendapunten worden aangeleverd vanuit het DT, 

CORA en het PO.  Agendapunten worden ingediend 

bij de algemeen directeur, die instaat voor het 

opmaken van de agenda en tevens instaat voor de 

gespreksleiding.  

Verslaggeving Beurtrol onder de TC en ZC 

Verspreiding van het 

verslag 

Verslag wordt digitaal gearchiveerd.  

 CORA (Coördinatorenraad) 

Naam van het overleg CORA (coördinatorenraad) 

Doel van het overleg Informeren, aftoetsen, uittekenen, adviseren en mee-

beslissen van beleidsmatige thema‟s i.f.v. 

organisatorisch werkveld. 

Deelnemers Directieteam + teamcoördinatoren 

Frequentie Wekelijks op maandagmiddag (alternerend 12 – 13 

uur / 12 – 14 uur.  

Voorbereiding / 

gespreksleiding 

Alle leden van CORA dienen agendapunten in. 

Algemeen Directeur zit de vergadering voor. 

Verslaggeving teamcoördinatoren. 

Verspreiding van het 

verslag 

Verslag wordt digitaal gepost op schijf 

F:\Teamcoörindatoren\Overleg CORA 

 Directieteam 

Naam van het overleg Directieteam 

Doel van het overleg Uittekenen van beleidsmatige aspecten van de 

organisatie: 

- personeelsbeleid 

- hulp- en dienstverlening 

- overlegmomenten (intern en extern) 

- Public Relations 

- VTO-beleid 
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- Variapunten 

Deelnemers De 3 leden van het Directieteam: 

- Algemeen Directeur 

- Pedagogisch Directeur 

- Directeur Organisatie & HR 

Frequentie 1 maal per week op donderdagvoormiddag van 9-

12u 

Voorbereiding / 

gespreksleiding 

De Directieleden dienen agendapunten in. 

De Algemeen Directeur zit de vergadering voor. 

Verslaggeving Beurtsysteem voor verslaggeving wordt opgenomen 

door de 3 Directieleden. 

Verspreiding van het 

verslag 

Verslag wordt digitaal gepost op de respectievelijke 

schijven van de 3 Directieleden („H‟)   

 Expertisegroepen 

 Expertisegroep contextbegeleiding 

Naam van het overleg Expertisegroep context begeleiding 

Doel van het overleg De expertisegroep beschikt over 2 bevoegdheden 

(cfr. participatief beleidsmodel): 

 adviesbevoegdheid (PG 2-4) 

 beslissingsbevoegdheid (PG 5-6) 

Deze bevoegdheden dienen verfijnd te worden door 

de expertisegroep zelf in samenspraak met het SDO-

overleg (over welke thema‟s advies- of 

beslissingsbevoegdheid) 

 

1ste Fase 

 mandaat expertisegroep uitklaren 

 huidige noden en wensen rond „installatie 

contextbegeleiding‟ in kaart brengen. 

 uitschrijven module „contextbegeleiding‟ op 

organisatieniveau (MFO-model) - 

differentiëren typemodule  

„contextbegeleiding‟ binnen elke koepel (cfr. 

kadernota) 

  implementeren typemodule 

„contextbegeleiding‟ binnen elke koepel. 

 installeren communicatie met andere functies 

(verblijf/dagbegeleiding in groep) 

 afstemmen typemodule „contextbegeleiding‟ 

met de andere typemodules 

 

2de Fase 

 ondersteunen van alle koepels in het efficiënt 

en zinvol uitwerken van contextbegeleiding 
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waarbij we ons richten op de hulpvraag van 

de cliënt/cliëntsysteem 

 de visie en aanwezige expertise omtrent 

„contextbegeleiding ‟(theoretische 

denkkaders, methodieken, materiaal, …..)  

laten doorstromen naar de verschillende 

afdelingen, naar de verschillende 

medewerkers.  Het is duidelijk voor  

begeleiders waar leerboeken, werkmateriaal 

e.d.  te vinden zijn en weten hoe ze ermee 

kunnen werken. 

 de expertisegroep fungeert als vraag- en 

denktank (en neemt, indien nodig, zelf  

initiatief) ter ondersteuning van alle 

begeleiders in het zoeken naar een gepast 

hulpverleningsantwoord op de gestelde 

hulpvragen op vlak van training, vorming,  

project.   De expertisegroep geeft advies aan 

het directieteam betreffende inzet personele 

middelen en VTO. 

 de evaluatie van de effectiviteit en efficiëntie 

van de module „contextbegeleiding‟ is een 

opdracht van deze expertisegroep en zet  

nieuwe initiatieven ter optimalisatie op.   

Deelnemers ° SAMENSTELLING (12 medewerkers onder bij 

voorkeur vast contract) * 

- 1 directielid 

- 1 Teamcoördinator 

- 1 Zorgcoördinator 

- 8 begeleiders 

*afwezig lid wordt door de functiegroep/koepel 

vervangen 

° ENGAGEMENT 

- duur: 2 jaar (juni  2013-mei 2015) 

- lid dat langdurig afwezig is 

(ziekte/zwangerschap,…) wordt vervangen. 

Frequentie 1 maal om de 6 weken (4 tot max 6 maal per jaar) 

Max 3 uur – zie vergaderkalender 

Voorbereiding / 

gespreksleiding 

De voorbereiding gebeurt door de voorzitter en de 

ondervoorzitter van het overleg. Indien nodig wordt 

de pedagogisch directeur hier bij betrokken. 

Het overleg wordt geleid door de voorzitter 

Verslaggeving Beurtrol 

Verspreiding van het 

verslag   

Vertegenwoordiger functiegroep/koepel geeft nadien 

verslag op het respectievelijke team. 

Verslag komt op de P schijf in de respectievelijke 

map 
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 Expertisegroep dagbegeleiding 

Naam van het overleg Expertisegroep dagbegeleiding 

Doel van het overleg De expertisegroep beschikt over 2 bevoegdheden 

(cfr. participatief beleidsmodel): 

 adviesbevoegdheid (PG 2-4) 

 beslissingsbevoegdheid (PG 5-6) 

Deze bevoegdheden dienen verfijnd te worden door 

de expertisegroep zelf in samenspraak met het SDO-

overleg (over welke thema‟s advies- of 

beslissingsbevoegdheid) 

1ste Fase 

 uitklaren van het mandaat van de 

expertisegroep 

 huidige noden en wensen rond „installatie 

dagbegeleiding in groep‟ op  

organisatieniveau‟ in kaart brengen. 

 uitschrijven module „dagbegeleiding in groep‟‟ 

op organisatieniveau (MFO-model) - 

differentiëren typemodule  „dagbegeleiding in 

groep‟ binnen elke koepel (cfr. kadernota) 

 implementeren typemodule „dagbegeleiding 

in groep‟ binnen elke koepel. 

 installeren communicatie met andere functies 

(verblijf/context) 

 afstemmen typemodule „dagbegeleiding in 

groep‟ met de andere typemodules 

2de Fase 

 De expertisegroep ondersteunt alle 

afdelingen in het efficiënt en zinvol uitwerken  

van „dagbegeleiding in groep‟  waarbij we ons 

vooral richten op de hulpvraag van  de cliënt, 

los van de toekenning module 

dagbegeleiding, verblijf of  

contextbegeleiding. 

 De aanwezige expertise omtrent 

„dagbegeleiding in groep‟ stroomt door naar 

de verschillende afdelingen, naar de 

verschillende medewerkers 

 Alle begeleiders zijn geïnformeerd rond de 

aanwezigheid van materiaal en 

werkinstrumenten i.f.v. allerhande projecten, 

individuele trajecten, groepstrainingen. 

 De expertisegroep fungeert als vraag- en 

denktank (en neemt, indien nodig, zelf 

initiatief) ter ondersteuning van alle 

begeleiders in het zoeken naar een gepast 
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hulpverleningsantwoord op de gestelde 

hulpvragen op vlak van training, vorming, 

project.  

 De expertisegroep verkent verder de 

mogelijkheden binnen „dagbegeleiding in  

groep‟ en zet nieuwe initiatieven ter 

optimalisatie op. 

Deelnemers ° SAMENSTELLING (12 medewerkers onder bij 

voorkeur  vast contract) * 

- 1 directielid 

- 1 Teamcoördinator 

- 1 Zorgcoördinator 

- 8 begeleiders 

*afwezig lid wordt door de functiegroep/koepel 

vervangen 

° ENGAGEMENT 

- duur: 2 jaar (juni  2013-mei 2015) 

- lid dat langdurig afwezig is 

(ziekte/zwangerschap,…) wordt vervangen 

Frequentie 1 maal om de 6 weken (4 tot max 6 maal per jaar) 

Max 3 uur – zie vergaderkalender 

Voorbereiding / 

gespreksleiding 

De voorbereiding gebeurt door de voorzitter en de 

ondervoorzitter van het overleg. Indien nodig wordt 

de pedagogisch directeur hier bij betrokken. 

Het overleg wordt geleid door de voorzitter 

Verslaggeving Vaste verslaggever 

Verspreiding van het 

verslag 

vertegenwoordiger functiegroep/koepel geeft nadien 

verslag op team. 

Verslag komt op de P schijf in de respectievelijke 

map. 

 Expertisegroep verblijf 

Naam van het overleg Expertisegroep verblijf 

Doel van het overleg De expertisegroep beschikt over 2 bevoegdheden 

(cfr. participatief beleidsmodel): 

 adviesbevoegdheid (PG 2-4) 

 beslissingsbevoegdheid (PG 5-6) 

Deze bevoegdheden dienen verfijnd te worden door 

de expertisegroep zelf in samenspraak met het SDO-

overleg (over welke thema‟s advies- of 

beslissingsbevoegdheid) 

 

1ste Fase 

 mandaat expertisegroep uitklaren 

 huidige noden en wensen rond „installatie 

verblijf op organisatieniveau‟ in kaart 
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brengen. 

 uitschrijven module „verblijf‟ op 

organisatieniveau (MFO-model)- 

differentiëren typemodule  „verblijf‟ binnen 

elke koepel (cfr. kadernota) 

 implementeren typemodule „verblijf‟ binnen 

elke koepel. 

 installeren communicatie met andere functies 

(context/dagbegeleiding in groep) 

 afstemmen typemodule „verblijf‟ met de 

andere typemodules 

2de fase 

 ondersteunen van alle koepels in het efficiënt 

en zinvol uitwerken van verblijf: de hulpvraag 

van de cliënt en de betekenis/functie die deze 

module inhoudt. 

 uitschrijven van een visie op „verblijf‟ a.d.h.v. 

het bundelen van informatie uit 

bovenstaande. 

 visie rond „verblijf‟ laten doorstromen naar alle 

koepels, naar de medewerkers. 

 inventariseren van aanwezige expertise van 

alle koepels rond „verblijf‟ 

 informeren van alle begeleiders rond deze 

denktank en expertisegroep (hebben inzage 

in de visie en werking, materiaal en 

werkinstrumenten) 

 neemt, indien nodig, zelf initiatief ter 

ondersteuning van alle begeleiders in het 

zoeken naar een gepast 

hulpverleningsantwoord op de gestelde 

hulpvragen op het vlak van „verblijf‟. 

 De expertisegroep geeft advies t.a.v. Directie 

inzake inzet personele middelen en VTO-

beleid. 

 verkennen van mogelijkheden binnen verblijf 

en evt. opzetten nieuwe initiatieven  ter 

optimalisatie. 

 aftoetsen van het georganiseerde aanbod 

„verblijf‟ t.a.v. de hulpvraag/vragen van de 

cliënten (individueel en binnen de sector). 

 fungeren als spreekbuis van de 

cliënten/cliëntsysteem en medewerkers t.a.v.  

„verblijf‟, waarbij evoluties, vaststellingen en 

bevindingen, evenals knelpunten, problemen, 

vragen t.a.v. verblijf op geregelde tijdstippen 

aan bod komen op de voorziene overlegfora, 
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en dit zwoel binnen als buiten de organisatie. 

Deelnemers ° SAMENSTELLING (12 medewerkers onder bij 

voorkeur  vast contract) * 

- 1 directielid 

- 1 Teamcoördinator 

- 1 Zorgcoördinator 

- 8 begeleiders 

*afwezig lid wordt door de functiegroep/koepel 

vervangen 

° ENGAGEMENT 

- duur: 2 jaar (juni  2013-mei 2015) 

- lid dat langdurig afwezig is 

(ziekte/zwangerschap,…) wordt vervangen 

Frequentie 1 maal om de 6 weken (4 tot max 6 maal per jaar) 

Max 3 uur – zie vergaderkalender 

Voorbereiding / 

gespreksleiding 

De voorbereiding gebeurt door de voorzitter en de 

ondervoorzitter van het overleg. Indien nodig wordt 

de pedagogisch directeur hier bij betrokken. 

Het overleg wordt geleid door de voorzitter 

Verslaggeving Beurtrol 

Verspreiding van het 

verslag 

- vertegenwoordiger functiegroep/koepel geeft 

nadien verslag op team. 

Verslag komt op de P schijf in de respectievelijke 

map. 

 

Op regelmatig tijdstippen vindt een coördinerend overleg plaats tussen de 

voorzitters van de respectievelijke expertisegroepen en de pedagogisch 

directeur.  Hierin gebeurt de noodzakelijke afstemming tussen de 

werkzaamheden van de verschillende expertisegroepen.   

2.2.2 Beleid en strategie 

Impementatie van de nieuwe organisatiestructuur 

In 2015 zetten we voornameliljk in op het verder verfijnen van de 

overlegstructuur binnen onze organisatie.  De nieuw ingevoerde 

organisatiestructuur zorgt ervoor dat de verschillende overlegorganen 

opnieuw op elkaar moeten worden afgestemd.  Bijkomende besteden we veel 

aandacht een de evalutatie van de verschillende thematische werkgroepen.  

Doorhaan de jaren is er een veelheid van werkgroepen ontstaan die vaak op 

zelfde of overlappende domeinen actief zijn.  In 2015 geven we een eerste 

aanzet om dit ten dele uit ze zuiverren en na te gaan wat efficiënt en 

noodzakelijk / zinvol is.   

 

Ontwikkeling van een langetermijnvisie  

Zoals reeds gesteld in vorige kwaliteitsverslagen wordt binnen het 

directieteam een grondige eerste aanzet gegeven tot het uitwerken van een 

langetermijnplanning.  Op basis van de 9 aandachtsgebieden van PROSE en 

de vier HRM dimensies van Alex Vanderstraeten wordt een schematische 
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oplijsting gemaakt van doelstellingen op korte termijn (2011 – 2012), 

doelstellingen op middellange termijn ( 2013 – 2015) en doelstellingen van 

lange termijn (2016 – 2020).    

 

Naast deze strategische planning wordt een „‟4 – sporenmodel” uitgewerkt om 

de strategische doelen te clusteren.  We onderscheiden hier 4 inhoudelijke 

trajecten. 

 

 

Eind 2015 stellen we vast dat de vooropgestelde doelstellingen binnen 

bovenstaand 4 – sporenmodel zo goed als volledig zijn gerealiseerd.  In dien 

zin starten we eind 2015 met de ontwikkeling van een nieuw meerjarenplan 

voor de periode 2016 – 2021.  Dit meerjarenplan wordt in het voorjaar van 

2016 in samenwerking met de Raad van Bestuur verder uitgewerkt.   

 

Participatieve beleidsvoering 

Een participatieve beleidsvoering betekent dat de medewerker of 

„stakeholders‟ gepast meegenomen worden in het veranderingsproces. 

Participatiegraden van belanghebbende actoren kunnen variëren naargelang 

het onderwerp en de situatie. 

 

Schema : participatiegraad (PG) van de belanghebbende interne actoren. 

 

Informatierecht:   

de actor heeft het recht om geïnformeerd te worden over (een aspect van) 

het beleid nadat hierover beslist is 

PG 1 Geïnformeerd na de beslissing 

Adviesrecht: 

de actor mag (mee) advies geven over (een aspect van) voordat hierover 
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beslist wordt. Dit vooronderstelt informatierecht alsook dat er naderhand 

gemotiveerd wordt wat de reden is dat bepaalde adviezen gevolgd zijn en 

andere niet. 

PG 2 Geraadpleegd voor of na de opmaak van het ontwerp en 

voor beslissing 

PG 3 Geraadpleegd voor en na  de opmaak van het ontwerp 

en voor dat er beslist wordt 

PG 4 (Mee) het ontwerp creëren  voor dat er beslist wordt dwz 

mee de pen vast houden 

Beslissingsrecht:  

de actor mag (mee) beslissen over (een aspect van) het beleid. 

PG 5 Het ontwerp (mee) creëren en vervolgens (mee) 

beslissen over het onderwerp. 

PG 6 (Mee) Beslissen over het onderwerp. Dit kan gebeuren op 

basis van een ontwerp dat door anderen werd voorbereid. 

 

VIPA – Zorgstrategische plan (ZSP) – Technisch Financieel Plan (TFP) 

In het kader van de ontwikkeling van een masterplan infrastructuur werd op 28 

juni 2013 het Zorgstrategisch Plan ingediend. Na de voorstelling en de 

verdediging van dit ZSP op de Commissie Zorgstrategie op 24 september 

2013, kregen we op 25 oktober 2013 de officiële melding dat het ZSP werd 

goedgekeurd.   

In het voorjaar 2014 wordt intensief gewerkt aan de ontwikkeling van de 

tweede fase: het schrijven van een Technisch – Financieel Plan (TFP).  Ook 

hieromtrent worden voorafgaandelijk een aantal overlegmomenten 

georganiseerd. Op 15 juli 2014 werd het TFP ingediend om op het eind van 

diezelfde maand ontvankelijk te worden verklaard.   

Aangezien in 2015 binnen VIPA geen financiële middelen beschikbaar zijn 

voor projecten van de Bijzondere Jeugdbijstand blijft de opstart en verdere 

ontwikkeling van dit project in 2015 on hold.  Hopelijk biedt 2016 hier een 

duidelijk perspectief.   

 

Het samenwerkingsverband Triplo 

In het najaar van 2014 werd initiatief genomen om samen met 3 collega-

organisaties (de Loods vzw Loker - Binnenstad vzw Brugge – de korf vzw 

Kortrijk) een netwerkorganisatie op te zetten. Afspraak is dat op jaarbasis een 

5-tal keer samen wordt gekomen om, a.d.h.v. een vaste agenda met 

clusterthema‟s, zeer gericht en efficiënt inhoudelijke werkprocessen te 

behandelen en uit te werken. „Triplo‟ werd een feit. Elke organisatie deelt haar 

eigen netwerk met „Triplo‟ wat op zich resulteert in een netwerk dat een flink 

stuk van de provincie West-Vlaanderen bestrijkt en tevens intersectorale 

samenwerkingsverbanden opzoekt. 
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Plo 

“Onder een netwerkorganisatie verstaan we een expliciet 

samenwerkingsverband dat zich kenmerkt door relatief stabiele relaties tussen 

autonome organisaties, waarbij meerwaarde voor de gezamenlijke 

klantenkring ontstaan door gebruik te maken van elkaars kerncompetenties en 

specifieke positioneringen.”   

 

Wanneer men partnership ambieert, moeten een aantal basiscondities 

aanwezig zijn bij alle partners. Zo heeft Bert Boone  het o.a. over formalisering 

van samenwerkingsintenties, ontwikkelen van co-creatie, lerend werken, 

interactie, open dialoog en netwerk-denken. Binnen een eerste overleg gingen 

we samen op zoek naar een zekere matching: „Wat bindt ons ?‟ Naast onze 

historische wortels (de 3 organisaties werden deels vanuit eenzelfde 

congregatie opgericht) voelden we duidelijk aan dat de gemeenschappelijke 

raakvlakken en de daaruit  voortvloeiende vraagstelling vanuit een 

fundamenteel wederzijds vertrouwen vertrekken. De steeds toenemende 

informatietrein, de voortdurende vernieuwende regelgeving en boeiende 

uitdagingen kunnen o.i. beter opgenomen worden binnen een gedeelde- en 

kenniscompetente leeromgeving (lees netwerkorganisatie). Binnen een 

uitgetekend overlegsjabloon met proceseigenaars vanuit de 3 organisaties 

wordt op een dialogerende wijze gepoogd om „antwoorden‟ te zoeken die het 

individueel organisatie denken overstijgt. 

Triplo tekent een samenwerkingsverband uit voor voorlopig 1 jaar (2015). Eind 

2015 wordt een evaluatie gehouden waarbij een sterkte-zwakte analyse 

uitmaakt welke eventuele verdere (andere) pistes bewandeld zullen worden. 

Eind 2015 wordt in overleg tussen de drie partners beslist deze samenwerking 

in 2016 verder te zetten.   

 

2.2.3 Personeelsbeleid  

Nieuwe plaats voor HR 

In 2014 werd – zoals eender vermeld – een eerste aanzet gegeven voor een 

nieuw HR – beleid.  Hiertoe gebeuren de nodige aanpassingen in het 

organigram en wordt het HRM luik toegewezen aan één lid van het 

directieteam (die hiervoor in 2014 – 2015 een postuniversitair programma 

HRM volgt).  Dit traject wordt 2015 verder uitgerold door een reorganisatie 

binnen de administratieve dienst, een sterkere focus op soft HR en de 

uitwerking van een loopbaan- en diversiteitsplan (met diverse actiepunten met 

betrekking tot instroom  doorstroom  uitstroom).   

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://jenntgrace.com/three-statements-no-bisexual-person-wants-to-hear/&ei=gAyAVKvmK4S4PY6bgbAF&bvm=bv.80642063,d.ZGU&psig=AFQjCNHsuQHMN8vj-oIa7qO9DYbkYUKfRA&ust=1417764327964196
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Loopbaan- en diversiteitsplan (LDP) 

In 2014 beslisten we reeds om HR een nieuwe plaats te geven in de korf en 

meer de nadruk te leggen op de soft HR. Het HRM luik werd toegewezen aan 

één lid van het directieteam en begin 2015 werd een HR-medewerker 

aangeworven, naar aanleiding van de reorganisatie van de administratieve 

ploeg. Het takenpakket van de HR-medewerker bestaat enerzijds uit het luik 

loon- en personeelsadministratie opvolgen en anderzijds uit de soft HR verder 

uitbouwen samen met het directieteam. 

In het voorjaar 2015 nemen we contact met RESOC Zuid-West-Vlaanderen 

rond de mogelijkheden van een diversiteitsplan. Met deze plannen bood de 

Vlaamse overheid aan een organisatie de kans om financiële ondersteuning 

en begeleiding te krijgen voor het uitbouwen van een duurzaam personeels- 

en loopbaanbeleid met aandacht voor diversiteit. Deze maatregel omvat 

begeleiding en subsidies om acties te ondernemen op het vlak van instroom, 

doorstroom, opleiding en behouden van medewerkers met specifieke 

aandacht voor kansengroepen (allochtonen, 50+, mensen met een 

arbeidsbeperking, …).  

Elk loopbaan- en diversiteitsplan formuleert acties omtrent duurzame 

diversiteit -  competentieontwikkeling - verhoging van de werkbaarheid, het 

werkvermogen of de werklust - organisatievernieuwing.  Wij kozen in ons 

diversiteitsplan voor 9 acties: 

 Werken aan leeftijdsbewust personeelsbeleid:  

audit 

 Visualiseren/zichtbaar maken van het diversiteitsbeleid:  

vanuit de algemene visie komen tot visie op 

medewerkersbeleid, visie op leidinggeven vastleggen, 

bewustwording van diversiteit in de organisatie 

 Analyseren en optimaliseren wervings- en selectiebeleid:  

aanwervings- en selectieprocedure opmaken 

 Analyseren en optimaliseren onthaalbeleid:  

onthaalprocedure opstellen 

 Analyseren en optimaliseren competentiebeleid:  

competentiebeleid invoeren, HR-cyclus vastleggen 

 Opleidings- en loopbaanbeleid ontwikkelen met aandacht voor 

kansengroepen: procedure VTO-beleid, procedure 

loopbaanbeleid 

 Aanpassing arbeidspost, arbeidsomgeving of takenpakket 

 Acties ter bevordering van de werkbaarheid 

 Analyseren en optimaliseren retentiebeleid 

 

Er zijn 4 types loopbaan- en diversiteitsplannen. Wij kiezen voor een klassiek 

loopbaan- en diversiteitsplan:  

- looptijd: 24 maand van 01/09/2015 tot 31/08/2017 

- steunpercentage: 66% 
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- steunplafond: € 10.000, zowel facturen als interne loonkosten komen 

in aanmerking voor subsidiëring, wordt bekomen na indiening van het 

eindrapport 

 

In september 2015 krijgen we de goedkeuring van ons diversiteitsplan. We 

zijn nog bij één van de laatsten die gebruik kunnen maken van deze 

subsidiemaatregel, want de Vlaamse regering heeft eind 2015 beslist om geen 

nieuwe plannen meer goed te keuren en de maatregel af te schaffen. De 

bestaande plannen kunnen afgewerkt worden, weliswaar met minder 

administratieve ondersteuning voor het indienen van het eindrapport. Bij 

RESOC Zuid-West-Vlaanderen zijn ondertussen alle projectontwikkelaars 

vertrokken en kunnen we nog enkel beroep doen op administratieve 

ondersteuning van medewerkers van het Departement Werk en Sociale 

Economie in Brussel.  

In het najaar 2015 maken we een algemene planning op en hebben we 

contacten met verschillende externe partners om ons te coachen bij de 

uitvoering van ons plan. We communiceerden over het plan met de syndicale 

delegatie en met de CORA. 

De strategische aansturing ligt bij de CORA (alle leidinggevenden), 

uitgebreid met de HR-medewerker. 

 

We kiezen ervoor om in eerste instantie een algemene visie op HR binnen 

de korf uit te werken met de CORA. Daarvoor kregen we ondersteuning van 

EPO². De 4 sessies die lopen van eind 2015 tot begin 2016 en resulteren in 

een visietekst op HR binnen de korf. 

Begin 2016 gaan we verder met een 3-daagse opleiding door VOCA voor alle 

leidinggevenden rond “Dienend leiderschap: hard voor resultaten, zacht voor 

mensen”. De bedoeling daarvan is om samen door hetzelfde bad te gaan en 

een gemeenschappelijke visie rond leiderschap te ontwikkelen. 

Na een visie op HR en een visie op leidinggeven uit te werken, kiezen we 

bewust voor het invoeren van competentiemanagement in de korf. 

Competentiemanagement draait rond het in kaart brengen, ontwikkelen en 

inzetten van competenties van personeelsleden in functie 

van organisatiedoelen. Men zoekt naar een win-win situatie, een evenwicht 

tussen:  

 Managen van competenties in functie van organisatiedoelen:  

Competentiemanagement start met het benoemen van dit 

gemeenschappelijk doel en van welke competenties, nu en in de 

toekomst, nodig zijn om dit te bereiken. Het is een middel om de 

strategie van de organisatie te realiseren.  

 Het versterken van medewerkers in hun competenties:  

Door medewerkers kansen te geven om hun kennis, vaardigheden en 

attitudes te ontwikkelen, krijgt de organisatie breder inzetbare en meer 

gemotiveerde medewerkers. 
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Men spreekt pas over competenties als de kennis, vaardigheden en 

attitudes: 

 waarneembaar of observeerbaar zijn: elke competentie moet worden 

beschreven aan de hand van zichtbaar gedrag (gedragsindicator). 

 meetbaar zijn 

 trainbaar of ontwikkelbaar zijn 

 tijdsgebonden zijn 

 

Kennis = wat iemand weet en kent = KENNEN 

Vaardigheid = de bekwaamheid om een specifieke taak te verrichten = 

KUNNEN 

Attitudes = dit is de houding die iemand aanneemt = WILLEN 

 

Competentiemanagement vormt bijgevolg de basis voor de HR-processen 

zoals rekrutering en selectie, onthaal van nieuwe medewerkers, VTO, ...   

Er zijn 2 soorten competenties, namelijk: 

 Kerncompetenties: zijn competenties die noodzakelijk zijn voor het 

goed functioneren van alle medewerkers in een organisatie, ongeacht 

de functie, het niveau of de afdeling. Ze worden vastgelegd op basis 

van de strategische doelen van de organisatie en zijn de directe 

vertaling van de missie en de visie. Ze bepalen waarin de organisatie 

verschilt van andere organisaties in de sector. 

 Functiespecifieke competenties: zijn competenties die nodig zijn om 

een bepaalde functie uit te voeren. Het gaat om specifieke 

competenties bovenop de kerncompetenties die worden gedeeld door 

alle medewerkers met dezelfde functie in de organisatie.  

Een competentiewoordenboek is een onmisbaar instrument bij het 

implementeren van competentiemanagement. Het vermijdt discussie en zorgt 

ervoor dat alle mensen uit de organisatie eenzelfde competentie op eenzelfde 

manier invullen. 

 

Een competentieprofiel is een verzameling van resultaatsgebieden, 

kerncompetenties en functiespecifieke competenties nodig om en bepaalde 

functie uit te oefenen. 

Het competentieprofiel verschilt van een functieprofiel, omdat in het 

competentieprofiel geen opsomming van taken gegeven wordt, maar een 

opsomming van gedragsindicatoren nodig om een job te kunnen uitoefenen. 

Het voordeel van op deze manier een functie te gaan omschrijven, is dat de 

geldigheidsduur van een competentieprofiel langer is dan een functieprofiel.  

 

Planning 

In 2016 gaan we verder met de  

 competentieanalyse: we leggen de kerncompetenties vast met de 

CORA om daarna per functiecategorie de functiespecifieke 

http://www.competentindesocialprofit.be/?cid=6&pagina=114-verklarende-woordenlijst#F
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competenties vast te leggen om van daaruit de competentieprofielen 

op te maken (voorjaar 2016). 

 competentiemeting: de CORA krijgt opleiding rond het meten van 

competenties door observatie op de werkvloer, zelfevaluatie en 

gedragsgericht interview (najaar 2016). 

 competentieontwikkeling: de CORA volgt opleiding rond het 

functioneringsgesprek en het persoonlijk ontwikkelingsplan en het 

gebruik ervan wordt getraind (najaar 2016). 

 

In 2017 nemen we alle bestaande HR-processen (instroom – doorstroom – 

uitstroom) systematisch onder de loep van competentiemanagement en 

optimaliseren we onder andere het wervings- en selectiebeleid, onthaalbeleid, 

opleidings- en loopbaanbeleid, acties ter verhoging van de werkbaarheid, 

retentiebeleid, … 

Werken met stagiairs 

In 2015 zetten wij opnieuw sterk in op een congruent stagebeleid. In 2015 

worden door 11 studenten 4200 uren stage uren gepresteerd.   

De opleidingen waarmee voornamelijk wordt samengwerkt zijn Ugent,  

Hogeschool Gent, VSPW Kortrijk en VIVES Kortrijk.  

 

Werken met vrijwilligers  

We werken binnen de korf nu reeds drie jaar met vrijwilligers. Vrijwilligers 

krijgen een vaste plaats binnen de werking van onze organisatie en de 

medewerkers vragen steeds meer of er vrijwilligers kunnen/mogen bijkomen 

om het te ontlasten van enkele noodzakelijke taken maar die niet echt door 

hen moeten opgevolgd worden zoals vervoer, opvang, … .  

De organisatie heeft in haar visie hieromtrent ingeschreven dat we het als 

sector belangrijk vinden om ook een vertegenwoordiging hebben binnen de 

koepels inzake het beleid en de ontwikkeling van visie rond vrijwilligers binnen 

de BJ. Hiertoe engageren de algemeen directeur, dhr. Ivan Lemenu en de 

beleidsmedewerker, dhr. Geert Benoit zich binnen het Vlaams 

Welzijnsverbond aan de respectievelijke stuurgroep en de contactgroep 

vrijwilligers West – en Oost Vlaanderen.  

We merken steeds meer dat het gericht zoeken evolueert naar het spontaan 

aanmelden van mensen die zich op en of andere manier willen inzetten voor 

de organisatie. Een echte reden hiertoe hebben we niet mar het is eerder een 

vaststelling. Ons aantal vrijwilligers is dan ook exponentiel gestegen.  Waar 

we in 2014 met 5 vrijwilligers heel tevreden waren is het nu zo dat we een 15 

– tal vrijwilligers hebben. Een verdrievoudiging !  

De vrijwilligers die erbij gekomen zijn zetten zich vooral in voor vervoer van 1 

of meerdere kinderen/ jongeren van en naar school of naschoolse activiteit.  

We blijven ijveren dat de vrijwilliger ook een plaats krijgt  binnen de 

organisatie. Hiertoe worden de vrijwilligers uitgenodigd structureel op 2 

momenten ( nieuwjaarreceptie en eind juni ) op jaarbasis en ook bij 
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belangrijke bijeenkomsten zoals einde vakantiehappening, 

projectvoorstellingen, vormingen, edm. .  

Vrijwilligers binnen de sector BJ blijft een boeiend gegeven omdat we door 

onder andere beroepsgeheim soms op een slappe koord balanceren maar dit 

wordt steeds meegegeven aan de vrijwilliger bij het verkennend gesprek. Ook 

via de vrijwilligersovereenkomst wordt daar nogmaals op teruggekomen.  

De toekomst ziet er, als de tendens zich zo voortzet, gunstig uit en kunnen we 

de meerwaarde van het inzetten van vrijwilligers verder promoten.  

Selectie en aanwerving personeel 

In 2015 wordt de wervingsprocedure voor nieuwe personeelsleden verder 

gevolgd. Voor de selectie van medewerkers voor interim opdrachten wordt 

deze procedure volop gebruikt. Voor het eerst werken we in 2015 voor de 

functiecategorieën begeleiders en logistieke medewerkers met het systeem 

van een „wervingsreserve‟.  Dit creeërt de mogelijkheid om snel en flexibel te 

vervangen ingeval ziekte of andere afwezigheden.  

 

Vorming en opleiding 

In 2015 worden significant minder tijd en middelen geïnvesteerd in vorming en 

professionalisering.  Dit VTO-beleid (vorming, training en opleiding) moet 

naadloos aansluiten op de gestelde eisen en verwachtingen.  

Professionalisering wordt in overeenstemming het lopend VTO – protocol 

aangestuurd in drie te onderscheiden trajecten: een traject aangestuurd vanuit 

de organisatie, een traject aangestuurd vanuit de afdelingen en een 

individueel traject.   

 

In 2015 wordt over alle medewerkers heen een totaal van 1411,25 uren aan 

vorming gerealiseerd (ter vergelijking: in 2014 werden 2644,5 uren vorming 

gevolgd). 

 

Thematieken waarrond bijscholing en opleiding werd gevolgd zijn heel divers 

o.a. coachen van medewerkers, diverse managementsopleidingen, omgaan 

met agressie, creatief en duurzaam ondernemen, doelgericht werken, 

opleidingen i.f.v. boekhoudkundige en financiële aspecten, contextuele 

methodieken zoals duplopoppen, omgaan met verontrusting, bijscholing en 

opleiding integrale jeugdhulp en intersectorale toegangspoort, omgaan met 

weerstand, gesprekstechnieken, oplossingsgericht werken, kinderrechten, 

systeemdenken, sociale media, ICT opleidingen, psychiatrische 

problematieken…. 

 

Opleidingscentra waarmee frequent wordt samengewerkt zijn o.a. Informant, 

VSPW Kortrijk, VSPW Balans, VIVES, Hogeschool Gent; Vlaams 

Welzijnsverbond, Syntra West vzw, Leren over leven, Interactie academie, 

Acerta consult en EMS Brussel.  
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2.2.4 Middelen en samenwerking 

Infrastructuur en renovatiewerken 

Naast de ontwikkeling van een masterplan infrastructuur realiseren we in 2015 

heel wat kleine renovatiewerken om het „behoud‟ van de bestaande 

infrastructuur te realiseren.  Bijkomend worden ter voorbereiding van de 

uitvoering van het masterplan infrastructuur in 2015 volgende acties 

gerealiseerd: 

(1) Koepel 2 verhuist in het najaar 2015 van hun oude infrastructuur naar 

hun tijdelijke onderkomen in het centrale gebouw . 

(2) Aansluitend worden alle burelen van de zorgcoördinatoren, 

teamcoördinatoren en administratie gecentraliseerd vooraan het 

centrale gebouw. Dit gebeurt ook in functie van de latere fasering / 

realisering van het masterplan infrastructuur.  

Dagbesteding 

Binnen onze begeleidingsopdracht worden we de voorbije jaren vaak 

geconfronteerd met jongeren die niet meer naar school willen gaan, geen 

werk hebben of tijdelijk / definitief geschorst zijn op school. 

 

Gedurende de tijd van de schorsing verbleven de jongeren in de afdeling of in 

de dagopvang, maar was het moeilijk om een zinvolle daginvulling te voorzien. 

Dit leidde vaak tot “nietsdoen” hetgeen resulteerde in gewenning. 

Vandaar dat we sinds enkele jaren zijn gestart met een INTENSIEVE 

ACTIVERING van deze jongeren. We willen met hen zoeken naar een 

zinvolle, structurele tijdsbesteding en de jongere hierin actief betrekken 

 

 

We doen dit via: 

 Interne werking (centrale keuken, klusjesdienst, ….) 

 Externe werking: samenwerkingsverbanden met externe partners 

Indien de jongere geschorst wordt van school of geen daginvulling meer heeft 

wordt de daaropvolgende dag, in samenspraak met de jongere en de 

begeleider, een weekprogramma opgesteld.  

 

Ook in 2015 hadden we samenwerkingsverbanden met 15 externe partners, 

waar jongeren vrijwilligerswerk kunnen doen: 

Recreatiedomein De Warande (onderhoud domein) 

Manège Leiedal 

Dierenasiel Zwevegem 

Dierenasiel Menen 

Fietspunt Mobiel 

RVT Pottelberg (keuken) 

Kinderboerderij Bokkeslot 

Kinderboerderij Van Cle – Marke 

Steunpunt Groene Zorg 

Zorgboerderij Moorsele 
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Poverello 

Kringloopwinkel Kortrijk 

Kringloopwinkel Marke (logistiek centrum) 

Engelenhoeve Zwevegem 

Heilige Familie 

 

Gedurende het jaar 2015 deden maar liefst 12 jongeren gedurende enkele 

dagen of meerdere weken (afhankelijk van de situatie) vrijwilligerswerk bij één 

van deze 15 partners.  

 

In totaal ging het over 23 dagen waarbij jongeren ingeschakeld werden in een 

dagbesteding bij één van bovenvermelde partners. Verschillende afdelingen 

deden beroep op deze dagbesteding. De verdeling over de verschillende 

partners is relatief evenwichtig en we proberen maximaal in te spelen op de 

interesses van de jongere. 

 

Regelmatig wordt het vrijwilligerswerk geëvalueerd door de betrokken partner, 

in overleg met de verantwoordelijke van de dagbesteding. 

Ook in het kader van “herstel” (n.a.v . grensoverschrijdend gedrag) wordt 

dikwijls beroep gedaan op één van de 15 bovenvermelde partners.  

 

De huiswerkklas 

In het kwaliteitsverslag van 2014 vermeldden we rees de opstart het de 

huiswerkklas.  Voor die kinderen en jongeren die nood hebben aan extra zorg 

op schools vlak werd dit initiatief vanuit expertisegroep dagbegeleiding 

opgericht.  De zorgcoördinator bepaalt in samenspraak met de jongere, de 

context en de contextbegeleider of die nood aanwezig is binnen het 

hulpverleningstraject die voor het kind/de jongere wordt uitgestippeld.  Er 

wordt gevraagd om een aanvraagformulier in te vullen waarin de vraag naar 

extra zorg geconcretiseerd wordt.  

De huiswerkbegeleiding vindt plaats in een aparte locatie waar de 

accommodatie voldoende is afgestemd om kinderen/jongeren intensief op te 

volgen op vlak van schoolse taken.  Er is ook een PC ter beschikking.  

Een ploeg van 6 medewerkers uit de verschillende koepels zijn steeds met 

twee via een beurtrolsysteem aanwezig op maandag,  dinsdag en donderdag 

van 16u tot 18u om de jongeren te begeleiden bij de schoolse zaken met 

name maken van huistaken, instuderen van lessen en het aanleren van een 

efficiënte studiemethode. De werkorganisatie betreffende de huiswerkklas 

wordt opgevolgd door een teamcoördinator. De huiswerkploeg heeft ook op 

regelmatige basis werkoverleg om de werking te evalueren en bij te sturen 

waar nodig.  

 

Er is een digitaal opvolgsysteem per jongere waarin genoteerd wat de jongere 

gedaan heeft en hoe dit verlopen is. Op die manier is er feedback ten aanzien 

van de zorgcoördinator en de begeleider van de jongere over hoe de 

huiswerkbegeleiding verloopt en kan bijgestuurd worden indien nodig.  

 



De Kwaliteit van het hulpverleningsaanbod  30 

Kwaliteitsverslag 2015  De Korf vzw 

De uitleendienst 

Via de uitleendienst willen we interessant spelmateriaal ter beschikking stellen 

van alle medewerkers om met kinderen/jongeren binnen de groepswerking of 

individuele begeleiding op een eerder speelse manier aan de slag te gaan 

omtrent allerhande thema‟s: sociale vaardigheden, gevoelens, kinderrechten, 

seksualiteit, kwaliteiten, … . 

 

In 2015 wordt de werking van de werking van de uitleendienst verder 

uitgebouwd.  Regelmatig worden nieuwe methodieken en spelvormen 

toegevoegd.   

 

Werkgroep drugbeleid 

In 2014 werd een tijdelijke werkgroep opgericht om de bestaande visietekst 

rond „drugbeleid‟ te actualiseren in dit in samenspraak met CGGZ Largo. In 

2015 wordt deze visietekst verder ontwikkeld en geïmplementeerd binnen de 

organisatie.  

 

Het drugbeleid steunt op 3 sporen: sanctiebeleid, hulpverlening en 

educatieve en structurele maatregelen 

 

Doelstelling zijn om ten eerste legale maar ook illegale verslavende middelen 

en activiteiten in onze aandacht te blijven houden gezien ze niet weg te 

denken zijn uit de huidige samenleving. Ten tweede willen we kinderen en 

jongeren op een bewuste manier leren nadenken over, leren omgaan met 

deze middelen en activiteiten. Dit behoort tot onze begeleidingsopdracht. 

Tenslotte is het ons doel om misbruik en verslaving te voorkomen. We 

ontmoedigen in principe alle gebruik van verslavende middelen maar willen 

kinderen/jongeren bewust keuzes leren maken en ruimte bieden om binnen de 

legale middelen en activiteiten een haalbare en aanvaardbare weg te gaan. 

Het drugbeleid komt tot stand in een proces begeleid door CGG Largo. Een 

half jaar lang gingen we aan de slag rond de verschillende aspecten die 

binnen dit beleid een plaats krijgen. 

 

We richten ons op volgende verslavende middelen en activiteiten: alcohol, 

illegale middelen, tabak, medicatie, gamen, gokken, vluchtige snuifmiddelen 

We willen met dit beleid een eenduidige visie uitwerken die door alle 

individuele medewerkers kan gedragen worden vanuit hun professionele 

houding.  Een consequente houding vanuit vastgelegde afspraken en 

procedures maar evenzeer vanuit een begeleiderspositie ten opzichte van de 

cliënt.  Duidelijkheid creëert veiligheid zowel voor de medewerker maar nog 

belangrijker voor de jongeren en hun context. 

 

Dit beleid richt zich vooral op kinderen en jongeren binnen de module verblijf, 

TCK en dagbegeleiding in groep. We gebruiken deze invalshoeken ook als 

steun binnen andere modules, zoals contextbegeleiding, CB ivf autonoom 

wonen. 
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Het sanctiebeleid bepaalt de regels/procedure en bijhorende gevolgen bij 

overtreding en richt zich op wat hier, op de site en nabije omgeving, gebeurt. 

Procedures werden uitgeschreven voor bezit, gebruik, onder invloed zijn, 

doorgeven en verkopen met winst in de korf vzw. 

Dit sanctiebeleid wordt voorgesteld onderstaande matrix 

 

 Bezit gebruik onder 

invloed zijn 

doorgeven dealen/ 

verkopen 

met winst 

Alcohol 

 

voorwaarden voorwaarden verboden voorwaarden verboden 

Tabak 

 

voorwaarden voorwaarden / voorwaarden verboden 

Medicatie 

 

voorwaarden voorwaarden verboden verboden verboden 

Illegale 

middelen 

 

verboden verboden verboden verboden verboden 

Gamen 

 

voorwaarden voorwaarden / voorwaarden verboden 

Gokken  

 

verboden verboden / verboden verboden 

Vluchtige 

snuifmiddelen 

voorwaarden voorwaarden verboden verboden verboden 

 

Het hulpverleningstraject wordt bewandeld bij elk vermoeden en vaststelling 

van gebruik van verslavende middelen en activiteiten, los van de plaats waar 

dit gebruik zich stelt. Het hulpverleningstraject wordt opgenomen en verder 

opgevolgd binnen de individuele begeleiding van de jongere. Er kan ook 

overgegaan worden tot externe hulpverlening indien aangewezen. 

We verwachten eveneens dat andere betrokken personen, zoals ouders, geen 

verslavende middelen gebruiken of onder invloed zijn tijdens de 

begeleidingsgesprekken in de organisatie. Ook buiten de korf vragen we om 

geen verslavende middelen te gebruiken tijdens de begeleidingsmomenten. 

We kunnen deze gesprekken opschorten als het gebruik het 

begeleidingsproces verstoort. 

 

Binnen de voorziening nemen we het standpunt om geen testing te doen 

rond alcohol en druggebruik. Niet op eigen initiatief noch op vraag van de 

ouders. Dergelijke testen blijven onbetrouwbare momentopnames die 

daardoor weinig meerwaarde bieden in de hulpverlening. We focussen eerder 

op het creëren van een vertrouwensband en samenwerkingsrelatie 

waarbinnen we  open en transparant reageren vanuit zorg en begeleiding. Bij 

het op eigen initiatief een test afnemen, zullen de resultaten geen invloed 

hebben op de geldende procedures. 

 

Dit beleidsplan wordt aan de medewerkers op een interactieve manier 

voorgesteld op een kampvuurmoment op 24/11/2015. 

De eerste week van december peilen de leden van de werkgroep op de 

verschillende teams op er nog vragen zijn en wordt de opdracht geformuleerd 
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dat de begeleiders de jongeren  informeren via spelmateriaal, methodieken 

omtrent het drugbeleid in de voorziening. 

Het is de bedoeling om dit thema ook de komende jaren levendig te houden.  

 

In november 2016 wordt het beleidsplan geëvalueerd in alle teams.   

Daarnaast wordt er voor geïnteresseerden ook een opleiding voorzien over 

hoe omgaan met druggebruik binnen de context. Deze gratis workshop 

georganiseerd door POPOV GGZ  „Zien doen durven‟ wordt in het najaar van 

2015 georganiseerd. 

 

A-Team 

Het A - Team bestaat uit 13 leden (8 begeleiders, 3 teamcoördinatoren , 2 

zorgcoördinatoren en 1 directielid), verspreid over de totale organisatie. 

We kwamen gedurende het jaar 2015 vijf maal bijeen met de werkgroep. 

Onderstaande thema‟s stonden daarbij centraal. 

- Permanentie 

- Vorming geweldloze communicatie 

- Verdere Implementatie rode lichten procedure (verduidelijking tav 

begeleiders) 

- Procedure agressie in de context  

- Vorming - intervisie 

- Week van de agressie 

 

Permanentie 

In de loop van 2015 trachten we het permanentiesysteem verder te verfijnen 

en voornamelijk de permanentietussenkomsten inhoudelijk op te volgen. 

In totaal waren er in de loop van het jaar 63 tussenkomsten door een 

permanent (permanentieteam en team/zorgcoördinatoren en directie).  

Interne en externe time-out  

Op 1 juni 2012 gingen we van start met een systeem van interne en externe 

time outs. Bij een agressie – incident is er de mogelijkheid (beslissing 

begeleider/permanent) dat de jongere 24u naar een andere afdeling moet. 

Zowel de interne time out als de externe time outs (kinderpsychiatrie Korbeel 

of jongvolwassenpsychiatrie Epsi als samenwerkingsverbanden met VZW 

Godschalk als VZW Bethanie en VZW De Witte Berken werden meermaals 

gebruikt. 

Gedurende 2015 maakten we verschillende keren gebruik van deze 

mogelijkheid: 

o 26 keer via systeem interne time-out (na agressie-incident gaat 

jongere in een andere groep slapen) 

o 9 keer via externe time-out Korbeel (max. 24-uur) 

o 1 keer via externe time-out  Epsi (adolescenten) 
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o  5 keer via externe time out De Loods  

o 3 keer via externe time out Witte Berken  

o 2 keer via externe time-out Bethanie  

 

Zelf werden we het voorbije jaar enkele keren gecontacteerd voor een externe 

time-out (jongere uit andere voorziening in VZW De Korf). Dit gebeurde: 

o 4 keer via Witte Berken  

o  2 keer via Huize Godschalk  

o 3 keer via Bethanie  

 

Gezien de frequentie van deze interne en externe time- outs blijkt hier toch 

een duidelijke nood aan te zijn. 

Evaluatie rode lichtenprocedure 

 

Tijdens de overlegmomenten binnen het A-team werd heel veel aandacht 

besteed aan de “rode lichtenprocedure”. Dit vanuit de nood bij begeleiders om 

duidelijkheid en houvast te hebben bij agressie en zware bedreigingen t.a.v. 

begeleiders.  

Via een bevraging bij alle begeleiders werd deze procedure geëvalueerd . 

Vragen die daarbij aan bod kwamen: 

(1) Is de procedure voldoende gekend? 

(2) Werkt deze procedure? 

(3) Zijn er eventueel aanvullingen of suggesties ter verbetering? 

Uit de bevraging blijkt dat de procedure voldoende gekend is. We merken ook 

minder “misbruik van de procedure”, het is duidelijker wanneer wel en wie de 

beslissing neemt. 

De meerwaarde van de procedure wordt door alle begeleiders erkend. Ook 

voor jongeren biedt het vaak wat rust. 

Enkele opmerkingen: 

- Waarom enkel bij agressie tav begeleiders ?  

- Belangrijk om goede afspraken te maken  rond herstelgesprek de 

volgende morgen (we kiezen ervoor om dit te verscherpen …) 

 

Vorming  

 

Nadat we de voorbije jaren, samen met Hilde Leonard, sterk ingezet hebben 

op vorming rond omgaan met agressie binnen de teams kozen we er ook in 

2015 voor om per team tweemaal een intervisiemoment te voorzien. We 

opteerden  er voor om ons voornamelijk toe te spitsen op één of meerdere 

casussen (voorjaar en najaar). 
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Vanaf 2016 willen we sterk inzetten op geweldloze communicatie. We 

inspireren ons daarbij op de methodieken van HAIM OMER. We merken dat 

sommige begeleiders nog (te vaak) in “strijd” gaan met kinderen/jongeren. We 

willen onze begeleiders daarbij intensief trainen en onderdompelen in een 

aantal methodieken. 

 

In het najaar 2016 en voorjaar 2017 volgen al onze begeleiders twee dagen 

vorming. Hilde Leonard zal deze vormingssessies begeleiden. Daarnaast 

willen we werken met een kerngroep van 15 leden, die een vijfdaagse 

opleiding volgen rond “Haim Omer- geweldloze communicatie” en die het 

gedachtengoed en de inspiratie uitdragen binnen onze voorziening. 

 

Week van de agressie 

 

Bij de start van de week van de agressie werden in alle teams nog eens de 

afspraken en procedures rond agressie (preventie een aanpak) overlopen. 

We ontwierpen hiervoor een brochure (zakformaat) waarin alle afspraken en 

procedures eenvoudig worden uitgelegd. 

Dit werd door de begeleiders als een handig instrument ervaren.  

In 2015 werkten we – wegens aanhoudend succes - opnieuw rond de week 

van de agressie. Doel is het thema agressie onder de aandacht te brengen 

van alle medewerkers, bespreekbaar te houden, een aantal afspraken op te 

frissen. 

Ook deze keer werkten we met een “rode draad” : een METHODIEKEN EN 

DOE BEURS. Gedurende één week werden op vijf verschillende momenten 

(dinsdag 10.02 voor- en namiddag, donderdag 12.02 in de voor- en namiddag, 

vrijdag 13.02 in de namiddag) methodieken voorgesteld door begeleiders die 

actief zijn in het A-team. Enkele van de voorgestelde methodieken: hoe 

omgaan met zelfverwonding, pubervulkanen, woedepolyspel, agressie bij 

peuters, vlinderslag, letterlijk “rode lichten‟”, de 4 “G‟s”, …  . Daarnaast werd 

ook heel wat vakliteratuur en digitaal materiaal  ter beschikking gesteld. 

Naast deze methodieken waren er ook tal van doe-opdrachten, die per team 

dienden uitgevoerd worden. De ploeg met de hoogste score verdiende een 

etentje (viergangenmenu). Dit bracht heel wat dynamiek teweeg. 

Aanvullend was er een introductie voor nieuwe medewerkers waarbij we het 

beleid van het A-team en de procedures die we hierrond ontwikkelden, uiteen 

gezet hebben. Samen met de aanwezigen speelden we het agressiespel (dat 

voor begeleiders én dat voor de jongeren). 

Gedurende de week van de agressie was er een debatlunch , waarbij het 

accent lag op “agressie in de context”.  Mevrouw Leonard leidde de 

debatlunch in, waarna via een aantal stellingen de discussie werd gevoerd. 

Meer da 50 personeelsleden woonden deze debatlunch bij. 
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In het najaar 2015 werd veel aandacht besteed aan de voorbereiding van de 

week van de agressie in 2016. We willen die omvormen tot de “week van de 

lentekriebels” (seksualiteit) en werken een groot spel uit “seks en de Korf” 

(met talrijke opdrachten) en plannen een vormingsmoment voor alle 

begeleiders rond de procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

Reki 

Thema‟s die centraal stonden in 2015: 

- Mediavorming Mediaraven: vorming cliënten en begeleiders 

- Kalenders: thema‟s onder de aandacht brengen 

- Zorginspectie: terugkoppeling REKI 

- Evaluatie werkgroep 

- Leefgroepsboekjes 

 

Er waren 5 overlegmomenten met de werkgroep REKI nl. 14 januari, 11 

maart, 27 mei, 09 september en 07 oktober.  

 

Mediavorming cliënten en begeleiders in samenwerking met Mediaraven: 

Vanuit onze werkgroep kinderrechten begonnen we in 2012 aan het 

uitschrijven van een traject betreffende media en mediawijsheid binnen onze 

voorziening. In 2013 dienden we een project in bij een serviceclub om hiervoor 

de nodige middelen te voorzien. Ondertussen werden de begeleiders 

verbonden aan de werkgroep kinderrechten met hulp van Jo van Hecke, vzw 

Tonuso, ondergedompeld in het thema.In datzelfde jaar werd er gekeken om 

tablets en smartphones aan te schaffen ten eerste als 

lesmateriaal/oefenmateriaal.  

In het voorjaar 2014 kregen alle begeleid(st)ers  vorming betreffende het 

gebruik van smartphones en tablets van  CVO/Vivo. Kort daarna kregen alle 

groepen een eigen smartphone en tablet.   

 

Maar als kers op de taart wilden we natuurlijk dat onze kinderen/jongeren, die 

soms beter kunnen werken met smartphones en tablets dan begeleiders, een 

vorming konden krijgen om hen te laten stil staan bij een aantal gevaren  

betreffende de nieuwe media waarmee we ondertussen werden 

geconfronteerd in de leefgroepen. We wilden onze jongeren/kinderen 

mediawijs maken. Met behulp van Mediaraven gingen we aan de slag.  

Kinderen en jongeren vanaf 10j.  kregen in samenwerking met Mediaraven 

vorming betreffende mediawijsheid. Ouders kregen de kans om aan te sluiten 

bij de vorming. Mediaraven gebruikte voor de vorming van 10j-14j het spel 

Caspar en een online spel Maffiosi.  

Caspar is een kaartenspel die a.d.h.v. QRL codes met opdrachten en vragen, 

die kinderen inscannen met behulp van een smart Phone of een tablet.  

Het spel laat kinderen nadenken hoe ze omgaan met media en wat ze exact 

weten van sociale media en hoe ze deze gebruiken. 

Bij M@ffiosi konden de kinderen gebruik maken van een digitale fotocamera, 

een smart Phone en een laptop die hen hielp alle raadsels op te lossen om de 

schat te vinden van de overleden maffiosi baas Don Giovanni.  
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Het doel van M@ffiosi is het leren gebruiken van tablet, digitale camera, pc ( 

internet) en de  smartPhone. 

 

Om de  jongeren +14 jaar attent te maken van het cyberpesten gebruikte 

Mediaraven hiervoor het spel „it‟s up to you‟ waar adhv videomateriaal een 

aantal zaken betreffende cyberpesten aan bod komen.  

Na een evaluatie samen met Mediaraven beslisten we een afrondende 

vorming voor de begeleiders te organiseren. In deze vorming kon Mediaraven 

mee geven welke methodieken Mediaraven gebruikte ten aanzien van onze 

kinderen/jongeren en met welke methodieken we zelf mee aan de slag 

kunnen in de voorziening.  

Overzicht vormingen: 

 17 december 2014: vorming kinderen 10-14j en ouders: aanwezig: 11 

kinderen en één ouder 

 09 februari 2015: vorming leefgroep 6: aanwezig 10 jongeren van +14j. 

 23 februari 2015: vorming leefgroep 5: aanwezig 10 jongeren +14j.  

 28 januari 2015: vorming 10-14j: aanwezig 9 kinderen 

 10 maart 2015: vorming +14j: 11 jongeren aanwezig 

 25 september 2015: afrondende vorming begeleiders / 

zorgcoördinatoren / teamcoördinatoren: 7 begeleiders, 2 

zorgcoördinatoren, 2 teamcoördinatoren.  

Kalenders:  thema uitwerking 

Het doel van een kalender in iedere leefgroep was om iedere maand een 

thema in de spotlights te zetten betreffende rechtspositie van het kind.  

Iedere leefgroep kreeg een kalender 2015 met tekeningen gemaakt door de 

kinderen in de voorziening die een thema belichten. In de teamvergaderingen 

kwam het thema maandelijks aanbod.  Twee leden vanuit REKI werkten 

maandelijks een thema uit en brachten het aan in de leefgroepen.  

Thema‟s:  

Januari: briefgeheim: krijg jij brieven, wie leest die,…? Twee postbodes 

brachten ieder kind een persoonlijke brief met daarin de info aangepast aan 

de leeftijd betreffende briefgeheim. 

Februari: zakgeld: Ieder kind kreeg chocolademuntjes met daarbij uitleg 

betreffende de afspraken/bindend advies vanuit REKI qua zakgeld.  

Maart: privacy op je eigen kamer: ieder kind kreeg een deurhanger die ze in 

hun eigen leefgroep konden afwerken. 

April: multimedia: alle kinderen/jongeren kregen een vragenlijst via sociale 

media betreffende de gevaren bij gebruik van sociale media.  

Mei: voeding: kinderen kregen gezonde blije appels en een pakket om een 

eigen shake te maken. De bedoeling was de keuze van voeding in de 

leefgroepen vanuit kind/jongere onder de aandacht te brengen.  

Juni: Vrije tijd: alle kinderen kregen een vakantiekaart met allerlei voorstellen 

qua vrije tijd.  

Juli/augustus: geen thema‟s vanwege zomerverlof.  

September: school: alle kinderen/jongeren kregen een brief met uitleg 

betreffende school, schoolkeuze, schoolplicht tot 18j. ,…. 
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Oktober: telefonie: alle kinderen/jongeren kregen een postkaartje met uitleg 

betreffende afspraken telefonie.  

November: bijstandspersoon en dag van de kinderrechten: de bedoeling was 

om een woensdagnamiddag via een „vormingsnamiddag‟ het begrip 

bijstandspersoon onder de aandacht te brengen in samenwerking met ‟t 

Forum. ‟t Forum kon de afspraak niet nakomen vanwege dubbele boeking. Dit 

wordt meegenomen naar 2016. Naar jaarlijkse gewoonte ging het ontbijt 

aangeboden door REKI voor de kinderen/jongeren wel nog door.  

December: inspraak: in alle groepen hing men een poster uit met de Kerstman 

die de vraag stelde: Luister je wel naar je doelgroep‟ opstaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorginspectie: terugkoppeling REKI 

In de werkgroep bekeken we hoe we verder aan de slag gaan binnen REKI 

met de opmerkingen van de zorginspectie.  

Iedere leefgroep kreeg een infomoment op hun eigen bewonersvergadering 

betreffende de opmerkingen vanuit zorginspectie door de voorzitster van Reki.  

De betrokken jongere in het interview kregen persoonlijk de feedback vanuit 

de zorginspectie.  

Evaluatie werkgroep 

Parallel met de expertisewerkgroepen wordt in 2015 ook de werking van de 

thematische werkgroepen geëvalueerd.  Ieder lid van een 

werkgroep/expertisegroep kon adhv een evaluatieformulier zijn mening geven.  

De terugkoppeling van de evaluaties gebeurde op REKI.  

Leefgroepsboekjes en bijsturing onthaalbrochures de korf:  

Vanuit REKI stuurde men de opmaak en/of bijsturing van de 

leefgroepsboekjes. Iedere leefgroep zijn leefgroepsboekje staat digitaal op 

citrix. Bij iedere intake neemt de begeleider van een leefgroep bij opname in 

verblijf het leefgroepsboekje mee en overloopt tijdens de eerste weken van 

verblijf de geldende afspraken en regels binnen de betrokken leefgroep.  

In een latere fase zullen de leefgroepsboekjes digitaal te raadplegen zijn door 

gebruikers van de website van de korf.  

Op niveau van de organisatie zijn in de vernieuwde onthaalbrochure alle 

koepel overschrijdende thema‟s meegenomen vanuit REKI  

 

Gezonde gasten 

Vanuit de Vlaamse Overheid met steun van Steunpunt Jeugdhulp en 

Jongerenbegeleiding – Informant werd het Vlaams Instituut voor 
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Gezondheidspromotie en Ziektepreventie, kortweg VIGeZ gevraagd een 

methodiek uit te werken voor de BJ inzake gezonde gasten, de vliegwijzer. 

Onze organisatie heeft zich opgegeven om hieraan mee te werken.   

Wat in 2014 opgestart werd als project gezonde gasten, heeft in 2015 zijn 

vervolg en afronding gekend. Het uitgebreide resultaat kan worden 

teruggevonden op www.vigez.be/projecten/gezonde-gasten. 

Uit het colofon van de vliegwijzer haalde ik het volgende : 

Deze vliegwijzer is een realisatie van het Vlaams Instituut voor 

Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ), in samenwerking met 

projectpartners Steunpunt Jeugdhulp en Jongerenbegeleiding-Informant, met 

de steun van de Vlaamse overheid. 

De methodiek werd in 2014 en 2015 samen met vzw De Waaiburg, vzw De 

Korf en vzw ‟t Pasrel ontwikkeld. Via werkgroepen werd binnen elk van deze 

organisaties uitgedacht hoe je op maat van de doelgroep en de 

organisatiestructuur aan een gezondheidsbeleid kan werken. Een grote 

dankjewel voor Mark, Karin, Kinza, Els, Anja, Reinilde, James, Ilse (‟t Pasrel), 

Annemie, Walter, Linde, Lief, Ingrid, Annie, Anna (de Waaiburg) en Geert, 

Tom, Marie-Anne, Carine en Romien (de Korf). 

 

Het spreekt voor zich dat we trots zijn als organisatie aan dergelijk project 

meegewerkt te hebben en ons steentje hebben kunnen bijdragen aan de 

sector BJ, waar oog is voor gezondheid en preventie van de kinderen, 

jongeren en hun contexten waar we mee samen werken.   

 

Nadat we in 2014 een aantal keren zijn samengekomen met de Anneleen 

Allart vanuit VIGeZ hebben we dit in 2015 afgewerkt met nog een drietal 

bijeenkomsten.  23/2 , 30/3 en 4/5.  

Als organisatie vinden we het heel belangrijk om dit project verder te zetten en 

uit te breiden. In het najaar van 2015, nl. op 24 november hebben we alle 

medewerkers meegezogen in het project met een vormingsdag inzake 

„gezonde gasten‟ met workshops en kennismaking met de plaatselijke afdeling 

van LOGO Kortrijk.  Allerhande spelmateriaal werd voorgesteld en dit zowel 

per leeftijd als per ontwikkelingsfase van kinderen en jongeren.  

 

De werkgroep die zich het project ter harte nam, ging verder door op haar elan 

en  probeert medewerkers via een bepaald maandthema blijvend te betrekken 

op het thema inzake gezondheid en preventie. Hiertoe komt de werkgroep 

maandelijks samen ( 28/9, 26/10, 10/11,16/11 ) en is de verslaggeving alsook 

de realisaties beschikbaar op het intranet zodat alle medewerkers kunnen 

grasduinen in al dat materiaal. We blijven ook  in 2016 hierop inzetten. Ook 

zal in de toekomst de keukenverantwoordelijke opgenomen worden in de 

werkgroep. 

 

Expertisegroepen contextbegeleiding, dagbegeleiding in groep en 

verblijf 

 

http://www.vigez.be/projecten/gezonde-gasten
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We maakten de voorbije jaren verschillende bewegingen binnen de vzw:                                                       

van begeleidingstehuis/dagcentrum/thuisbegeleiding  naar een Multi 

Functionele Organisatie, van leefgroepbegeleid(st)er, 

dagcentrumbegeleid(st)er, gezinsbegeleid(st)er naar integrale begeleid(st)er,                                                                                                                                                              

van sociale dienst/psycho-pedagogische dienst naar zorgcoördinatoren,                                                          

van opgesplitste zorg naar gedeelde zorg, van verschillende expertise naar 

gedeelde expertise.                                                                                                          

In deze beweging ontstond de nood aan het uitwisselen van opgebouwde 

expertise over de totale vzw.   Een expertisegroep onderscheidt zich duidelijk 

van het driehoeksoverleg (cliënt, verwijzer, voorziening).  Waar het 

driehoeksoverleg de focus legt op het individuele hulpverleningsproces van de 

cliënt,  wordt binnen de expertisegroep abstractie gemaakt van concrete 

inhoud van hulpverleningsprocessen.  Welke expertise is er in onze 

voorziening aanwezig, hoe kan die doorstromen naar alle begeleid(st)ers en 

wat hebben we bijkomend nodig om nog meer vraaggericht te werken met de 

gezinnen aan ons worden toegewezen? 

De drie expertisegroepen zijn evenwaardig.  In die zin worden de groepen 

gelijktijdig opgestart.  Er wordt in elke groep vertrokken van de definitie van de 

„typemodules‟.  Ze worden vertaald en geconcretiseerd naar de eigenheid van 

onze voorziening. 

 

Doelstellingen 

 

Eerste fase 

- De huidige noden,  wensen en expertise/ervaring  betreffende de 

module  over gans de organisatie zijn in kaart gebracht.  

- De module  is concreet uitgeschreven en toegespitst op onze werking 

binnen MFO de korf.   

- De module  is geïmplementeerd in elke afdeling volgens het EMK, 

opgesteld op voorzieningsniveau. 

Tweede fase 

- De expertisegroep ondersteunt alle afdelingen in het efficiënt en zinvol 

uitwerken van de module. 
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- De visie en aanwezige expertise (theoretische denkkaders, 

methodieken, materiaal, …..)  stroomt door naar de verschillende 

afdelingen, naar de verschillende medewerkers.  Het is duidelijk voor 

begeleiders waar leerboeken, werkmateriaal ed  te vinden zijn en 

weten hoe ze ermee kunnen werken. 

- De expertisegroep fungeert als vraag- en denktank (en neemt, indien 

nodig, zelf initiatief) ter ondersteuning van alle begeleiders in het 

zoeken naar een gepast hulpverleningsantwoord op de gestelde 

hulpvragen op vlak van training, vorming, project.   De expertisegroep 

geeft advies aan het directieteam betreffende inzet personele middelen 

en VTO. 

- De evaluatie van de effectiviteit en efficiëntie van de modules  is een 

opdracht van deze expertisegroep en zet  nieuwe initiatieven ter 

optimalisatie op.   

Mandaat 

De expertisegroep wenst gebruik te maken van twee bevoegdheden, met 

name adviesbevoegdheid en beslissingsbevoegdheid. Deze bevoegdheden 

dienen verfijnd te worden door de expertisegroep in samenspraak met de 

directie m.n. over welke items is er een adviesbevoegdheid, over welke items 

is er een beslissingsbevoegdheid. Dit mandaat  wordt vastgelegd door team 

directie/ZC/TC.  Als er tijdens  de uitwerking van de expertisegroepen hierrond 

vragen ontstaan, wordt dit teruggekoppeld naar die groep.  

 

Samenstelling 

Elke groep bestaat uit een ploeg van maximaal 12 mensen met een 

vertegenwoordiging van directie, teamcoördinatoren, zorgcoördinatoren en  

begeleid(st)ers.  Er wordt gekozen voor een vertegenwoordiging vanuit elke 

unit.  Concreet betekent dit dat er zich drie begeleid(st)ers per unit engageren 

voor een expertisegroep.  Zij kiezen vanuit hun eigen interesse voor welke 

groep ze kiezen. Er wordt ongeveer tweemaandelijks vergaderd. 

 

Overkoepelende expertisegroep  

Vanuit de nood naar afstemming tussen de verschillende expertisegroepen 

wordt op regelmatige tijdstip een overkoepelend overleg gepland. 

Deelnemers: pedagogisch directeur, de zorgcoördinatoren gebonden aan een 

expertisegroep en de voorzitters en ondervoorzitters van de respectievelijke 

expertisegroepen 

 

Evaluatie 

De 3 expertisegroep werden opgericht na de reorganisatie (juni 2013) met als 

doel de verschillende modules ten gronde te implementeren en om expertise 

uit te wisselen. De expertisegroepen kregen een mandaat voor 2 jaar 

waardoor in 2015 het tijd is voor een terugblik en een evaluatie. 

Momenteel bestaan er 5 permanente werkgroepen en 2 tijdelijke 

werkgroepen. Dit is een enorme tijdsinvestering naar personele middelen toe. 

Vanuit deze invalshoek is het logisch dat we moeten durven om de 
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efficiëntievraag te stellen. Zeker in een tijd waar personele middelen schaars 

zijn en er als maar meer moet gebeuren met dezelfde middelen. 

Vanuit een steeds sneller evoluerend hulpverleningslandschap moeten we 

ook durven de relevantievraag stellen. De bestaande werk/expertisegroepen 

zijn ontstaan vanuit noden op de werkvloer en leidden tot heel wat 

interessante, boeiende initiatieven en heel wat vernieuwing. Een lerende 

organisatie moet zich durven kritisch opstellen en zichzelf bevragen of 

werkgroepen/expertisegroepen die een tijd terug heel zinvol waren en heel 

veel invloed hadden op de werkvloer nog altijd even zinvol zijn?    

Daarnaast is er de vaststelling dat thema afbakening niet zo simpel te 

realiseren is en er is overlapping waardoor verschillende groepen met analoge 

thema‟s bezig zijn op verschillende snelheden en waardoor er veel zaken 

naast elkaar gebeuren wat leidt tot versnippering en onoverzichtelijkheid.  

Vandaar de keuze om naast de expertisegroepen ook de andere bestaande 

werkgroepen te evalueren. Deze evaluatie gebeurt binnen de bestaande 

werkgroepen/expertisegroepen en op SDO niveau.  

Tegen eind september 2015 verzamelt de pedagogisch directeur  alle 

evaluatiedocumenten. De gegevens worden verwerkt en besproken op de 

denkdag SDO van 19/10/2015. Uiteraard volgt er dan feedback en 

communicatie naar de totale organisatie en dit op de verschillende 

werkgroepen/expertisegroepen. 

De evaluatie vertrekt vanuit de opgestelde modaliteiten en doelstellingen van 

elke werkgroep. Daarnaast worden er twee open vragen gesteld: 

Welke thema‟s wil je levendig houden binnen de voorziening? 

Wat is de meerwaarde van dergelijke werkgroepen? Wat willen we zeker 

behouden? 

Op de denkdag van 19/10/2015 (staf directie) werden de resultaten 

voorgesteld en werd er een eerste aanzet gegeven tot herwerking van de 

structuur van de werkgroepen. De herwerking van de werkgroepenstructuur 

staat op de agenda voor het voorjaar 2016.   

Externe werkgroepen en samenwerkingsverbanden 

Ook in 2015 wordt heel wat tijd geïnvesteerd in een relevant engagementen in 

verschillenden externe werkgroepen en samenwerkingsverbanden.  We 

opteren er bewust voor om dit engagement te spreiden over zoveel als 

mogelijk medewerkers en ook daar het principe van „de juiste man/vrouw op 

de juiste plaats‟ toe te passen.   

  



De Kwaliteit van het hulpverleningsaanbod  42 

Kwaliteitsverslag 2015  De Korf vzw 

2.2.5 Kernprocessen 

Coördinatie van zorg 

 

De keuze voor de nieuwe organisatiestructuur wordt gestuurd vanuit de  

veranderende kijk op „zorg‟. Met de nieuwe organisatiestructuur willen we een  

antwoord bieden op een evoluerende maatschappij, de evoluties binnen het  

hulpverleningslandschap en de verwachtingen vanuit het beleid. (globaal plan,  

plan perspectief, Staten Generaal BJB).  Om de doelstelling „zorg op maat‟ te  

realiseren opteerden we voor een organisatiestructuur waar ‘coördinatie van  

zorg’ centraal staat.  

 

 

Het werken binnen de kadernota brengt coördinatie van zorg nog meer op de 

voorgrond: zowel de interne regie op casusniveau (IRC) - voortdurend 

gestuurd vanuit de veranderende hulpvraag - als de interne regie op 

organisatieniveau (IRO) wat dan ook een vast thema is op het pedagogisch 

overleg. (PO) 

 

Pedagogisch Overleg 

Naam van het 

overleg 

PO (Pedagogisch Overleg) 

Doel van het 

overleg 

Interne regie op organisatieniveau (IRO): perspectief op 

vrij komende modules, opnamebeleid, intake, 

schakelmomenten, afsluiten van begeleidingen….. 

Coördinatie van zorg: interne regie op casusniveau mee 

opvolgen: uitwisselen van belangrijke 

begeleidingsinformatie, knelpunt dossiers bespreken 

vanuit de hulpvraag en hulpverleningsdriehoek, 

casusbesprekingen, intervisie (multidisciplinair), vragen 

van jongeren/ contexten bekijken 

Bewaken kernprocessen; hulp- en dienstverlening 

Pedagogisch beleid 
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Onderstaande agendapunten komen aan bod tijdens het pedagogisch overleg 

en worden systematisch opgevolgd via onderstaand sjabloon. 

Agenda 

Agenda: overlopen en bijvoegen agendapunten 

Opvolging en goedkeuring vorig verslag 

Interne regie op organisatieniveau (IRO) 

Activatie van modules 

Lopende intakes 

Opnames 

Afsluiten van begeleidingen 

Evaluatie van afgesloten begeleidingen 

Nazorg 

Hulp en dienstverlening 

Lopende begeleidingstrajecten  

Belangrijke begeleidingsinformatie 

Bespreking hulpverleningstrajecten/ Intervisiebespreking 

Overdracht ifv verlof en andere afwezigheden 

Pedagogisch / inhoudelijk beleid 

Uitwisselen van informatie rond wat leeft binnen het 

werkveld/hulpverleningslandschap/ vernieuwende tendensen… 

Inhoudelijke thema‟s 

Jaaractieplan  

Overlegmomenten: informatie uitwisseling 

Feedback intern overleg/vragen naar 

Directie 

CORA 

Werkgroepen: A team en REKI 

Expertisegroepen: verblijf, dagbegeleiding, contextbegeleiding 

Feedback extern overlegmomenten 

VTO beleid 

Aanbod/vragen naar VTO 

Feedback gevolgde bijscholing 

Praktisch 

Stagiairs 

Briefwisseling 

Uurroosters en verlofplanning 

Varia 

 

deelnemers Pedagogisch directeur en zorgcoördinatoren 

frequentie Wekelijks - zie vergaderkalender 

Voorbereiding/ 

Gespreksleiding 

Pedagogisch directeur bereidt de agenda voor. Alle ZC 

kunnen agendapunten indien bij PD. 

PD zit de vergadering voor. 

Verslaggeving Volgens beurtrol  

Verspreiding 

van het overleg 

Na goedkeuring op de algemene schijf in de map PO 
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Het pedagogisch overleg is een heel belangrijk overlegorgaan m.b.t. het 

aansturen en bewaken van de hulp- en dienstverlening. 

 

Werkthema‟s en verbeterprojecten 2015 

 

Vanuit het pedagogisch overleg met de zorgcoördinatoren werden 

onderstaande verbeterprojecten opgestart. 

 

Jaaractieplan 2015 

Thema timing 

Intakeprocedure - onthaal procedure Januari 2015-december 

2015 

Dagbegeleiding in groep: experimenteren 

bezetting/benutting 

Maart 2015 december 

2015 

Huishoudelijk reglement April 2015 -december 

2015 

Opmaken van een missie/visietekst Mei 2015 -december 

2016 

Tevredenheidsmeting Januari 2015 - 

december 2016 

Wat bij crisis?  

  

Intake procedure - onthaalprocedure 

Het rechtstreeks toegankelijk worden van de module contextbegeleiding 

(01/01/2015) en de module dagbegeleiding in groep (01/03/2015) heeft impact 

op de intake en onthaalprocedure en moet vanuit dit perspectief aangepakt 

worden.  

 

Op 19/2/2015 werd een denkdag georganiseerd met de leden van het 

pedagogisch overleg. Het doel van dit overleg is de herziening van de 

onthaalprocedure  zoals vermeld in het kwaliteitshandboek en aan te passen 

aan de veranderende manier waarop cliënten kunnen instromen.  

De procedure wordt herzien en de aanpassingen worden aangebracht. Er 

worden eveneens een aantal afspraken gemaakt rond bij wie komen de 

aanmeldingen terecht, hoe gaan we om met interne doorstroom en externe 

instroom,  hoe gaan we binnen het rechtstreeks toegankelijke aanbod  om met 

verwijzers vanuit de brede instap en verwijzers vanuit gemandateerde 

voorzieningen. Dit alles wordt in een schema gegoten een vorm van 

beslissingsboom die de te nemen stappen aanduidt. Er wordt een 

verdeelsleutel opgemaakt waardoor we een objectief systeem ontwikkelen 

hoe we afwisselen tussen opnames vanuit brede instap en opnames vanuit 

gemandateerde voorzieningen. Vanuit de korf opteren we te blijven kiezen 

voor het doelpubliek waarrond we het meest expertise hebben en leggen de 

klemtoon op opnames vanuit gemandateerde voorzieningen. We kiezen voor 

een verhouding 80 % gemandateerde voorzieningen waarbij we geen 

onderscheid maken tussen jeugdrechtbank, OCJ en vertrouwenscentrum en 

20 % brede instap. 
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Er wordt ook beslist dat indien de cliënt zelf rechtstreeks aanmeldt er een 

kennismakingsgesprek wordt georganiseerd. Indien een dienst aanmeldt 

(brede instap) gebeurt de vraagverheldering telefonisch.   

De pedagogisch directeur blijft de eindverantwoordelijke voor de 

aanmeldingen en de wachtlijsten en is dus de regisseur op organisatieniveau 

(IRO). In 2016 willen we ons vooral focussen op profilering naar de brede 

instap toe en het opmaken van een folder is hierin een belangrijke stap. Bij de 

opmaak willen we zowel begeleiders als ouders en jongeren betrekken. 

 

Actualisering dagbegeleiding in groep  

Het rechtstreeks toegankelijk worden van de module dagbegeleiding in groep 

en richtlijnen vanuit het beleid m.b.t. dynamiseren en flexibilisering van de 

module (centraal zetten groepscomponent en benutting i.p.v. bezetting als 

prestatie indicator) daagde de korf uit om hieromtrent te gaan experimenteren.  

Bij de reorganisatie maakte de korf de beleidskeuze om de module 

dagbegeleiding in groep te koppelen aan de verschillende afdeling en dit om 

naadloos schakelen mogelijk te maken en meer in te zetten op continuïteit van 

de hulpverlening. (zie kadernota) 

De geleverde inspanningen tijdens de experimenteerperiode rond benutting is 

op de werkvloer zichtbaar in: 

 De bestaande huiswerkklas wordt opengesteld voor jongeren uit de 

context en voor broers/zussen van. 

 Projecten sociale vaardigheidstraining cfr luchtkastelen is toegankelijk 

voor jongeren uit verblijf, dagbegeleiding in groep, contextbegeleiding 

en broers/zussen van. 

 Er worden overkoepelende activiteiten georganiseerd en die worden 

aangestuurd door de expertisegroep dagbegeleidng in groep.  

 Vertrekkend vanuit de hulpvraag in samenspraak met de jongere en 

zijn context en bekeken op een werkoverleg begeleider 

zorgcoördinator kunnen jongeren aansluiten. 

 Betrekken van broer/zus van jongeren die reeds een of andere module 

krijgen. 

 Betrekken van jongeren uit de module contextbegeleiding in 

groepsgericht activiteiten. 

Wat waren de ervaringen? 

We blijven heel sterk zoekend en ondervinden dat de geleverde inspanningen 

niet het verwacht benuttingsresultaat opleverden. We geloven in de 

flexibilisering waarbij broer/zussen kunnen, jongeren uit andere modules 

aansluiten. Wel merken we dat „benutting‟ heel wat meer registratie en 

administratie met zich meebrengt o.a. voortdurend aanvragen overtal. De 

grootste valkuil waarmee we geconfronteerd werden is dat we ons betrapten 

dat we zodanig met benutting bezig waren dat we i.p.v. vraaggericht 

dreigende te vervallen in aanbodgericht (we moeten de 80 % benutting halen) 

en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Daarnaast doen we de vaststelling 

dat om de benuttingscijfers te behalen we in overtal moeten gaan wat 

uiteraard de werkdruk naar begeleiders vergroot.  



De Kwaliteit van het hulpverleningsaanbod  46 

Kwaliteitsverslag 2015  De Korf vzw 

Wat maakt dat ondanks de vele inspanning we toch niet het verwachtte 

resultaat halen? 

 De uitdrukkelijke keuze van de korf blijft om te vertrekken vanuit de 

hulpvraag.  

 De deelname aan de groepsgerichte activiteiten werden enorm 

gesmaakt door de „verblijfsjongeren‟ wat natuurlijk geen effect heeft op 

benuttingscijfers 

 De onvoorspelbaarheid van het doelpubliek o.a. het onverwachts 

afhaken, niet opdagen,…  

Om de administratieve belasting te verminderen schreven we „andere‟ 

jongeren in voor een langere periode waardoor we in overtal gingen als die 

jongeren dan niet komen opdagen, vermindert dit net het benuttingscijfer 

Ondanks geleverde inspanning merken we dat we het vooropgestelde 

benuttingscijfers niet behalen. Dit maakt dat we in 2016 vanuit het beleid over 

de toekomstmogelijkheden van deze module in de korf een aantal 

fundamentele keuzes zullen moeten maken, afhankelijk uiteraard van de 

beslissingen binnen Jongeren welzijn.  

 

Huishoudelijk reglement 

Binnen het jaaractieplan 2015 stond de herwerking van het huishoudelijk 

reglement vermeld.  De versie dateerde van 13.09.2010 en was aan 

herziening toe.   

Er werd zowel stilgestaan bij de vormgeving als de inhoud. 

 

Wat betreft de inhoud, maken we een onderscheid tussen kansen, afspraken 

en regels: 

 Kansen: nadruk op het bieden van hulp waarin de samenwerking met 

kinderen in/én met hun context heel centraal staat.  Het gaat om 

gedeelde zorg.  De contextfiguren zijn ook welkom in onze voorziening. 

 Afspraken rond financiële zaken, dagopvang en dagbesteding, sociale 

media, internet en GSM. Het protocol i.f.v. vermissingen, i.v.m. 

doorzoeken, van een kamer.  Er wordt verwezen naar de 

leefgroepsafspraken die vermeld staan in de leefgroepsboekjes van 

elke leefgroep.  De leefgroepsboekjes zijn terug te vinden op de 

website van de korf vzw. 

 Regels omtrent omgaan met agressie, verslavende middelen en 

activiteiten, seksueel grensoverschrijdend gedrag.   

Wat betreft vormgeving :   

De lay-out sluit aan bij de bestaande onthaalbrochure.  Op die manier vormt 

dit één geheel.  De items worden heel kort en bondig én in verstaanbare taal 

uitgelegd.  Voor de volledige procedures wordt verwezen naar de website van 

de korf vzw.  Dit zorgt ervoor dat de informatie duidelijk is in het huishoudelijk 

reglement.  Indien nodig of gewenst, kan de volledige tekst nagelezen worden 

op de website.   

Niet alle informatie is geldig voor alle modules.  Het is duidelijk wat van 

toepassing is bij contextbegeleiding, bij verblijf, bij TCK en bij dagbegeleiding.   
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Als de ouders en jongere zich akkoord verklaren met het huishoudelijk 

reglement, ondertekenen ze een formulier.  Doordat zoveel als mogelijk zaken 

vermeld staan in het reglement, volstaat één handtekening en één formulier.  

Dit betekent een administratieve vereenvoudiging binnen de Korf.   

Op 9/12/2015 was er een eerste bespreking van de herwerking van het 

huishoudelijk reglement op het PO.  Een tweede bespreking ging door op 

11/01/2016 en het resultaat werd doorgestuurd naar teamcoördinatoren en 

directie.  Na de bespreking op het SDO, werd de nieuwe versie goedgekeurd.   

Momenteel is dit nieuwe huishoudelijke reglement in gebruik bij nieuwe 

dossiers en geïntroduceerd in de lopende dossiers.   

 

Missie en visietekst rond hulp- en dienstverlening 

De zorginspectie (08/09/2014, 11/09/2014 en 15/09/2014) rond participatie 

van de jongere/context in de hulpverlening gaf als aandachtspunt  „het 

ontbreken van een globale visietekst rond context begeleiding‟  Er is wel een 

visie maar deze staat her en der verspreid in verschillende documenten. Er 

ontbreekt een coherente visietekst met betrekking tot hulp- en dienstverlening. 

Op het pedagogisch overleg wordt beslist om in 2015 en 2016 hier rond een 

verbeterproject op te zetten. 

 

Het doel dat we voor ogen hebben is om de missie en de visie op 

hulpverlening van de korf te expliciteren in een coherente visietekst. 

We kiezen er voor om te vertrekken vanuit de logische niveaus van Dilts. 

 

 
 

Als basis gebruiken we de vele bestaande teksten zoals ZSP, pedagogische 

profielen,….. 

De uiteindelijke visietekst willen we duidelijk, relevant, aantrekkelijk en visueel 

overzichtelijk houden met linken naar bestaande teksten die geopend kunnen 

worden waardoor er (indien gewenst) uitgebreide informatie verschijnt bv 

drugbeleid, procedure (seksueel)grensoverschrijdend gedrag, agressiebeleid, 

teksten coördinatie van zorg, richtlijnen Reki, mediawijsheid, brochures, 

huishoudelijk regelement, theoretische kaders, gehanteerde methodieken….  

Missie 

Visie/identiteit 

overtuigingen waarden 
en normen 

capaciteiten en vaardigheden 

gedrag/acties 

omgeving en context 
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Ter voorbereiding van de denkdag 11/05/2015 bundelt de pedagogisch 

directeur de bestaande teksten tot één werkdocument die als basis kan 

dienen voor verdere bespreking. 

Op de denkdag formuleren we onderstaande bedenking. Een visie tekst 

beperkt zich tot de missie, de visie en identiteit van de korf en de waarden en 

normen van de organisatie en houdt hierbij rekening met de omgeving en de 

context. 

Vaardigheden, capaciteiten die zich in concreet gedrag moet vertalen wordt 

mee opgenomen in het HRM traject die we met de organisatie afleggen is 

geen materie voor het pedagogisch overleg. Het directieteam bewaakt samen 

met staf directie overleg bewaakt dat beide op elkaar afgestemd worden en 

geen contradicties bevatten. 

De geformuleerde opmerkingen op inhoud worden meegenomen en verwerkt 

in een  tweede werktekst. . 

In 2016 wordt de visietekst gefinaliseerd zowel naar inhoud als naar 

vormgeving toe. 

 

Tevredenheidsmeting/cliëntenfeedback 

Bij de beweging in de korf naar een multifunctionele organisatie werden eerste 

stappen gezet naar een nieuw proces rond tevredenheid bij en feedback van 

de cliënten.  Het proces van EAW leert ons dat „ervaringskennis‟: wat is 

helpend en niet helpend in het hulpverleningsproces volgens de cliënt een 

zeer belangrijke bron van feedback is.   Om deze kennis te verkrijgen is 

dialoog vanuit gelijkwaardigheid belangrijk.   

 

In 2015 zetten we eerste concrete acties op rond het mobiliseren van cliënten 

én hulpverleners om feedback te geven en te krijgen op verschillende 

manieren. 

 

We beslisten op het pedagogisch overleg van begin maart 2015 toch om de 

tevredenheidsmetingen die de studenten in 2014 opmaakten (zie 

kwaliteitsverslag 2014) te gebruiken.  Er werd met de zorgcoördinatoren en de 

contextbegeleid(st)ers afgesproken om in elk gezin zowel van de ouders als 

van de kinderen en jongeren (op wiens naam de begeleiding staat) een 

tevredenheidsvragenlijst af te nemen.   De lijsten worden verzameld bij één 

zorgcoördinator om na afname van een representatief aantal te bekijken wat 

de resultaten ervan zijn.  Aangezien de context-/individuele begeleidster de 

tevredenheidsmeting doet, kan zij al direct iets doen met de feedback die er 

komt tijdens de begeleiding. 

 

Binnen de kernwerkgroep van EAW werd beslist om een telefonische 

bevraging te doen bij alle ouders die begeleiding krijgen via onze voorziening.  

Hierbij werd het volgende gevraagd: 

 Kan je op een schaal van 0-10 aangeven hoe tevreden je momenteel 

bent over de samenwerking met de korf? 

 Ben je bereid om mee te werken aan een interview (in het kader van 

EAW) met een onderzoeker van Vives waarbij gepeild wordt naar hoe 

jij kijkt naar de samenwerking met / hulpverlening van de korf? 
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 Mogen we aan jouw kind (+ 10 jaar) vragen om ook mee te werken 

aan een dergelijk interview over hoe zij de hulpverlening in de korf 

ervaren? 

Vanuit deze bevraging zijn er een 25-tal ouders die willen meewerken aan een 

interview.  Uiteindelijk kunnen er 16 interviews doorgaan. 

Er zijn een 14-tal jongeren (vooral vanuit verblijf) die deelnemen aan het 

interview. Deze interviews worden (anoniem) helemaal uitgetikt door 

studenten van Vives om op die manier maximale analyses te kunnen maken.  

De terugkoppeling van deze resultaten wordt in de loop van 2016 ingepland. 

 

We zetten een proces in gang om begeleid(st)ers te motiveren om meer open 

te staan voor feedback van cliënten tijdens de begeleidingsmomenten. In de 

verslaggeving is er een apart luik voor de zorgen, krachten, wensen en doelen 

van de cliënten.  Het verslag wordt in die zin voorbereid met de cliënten. Zij  

lezen de verslaggeving na en kunnen dan ook nog bedenkingen formuleren. 

 

Tijdens een werkoverleg (tussen begeleid(st)er en zorgcoördinator)  en de 

intervisies wordt er aandacht besteed aan het binnenbrengen van het 

perspectief van de cliënt (familie-opstellingen, identificatie-oefeningen, 

rollenspelen, …..).  Er wordt regelmatig stilgestaan bij de betekenis van aan-

/afwezigheid tijdens geplande huisbezoeken.  Wat is de betekenis hiervan en 

hoe maken we terug connectie met de cliënten? 

In sommige teams wordt er al gediscussieerd over de mogelijkheid om de 

cliënten uit te nodigen op intervisies over „hun gezin‟. 

 

Tijdens ervaringsgroepen4  wordt ingezoomd op de houding, kennis en 

vaardigheden van een contextbegeleid(st)er met de focus op de 

samenwerking met de cliënten.  Hierbij vinden we ook „goede kapstokken‟ in 

het oplossingsgericht werken.  Hoe sensibiliseer je cliënten om tot hun 

oplossingen te komen? 

 

Bij de tevredenheidsmetingen zien we doorgaans positieve scores, alsook bij 

de telefonische contacten geven ouders hoge scores.  Een paar enkelingen 

durven heel negatief zijn.  Een groep van cliënten bereiken we niet (20 à 25 

%)  Het blijft ons toch opvallen dat bij het rechtstreeks bevragen van 

„tevredenheid‟ tussen hulpverleners en cliënten sociale wenselijkheid een 

grote rol speelt. 

We vermoeden dat we via het onderzoek binnen EAW waarbij cliënten 

bevraagd worden door een onderzoeker die géén deel uitmaakt van het 

hulpverleningsproces eerlijker feedback zullen krijgen.    We zijn eind 2015 

gestart met de ouders die meewerkten persoonlijk aan te spreken om te peilen 

naar een engagement tot ouderparticipatie.  We willen samen met een groep 

                                                

 
4
 Vanuit de expertisegroep contextbegeleiding is het initiatief gegroeid van 

„ervaringsgroepen‟ Het gaat om intervisie tussen begeleid(s)ers uit de diverse koepels 
rond belangrijke begeleidingsthema‟s in de contextbegeleiding. De focus ligt op het 
„leren van elkaar‟ 
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ouders die „hun gedacht durven‟ zeggen, de opgeleide ervaringsdeskundige 

(betrokken via de LINK bij EAW) op zoek gaan naar echter en doorleefder 

feedback van cliënten om mee te nemen in de samenwerkingsrelatie.  Voor 

een groot deel van de cliënten die wij bereiken is de drempel nog hoog om 

feedback te geven.  Als ouders andere ouders hierbij kunnen bereiken hebben 

we meer kans tot „echte‟ participatie.  Dit haakt ook in op de „filosofie‟ van de 

empowerende academische werkplaats. (cfr. onderzoeksrapport september 

2015). 

 

Het is een heel langzaam proces maar met meer kans op diepergewortelde 

veranderingsprocessen in meer „continu‟ overleg mét de cliënten.  

 

„In een EAW wordt uitgegaan van een interactief model van 

kennisontwikkeling, waar waarde wordt gehecht aan de professionaliteit van 

zowel de onderzoeker als het werkveld. Hier wordt gekozen voor een 

voortdurende wisselwerking tussen alle betrokken partijen om te komen tot 

nieuwe inzichten. Het gaat om het kruisen van de kennis vanuit de 

wetenschap, de praktijk en de gebruiker, met een gelijkwaardige inbreng van 

deze perspectieven (Steens, 2015). 

Waar onderzoek nogal eens dreigt te stokken bij de kennisontwikkeling, wil 

het interactief model verder gaan, en deze kennis ook verspreiden en 

valideren. Het is de bedoeling dat er effectief mee aan de slag gegaan wordt, 

en dat er veranderingsprocessen op gang getrokken worden. Door een 

actieve betrokkenheid van de drie actoren is het draagvlak hiervoor groter, en 

dat is wat men wil bereiken. „Citaat uit onderzoeksrapport van de korf vzw 

binnen de opzet van een Empowerende Academische Werkplaats  „In-door- 

en uitstroom binnen de Bijzondere Jeugdzorg Zuid-West-Vlaanderen‟ p. 10 

 

Wat bij crisis?                              

Met het modulair kader worden we geconfronteerd met verschillende vormen 

van  „crisis‟ om door de bomen het bos te blijven zien, wordt een stappenplan 

opgemaakt : „wat te doen bij crisis‟. Verschillende bestaande teksten worden 

gebundeld tot één overzichtelijk geheel. Het stappenplan richt zich 

voornamelijk op de crisissen die worden gerealiseerd vanuit de module 

contextbegeleiding en dagbegeleiding in groep. We vertrekken hierbij vanuit 

een aantal krachtlijnen en die zijn de hulpvraag blijft centraal staan, de focus 

ligt op het belang van het kind, en crisisopvang is heel snel re realiseren. 

 

2.2.6 Tevredenheid van cliënten en gebruikers 

„de korf vzw‟ maakte een vrij radicaal transitieproces door de laatste 5 jaren. In 

die zin wer-den door o.m. het Experimenteel Modulaire Kader de 3 vroegere 

erkenningen opgeheven: Begeleidingstehuis „Stella Maris‟, Dagcentrum „de 

Knoop‟ en thuisbegeleidingsdienst „de Kapstok‟. Vanaf 2011 wordt werk 

gemaakt van een nieuwe huisstijl en „de korf vzw‟ wordt in 2012 erkend als 

een Multifunctionele Organisatie Bijzondere Jeugdbijstand. 
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Het hoeft geen betoog om aan te geven dat het meten van tevredenheid van 

medewerkers binnen dit transitieproces ook daadwerkelijk een andere plaats 

en manier werd toegewezen. Waar in het verleden (voor 2011) de 

tevredenheidsmetingen als van elkaar losse initiatieven opgestart werden 

vanuit de 3 verschillende entiteiten (cfr. supra) met elk hun unieke werk-

cultuur evalueerden naar meer gestructureerde tevredenheidsmetingen 

binnen één en de-zelfde vzw. 

 

In oktober 2010 versmelten de thuisbegeleidingsdienst en 1 unit verblijf binnen 

het toenmalige begeleidingstehuis tot „MFC‟ (Multifunctioneelcentrum „de 

kering‟ binnen de 2de fase proefprojecten mfc).  Er gaat veel tijd en energie 

naar het uitbouwen van een MFC met de focus op nauwer samenwerken met 

gezinnen door de begeleid(s)ters zelf: hoe krijgen ouders en hun kinderen 

meer inspraak en participatie in de dagdagelijkse begeleiding? 

 

In 2013 bereidt de organisatie zich voor op de transitie van MFC naar MFO 

(Multifunctionele Organisatie), van contextbegeleid(st)er, dagbegeleid(st)er, 

leefgroepbegeleid(st)er naar integrale begeleid(ster) – van sociale en 

psycho/pedagogische dienst naar zorgcoördinator:   meer plaats voor de 

cliënten hun wensen, doelen, krachten, zorgen in vernieuwde verslag-geving – 

werkoverleg en intervisie. 

 

In het najaar van 2013 starten we binnen de incentive EMK, het innovatieve 

project  „Em-powerende Academische Werkplaats‟ (EAW) in Zuid-West-

Vlaanderen: naar een vernieuwde samenwerking met 

cliëntenvertegenwoordigers en cliënten. 

 

In januari 2014 zet zich een volgende transitie in: van MFC/dagcentrum en 

leefgroepen naar een Multifunctionele Organisatie met 7 afdelingen („koepels) 

waar in alle afdelingen gekozen wordt om zowel de modules verblijf, 

dagbegeleiding én contextbegeleiding te integreren.   

In de maanden mei-juni 2014 werken  studenten „Hogeschool VIVES Kortrijk‟ 

in het kader van hun bachelorproef, tevredenheidsmetingen uit aangepast aan 

een multifunctionele Organisatie: Er wordt opgestart met 3 expertisegroepen  

„Contextbegeleiding, verblijf en dagbegeleiding.‟ 

 

In het najaar 2014 en voorjaar 2015 start een veldonderzoek binnen de „EAW‟ 

naar de betrokkenheid en inspraak van de cliënten in de korf. 5 A.d.h.v. 

briefwisseling, infosessies, telefonische contacten en interviews met 

contextfiguren en jongeren wordt gepeild naar „hoe we best deze stakeholders 

betrekken in de organisatie‟. 

 

In het voorjaar 2015 tenslotte starten we met de afname van 

tevredenheidsmetingen bij zowel contextfiguren, kinderen en jongeren. Dit 

wordt nog verder geconcretiseerd in de opstart van ervaringsgroepen rond 

                                                
5
 We verwijzen hierbij naar het tussentijds rapport „Empowerende Academische Werkplaats‟ de 

korf vzw 2014 
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o.a. de houding van de integraal begeleid(st)er in het werken met 

contextfiguren. (lees „ouders‟) In het najaar van 2015 publiceren we tevens het 

eindrapport EAW waar een hoofdstuk gewijd wordt aan de beleving van 

cliënten. 

 

2.2.7 Tevredenheid van medewerkers 

Voor de tevredenheid van onze medewerkers introduceerden we in een 

kampvuurmoment lees „personeelsvergadering‟) in 2013 met alle 

medewerkers het participatiemodel. 

 

 
Participatiemodel 

 

Een participatieve beleidsvoering betekent dat de medewerker of 

„stakeholders‟ gepast meegenomen worden in het veranderingsproces. 

Participatiegraden van belanghebbende actoren kunnen variëren naargelang 

het onderwerp en de situatie. 

 

In een „middle-buttom up benadering‟ willen we alle medewerkers mee 

betrekken in het be-leid. Dit klinkt op het eerste zich ambitieus en hoor menig 

sceptici beweren dat dit een moeilijke, zo niet onmogelijke en onbegonnen 

zaak blijkt. Echter, studies tonen aan dat dergelijke manier van werken heel 

wat kansen biedt: 

 

 Meer kwalitatieve benadering van betrekken van medewerkers. 

 Medewerkers voelen zich (meer) gewaardeerd. 

 Het beleid volgt meer het tempo en de snelheid van de medewerkers. 

 We creëren een zeker speelveld (met duidelijke contouren) voor 

medewerkers. 

Verder leren we vanuit literatuur en onderzoek dat een aantal premisses 

hierbij belangrijk zijn. 
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 Medewerkers moeten weten waarover het gaat: informeren/herhalen. 

 De medewerkers moeten verandering als zinvol ervaren. 

 Medewerkers moeten kunnen participeren. 

 Medewerkers moeten binnen dit proces hulp en ondersteuning krijgen. 

 Medewerkers moeten vanuit het management voldoende waardering 

krijgen. 

 Tenslotte is het belangrijk dat medewerkers ook het effect of de 

resultaten zien. 

Zo presenteerden we in een kampvuurmoment (6 februari 2015) dit model in 

het kader van ondermeer het masterplan nieuwbouw „de korf vzw‟, waar we 

samen met medewerkers een buurtoverleg met buurtbewoners organiseren. 

Daarnaast werken we ook aan het aanbieden van een werkcafé 

„nieuwbouwproject‟ waar medewerkers rond de functies in de nieuwbouw van 

de 3 afdelingen inspraak krijgen. 

 

Vanuit het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) werd 

in 2014 een initiatief genomen vanuit de voortdurende veranderingsvraag. 

Bedoeling was om medewer-kers te bevragen hoe zij de veranderingen 

ervaren. Dit gebeurde in een 6-tal sessies (9u30-11u30) op vrijdagen. De 

terugkoppelingsmomenten van deze feedbackrondes gebeurde op 23 en 

25.09.14. De bevindingen werden opgenomen in het JAP (jaaractieplan) 2015 

i.s.m. Arbeidsgeneeskundige dienst Provikmo (Preventie adviseur 

psychosociale dienst PAPS). 

 

In het kampvuurmoment van februari 2015 werden een aantal zeer belangrijke 

bevindingen vanuit dit „Feel-Good-spel‟ gebracht. Telkens werden ook de 

„belanghebbende interne acto-ren‟ (cfr. supra: participatiemodel) erbij 

genoteerd (tussen haakjes). 

 

Contextbegeleidingen  Onveiligheidsgevoel/alleen op huisbezoek 

gaan (SDO/team) 

 Samenwerking contextbegeleider en 

zorgcoördinator (denkdag SDO 

13.10.14/team/ervaringsgroepen) 

Uurroosters  Bespreekbaarheid balans privé/werk 

(draaiboek EMK/TC) 

Reorganisatie naar 

MFO 

 Medewerkers zien de meerwaarde in/wel 

drukker/maar ook meer uitdagingen!  

 Inspraak kan beter (DT) 

 Gemis „oude‟ teams 

 Te weinig PC‟s (DT) 

 Burn-out signalen (JAP 2015 CPBW - PAPS 

Samenwerking 

logistiek en 

begeleidend 

 Eén aanspreekpunt = ok 

 „Gevoel‟ onevenwicht in taakverdeling tussen 

logistieke medewerkers (Directeur 
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personeel Organisatie & HR) 

Werken in verblijf  Voortdurend zoeken naar evenwicht tussen 

werken in de context en werken in verblijf als 

„evenwaardige‟ modules (expertisegroepen). 

Betrokkenheid in de 

hiërarchische lijn 

 Nood aan extra ondersteuning 

teamcoördinatoren tijdens veranderingsfase 

(CORA). 

 Nood aan meer zichtbaarheid van directie op 

de werkvloer (DT). 

Kansen binnnen de 

korf vzw 

 Medewerkers hadden positief gevoel bij 

bevraging. 

 We hebben veel gemotiveerde medewerkers 

met gezonde ambities. 

 Onderscheid tussen „VACATURE‟ en 

VERVANGINGSCONTRACT (DT). 

 

2.2.8 Waardering door de maatschappij 

Waardering door de maatschappij maakt duidelijk wat de organisatie bereikt 

heeft op het vlak van de plaatselijke, nationale en internationale samenleving. 

Zij is het logisch gevolg van de aanpak en leert in hoeverre de organisatie in 

haar opzet geslaagd is. Onder Waardering door maatschappij vallen de 

volgende aspecten: 

 

 de relevantie van de hulp- en zorgverlening voor de maatschappelijke 

behoeften; 

 de invloed die het centrum uitoefent op professionele en 

maatschappelijke ontwikkelingen; 

 de verwachtingen van de samenleving; 

 de waarde van partnerschappen. 

De specifieke aandachtspunten die hier aan bod komen, zijn: 

 

 waardering door strategische partners en de overheid 

 waardering door de samenleving en de regio 

 maatschappelijk imago 

In 2015 zette „de korf vzw‟ de lijn van projectmatig werken verder door. We 

denken hierbij aan afronding van de Academische Werkplaats 1ste fase (2013-

2015), het pedagogisch samenwerkingsproject „We will remember them‟ en de 

opstart van project „POTTELBERG‟ i.s.m. Erfgoedcel Kortrijk en met tal van 

zorgpartners. We zetten kort een aantal krijtlijnen uit van de 3 projecten. 
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Empowerende Academische Werkplaats (EAW) 

 

 
Inleidend 

Het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp, dat op 1 maart 2014 in werking trad, 

zorgde voor heel wat veranderingen in het Vlaamse 

jeugdhulpverleningslandschap. Centraal in dit decreet staat de sector-

overschrijdende samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders en de 

intersectorale afstemming van het jeugdhulpaanbod. Op die manier beoogt 

men onder andere cliënten vlotter toegang te geven tot de jeugdhulp die ze 

nodig hebben, maar ook het meer expliciet verzekeren van continuïteit in de 

jeugdhulp (Vlaamse Overheid, 2014).  

 

Het decreet maakt een opdeling tussen rechtstreeks en niet-rechtstreekse 

toegankelijke jeugdhulp. De meer gespecialiseerde of meer ingrijpende, niet-

rechtstreeks toegankelijke hulp verloopt via de intersectorale toegangspoort. 

De teams van de toegangspoort hebben de opdracht om het ingrijpend 

hulpaanbod voor te behouden aan wie die het meest nodig heeft. Daarnaast 

wordt aan de jongere en hun omgeving een meer centrale plaats geven in het 

nieuwe decreet. Hulpverleners worden ertoe aangezet krachtgericht te werken 

en de participatie van jongeren en hun ouders aan de hulpverlening maximaal 

te stimuleren (Vlaamse Overheid, 2014). 

 

Parallel aan deze veranderingen in de jeugdhulp, zien we op wetenschappelijk 

niveau een grote vooruitgang in het transparant maken van de effectiviteit en 

de efficiëntie van het methodisch handelen in het welzijnswerk (Hermans, 

2008). Zowel vanuit de overheid, beroepsgroepen als financierders van 

gezondheidszorg komt steeds meer de klemtoon te liggen op een Evidence-

Based Practice (EBP). Dit betekent concreet dat we enkel die praktijken en 

interventies zouden mogen inzetten waarvan de effectiviteit door middel van 

onderzoek voldoende bewezen werd (Hermans, 2008).  

Een strikte medische invulling van EBP, waarbij men zich uitsluitend baseert 

op resultaten van randomized control trials, kan evenwel niet zomaar 
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toegepast worden binnen het domein van welzijnswerk en de 

(jeugd)hulpverlening (Hermans, 2008). Kernbegrippen in de vernieuwde 

jeugdhulp zoals vraagsturing, continuïteit van hulp, kracht- en contextgericht 

werken laten zich bijvoorbeeld niet altijd even makkelijk vertalen in concrete 

hulpverleningsdoelen. Bovendien blijkt de kwaliteit van de relatie tussen de 

hulpverlener en de cliënt een belangrijke determinant te zijn van succes van 

een interventie, een factor die bij uitstek moeilijk meetbaar is (Hermans, 

2008). Protocollering in de enge zin zou alleen maar afbreuk doen aan de 

complexiteit van de hulpverlening en de jeugdhulp in het bijzonder.  

 

Ondanks de struikelblokken is onderzoek desalniettemin noodzakelijk om 

kwaliteitsverbetering van de jeugdhulpverlening te bewerkstelligen en op die 

manier het welzijn van het kind en zijn gezin te verhogen. Hiervoor lijkt echter 

een ruimere benadering van EBP nodig te zijn. Binnen deze ruimere 

benadering wordt gepleit voor de integratie van onderzoeksresultaten, 

professionele expertise of praktijkkennis en de voorkeuren en verwachtingen 

van cliënten (Hermans, 2008). Die aanpak laat toe om niet louter te focussen 

op de vraag of een interventie werkt, maar of ze ook in de praktijk zal werken 

onder die voorwaarden, die specifieke omstandigheden en bij die doelgroep 

(Carrette, 2008; Pawson, 2006). Binnen deze meer pragmatische benadering 

krijgt effectiviteit ook een ruimere betekenis, waarin verschillende doelstelling 

naar voor geschoven kunnen worden. Specifiek met betrekking tot jeugdhulp 

onderscheid Harder (2006) bijvoorbeeld vier mogelijke doelstellingen: het 

verminderen van uitval, probleemvermindering, doelrealisatie en de 

tevredenheid van de cliënt. 

 

Het is binnen deze meer pragmatische benadering dat de practice-based 

evidence of het praktijkgericht effectonderzoek kan gesitueerd worden 

(Veerman & Van Yperen, 2006). Deze manier van onderzoek probeert de 

kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen via een combinatie van bottom-

up en top-down processen. Het verkrijgen van „evidence‟ staat vanuit het 

perspectief van de wetenschap op de voorgrond, maar handelingskennis van 

ervaren experts kan dienen als achtergrond voor een realistische toetsing van 

interventiemogelijkheden in praktijksituaties (Van der Laan, 2003). De kennis 

die via praktijkgericht effectonderzoek verworven wordt, heeft als doel de 

kwaliteit van de hulpverlening in de dagdagelijkse praktijk te bevorderen 

(Carrette, 2008).  

 

De huidige studie naar factoren die de in-, door- en uitstroom bepalen in de 

bijzondere jeugdzorg situeert zich binnen die praktijkgerichte benadering. Voor 

dit onderzoek werd gebruik gemaakt van casestudy in „de korf vzw‟, een 

multifunctionele organisatie in Kortrijk, regio Zuid-West-Vlaanderen. „de korf 

vzw‟ biedt verschillende modules aan, met name verblijf, dagbegeleiding en 

contextbegeleiding, die jongeren en hun gezin moeten toelaten om naadloos 

te kunnen schakelen tussen verschillende soorten hulp. Deze 

organisatiestructuur is ingebed in het huidige perspectief van integrale 

jeugdzorg waarin hulp op maat van de cliënt vanuit een sterke contextgerichte 

benadering centraal staat.  
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Midden 2007 startten de eerste multifunctionele centra (MFC‟s) als 

proefproject in het kader van het toenmalig Globaal Plan Jeugdzorg 

(Perspectief!, 2009). Hoewel het inkorten van de begeleidingsduur geen 

doelstelling was van het proefproject, bleek het trajectmatig werken binnen de 

MFC‟s ook een gunstig effect te hebben op de looptijd van de begeleidingen, 

met 70% van de MFC-dossiers die bij de eindevaluatie van het project 

afgerond werden binnen het jaar (AJW, 2012). Hoewel begeleidingsduur op 

zich geen kwaliteitscriterium is, nopen de soms bijzondere lange wachtlijsten 

in de jeugdhulp en de toenemende vraag naar effectiviteitsonderzoek ook 

naar meer transparantie op dat vlak.  

 

Uit cijfers blijkt dat het aantal minderjarigen in bijzondere jeugdzorg de 

afgelopen jaren is toegenomen. Naast deze verhoogde instroom, blijkt de 

gemiddelde begeleidingsduur bovendien ook toe te nemen (Perspectief!, 

2009). Verdere analyse toont dat deze cijfers gekleurd worden door sterke 

regionale verschillen. Opvallend is bijvoorbeeld dat de gemiddelde 

begeleidingsduur in begeleidingstehuizen in regio West-Vlaanderen hoger ligt 

dan in andere provincies in het Vlaams Gewest (Agentschap 

Jongerenwelzijn). Deze vaststelling opende de vraag naar verder onderzoek 

naar het in-, door- en uitstroombeleid van voorzieningen binnen deze regio.  

 

Werkwijze 

„de korf vzw‟ engageerde zich voor het opzetten van een onderzoeksproject 

naar deze vraagstelling binnen hun instelling. Hun instap in het toenmalige 

MFC-proefproject een aantal jaar geleden betekende de start van een aantal 

fundamentele veranderingen binnen de organisatie. Deze aanpassingen leken 

hand in hand te gaan met hogere uitstroomcijfers. Een grondige profielschets 

van de in-, door- en uitstroomgegevens binnen „de korf vzw‟ is echter nodig 

om hier meer gefundeerde uitspraken over te kunnen doen. Het in kaart 

brengen van deze informatie vormt een eerste stap naar het identificeren van 

zowel werkzame als niet-werkzame factoren binnen een organisatie voor 

bijzondere jeugdbijstand in het hertekende jeugdhulpverleningslandshap. Door 

het opzetten van een samenwerkingsverband met verwante organisaties in de 

regio kunnen de gevonden resultaten ook afgezet worden tegenover 

partnerinstelling in Zuid-West-Vlaanderen.  

 

Voor deze beschrijvende studie naar factoren die de in-, door- en uitstroom 

bepalen binnen de bijzondere jeugdzorg werd gebruikt gemaakt van een 

interactief model voor kennisopbouw waarbij er een voortdurende 

wisselwerking is tussen theorie en praktijk (Hermans, 2008). Vanuit een 

gelijkwaardige inbreng van kennis uit verschillende perspectieven 

(wetenschap, praktijk, cliënten en beleid) probeert men tot nieuwe inzichten te 

komen. Binnen deze optiek werd daarom gekozen om het onderzoek te 

verankeren binnen een Empowerende Academische Werkplaats (EAW). Deze 

innovatieve vorm van samenwerken aan werkzame kennis is ontstaan als 

tegenreactie op de kloof tussen wetenschap en praktijk (Van Regenmortel, 

Hermans, & Steens, 2013). Wetenschappers en praktijkinstellingen scharen er 
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zich                                                                                                                                                                                           

samen achter een onderzoeksprogramma met als doel het verzamelen van 

wetenschappelijke kennisontwikkeling en innovatie van het zorgaanbod in de 

betrokken sector (Van Regenmortel, Hermans, & Steens, 2013). Vanuit het 

empowermentparadigma is het essentieel om naast wetenschap en praktijk 

ook maatschappelijk kwetsbare doelgroepen een plaats te geven in dit 

samenwerkingsverband. Versterkend en verbindend werken zijn 

sleutelbegrippen van empowerment en impliceren een gelijkwaardige 

participatie van alle betrokken partijen, namelijk praktijkmedewerkers, 

beleidsmensen, onderzoekers en cliënten. Dit betekent concreet dat er binnen 

een empowerende academische werkplaats drie vormen van gelijkwaardige 

kennis samengebracht worden: theoretische kennis, praktijkkennis en 

ervaringskennis.   

 

In de huidige studie kreeg de empowerende academische werkplaats invulling 

door onderzoekers,  vertegenwoordigers uit verschillende organisaties binnen 

de jeugdhulp in regio Zuid-West-Vlaanderen en vertegenwoordigers van het 

cliëntsysteem samen te brengen. Deze samenwerkingsvorm had als 

doelstelling om samen met de praktijk kennis te verkrijgen, verder te 

ontwikkelen en uit te wisselen rond factoren die de in-, door- en uitstroom in 

de jeugdhulp kunnen beïnvloeden. Deze kennisuitwisseling wordt gekenmerkt 

door een dubbele beweging waarbij de aangeleverde informatie enerzijds 

specifiek aangewend wordt om het onderzoeksproject in „de korf vzw‟ verder 

vorm te geven en anderzijds is er die beweging naar buiten waarin elk van de 

partners in de EAW de uitgewisselde kennis meeneemt en valoriseert binnen 

de eigen organisatie. In het najaar 2015 werd het eindrapport EAW van „de 

korf vzw‟ gepubliceerd. 

 

Om een profielschets te maken van de in-, door- en uitstroom in „de korf vzw‟ 

werd gebruik van een vragenlijst. Deze vormde de leidraad om de dossiers op 

een uniforme manier te analyseren. Op basis van een literatuurstudie naar 

bepalende elementen bij de in-, door- en uitstroom in de jeugdhulp en het 

bestaande Binc -registratiesysteem voor private organisaties van de 

bijzondere jeugdbijstand werd de vragenlijst voor dit onderzoek ontwikkeld. De 

ontwikkelde vragenlijst peilt naar diverse variabelen in verschillende fasen van 

het hulpverlengingsproces (in-, door- en uitstroom).     

 

De respectievelijke begeleider en zorgcoördinator registreerden samen elk 

dossier aan de hand van deze vragenlijst. De registratieperiode startte in 

november 2014 en eindigde in januari 2015. Alle dossiers die in de periode 

november-december 2014 lopend of actief waren, werden gescreend. 

Registraties gebeurden in Excel. Elk dossier werd geanonimiseerd aan de 

hand van een code. Deze anonieme data werd daarna door de onderzoekers 

van VIVES verwerkt en geanalyseerd met SPSS, een softwarepakket voor 

statistische analyses.  

 

Ouder(s) en/of zorgfiguren werden per brief via de (context)begeleider op de 

hoogte gebracht van het onderzoek in „de korf vzw‟. Daarin werd uitgelegd dat 
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dossiers anoniem betrokken zouden worden in het onderzoek. Wie hier 

bezwaar tegen had kon dit melden, waarop gegarandeerd werd dat het 

dossier niet in de dataset zou opgenomen worden. Er werd evenveel geen 

enkele melding van die aard gemaakt. Via de brief werden ook twee 

infomomenten in „de korf vzw‟ gecommuniceerd waarbij ouder(s) en 

zorgfiguren terecht konden voor meer uitleg of mogelijke vragen bij het 

onderzoek. Deze infomomenten (oktober 2014) kenden een beperkte 

opkomst, met in totaal slechts vijf aanwezige (stief)ouders.       

 

 
 

Conclusies 

In-, door- en uitstroom binnen de bijzondere jeugdzorg… Een interessante 

vraagstelling maar met een complex antwoord... Verbinding maken tussen 

wetenschap, praktijk en cliëntsysteem – een even boeiende doch moeilijke 

zoektocht. 

 

Dit rapport probeerde op beide een bevredigend antwoord te formuleren en 

deed dit via een intensieve samenwerking tussen „de korf vzw‟ en „Katholieke 

Hogeschool VIVES – expertisecentrum sociale innovatie‟.  

 

In het eerste hoofdstuk werd de opzet en uitwerking van de empowerende 

academische werkplaats uitgebreid besproken. Er werd gekozen voor een 

„intern‟ en „extern‟ traject. Het extern traject bestond uit intersectorale partners 

uit het werkveld, onderzoekers van VIVES en het cliëntsysteem, 

veruitwendigd door een opgeleide ervaringsdeskundige en de coördinator van 

de opleiding „ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting‟ in Kortrijk 

(vspw). De rol van deze overleggroep bestond erin op regelmatige basis 

samen te komen en thema‟s te bespreken die relevant waren voor het 

onderzoek. Deze overlegmomenten werden voorbereid en geleid door de 

kernwerkgroep. Het zoeken naar de juiste thema‟s en het zoeken naar een 

evenwicht tussen het wetenschappelijke en het praktijkgerichte had enige tijd 

nodig. De tevredenheid en het engagement van dit extern traject was groot – 

elke partner waardeerde dit samenbrengen van de praktijk, de cliënt en de 
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wetenschap. In het hoofdstuk staan we ook stil bij een aantal aanbevelingen 

inzake het opzetten van zo‟n externe EAW: welke inhoudelijke knopen moeten 

op voorhand doorgehakt worden, en waarmee moet men organisatorisch 

rekening houden wil men de EAW doen slagen.  

 

Naast het externe traject, bespraken we het interne EAW-traject; zijnde het 

proces dat in „de korf vzw‟ zelf op gang werd getrokken. Ook hier speelde de 

kernwerkgroep een cruciale rol. De co-onderzoekers van „de korf vzw‟ zelf, 

zorgden voor de maximale toegang voor de onderzoeker in de voorziening 

zelf. De onderzoeksvragen werden door de drie actoren binnen de EAW 

vormgegeven, en ook op de voorbereidingen van de dataverzameling hadden 

ze een grote impact. De grootste uitdagingen die naar boven kwamen 

gedurende dit interne proces, bleek het betrekken van het cliëntsysteem te 

zijn, alsook het „levendig‟ houden van het onderzoek in de voorziening zelf. 

Regelmatige terugkoppeling kan hier soelaas bieden.  

 

In het tweede deel van dit rapport, kwamen we bij het onderzoek zelf uit. Aan 

de hand van een kwantitatieve vragenlijst waarbinnen 140 dossier werden 

gevat; probeerden we in-, door- en uitstroom in kaart te brengen in deze 

specifieke voorziening. Enerzijds bekeken we de instroom in de diepte, en 

analyseerden we binnen deze instroomindicatoren de verschillen naar 

instroommodule (verblijf/context/dagverblijf), alsook de verschillen naargelang 

ingeschatte perspectief op terugkeer naar huis. We deden dezelfde oefening 

voor uitstroom bij de afgeronde dossiers (N=37). De meest interessante 

variabele, met name doorstroom, werd in kaart gebracht door een vergelijking 

te maken tussen de lopende en afgeronde dossiers en door de factoren te 

zoeken die significant samenhangen met looptijd.  

 

Gedragsproblemen lijken op dit moment een meer gunstige indicatie in BJB 

(in de korf vzw), hier is de doorstroom het kortste. In „de korf vzw‟ echter, 

wordt het cliëntsysteem vooral gekenmerkt door problematische gezinssituatie 

die een risicofactor vormen voor de ontwikkeling van de jongere. Die 

doelgroep doet het niet zo goed, hoogst waarschijnlijk ook omdat dit een stuk 

moeilijker aan te pakken is. Uit de analyses blijkt dat er bij jongeren die 

binnenkomen met gezinsproblemen - binnen hun verblijf/contextbegeleiding – 

veelal gewerkt wordt aan individuele gedragsverandering. „de korf vzw ‟ zou 

hier kunnen bekijken hoe ze in hun aanbod meer aan de initiële problematiek 

kunnen toekomen. Nadenken over hoe het contextgericht werken kan 

ingevuld worden is hier zeker één mogelijke piste, maar ook nadenken hoe de 

tweedegraadsinterventies meer ingang kunnen vinden, bijvoorbeeld door 

intensievere samenwerking met externe partners. Daarnaast lijkt het ook 

zinvol om te  bekijken hoe de (ortho)pedagogische basiszorg 

(eerstegraadsinterventie) kan afgestemd worden op de specifieke noden van 

de doelgroep. Uit de data-analyses zien we de focus op het kind, eerder dan 

op de context, terugkomen – waardoor er niet zoveel aan de onderliggende 

problemen en dynamieken in het gezin gewerkt wordt.  

Het onderzoek is met dit rapport niet ten einde. In het najaar wordt het 

grootste deel van de dataverzameling geanalyseerd en besproken met 
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begeleiders en cliënten in de korf. Daarnaast wordt ook de stuurgroep 

betrokken bij bespreking van de analyses, dit binnen een intern en extern 

traject EAW.  De focus van dat deel ligt voornamelijk op dat contextgericht 

werken: hoe krijgt het vorm en hoe „effectief‟ is deze? Hiervoor gebruiken we 

model van de brede benadering van effectiviteit van Hermans (2008) – waar 

naast de methodiek, ook oog is voor de rol van de cliënt, van de hulpverlener, 

de organisatie, de overheid en ten slotte de samenleving waarin we leven. Dit 

model geeft ons de mogelijkheid om uit de discussie rond de „waarde van 

Evidence Based Practice‟ te stappen en de complexiteit van hulpverlening een 

plaats te geven. We blijven tijdens dit gevolg trouw aan de methodiek van de 

EAW, en zijn zeer benieuwd naar de wending die de empowerende 

academische werkplaats zal krijgen nu er effectief resultaten bediscussieerd 

en besproken kunnen worden.  

 

 
 
  Figuur: een brede benadering van effectieve hulpverlening. 
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Project ‘We will remenber them’ 

 

 

                                                                                             

                           

  

 

Sponsorproject Rotary Kortrijk-Groeninghe i.s.m. ‘vzw De Loods’ en ‘de Korf vzw’. 

 

Inleiding 

Dit project kadert binnen de herdenking van 100 jaar Grote Oorlog, een 

actueel thema in onze streek én een uitgelezen kans om de brug te maken 

tussen de Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen enerzijds en Jeugdzorg in 

Wallonië en Frankrijk anderzijds, alsook tussen de Bijzondere Jeugdzorg en 

hedendaagse kunst en cultuur. Dit alles onder de noemer van „We Will 

Remember Them‟ naar het gedicht „For The Fallen‟ van Laurence Binyon. 

 

Concreet 

Er worden twee afzonderlijke ateliers opgericht. 

We organiseren twee staptochten langs de frontlijn. 

Ter afsluiting volgt nog een congres met daarbij aansluitende tentoonstelling. 

 

Concept 

In de ateliers kunnen jongeren en hun context zowel passief als actief 

deelnemen aan kunst en cultuur. Het zal mogelijk zijn om actief te 

experimenteren met allerlei kunstvormen zoals film, fotografie, poëzie, proza, 

beeldende kunst, … enz., en eveneens om passief deel te nemen aan kunst 

en cultuurgelegenheden. Bijvoorbeeld atelierbezoek bij een lokale kunstenaar, 

een voorstelling, een museumbezoek, … enz. Dit binnen het kader van de 

herdenking van 100 jaar Grote Oorlog én vanuit de insteek en de inspiratie 

van de deelnemers. 

 

Binnen deze ateliers zullen de daaropvolgende staptochten voorbereid 

worden. Het is de bedoeling om creatieve sporen te maken die op bepaalde 

punten tijdens de staptocht neer geplant worden. Aanvullend kan er geoefend 

en geëxperimenteerd worden met de eerder genoemde kunstvormen (film, 

fotografie, proza,…), om ze dan ook tijdens de staptochten te hanteren. 

Tenslotte worden de resultaten opnieuw in de ateliers gebracht en verder 

uitgewerkt in functie van het eindcongres en de tentoonstelling. 

Doelstelling 



De Kwaliteit van het hulpverleningsaanbod  63 

Kwaliteitsverslag 2015  De Korf vzw 

Met het project worden verschillende doelstellingen beoogd: 

 

 We proberen zo maximaal mogelijk in te spelen op het 

Kwaliteitsdecreet betreffende „Inspraak, participatie en 

vermaatschappelijking‟. 

 We participeren aan de herdenking van 100 jaar Grote Oorlog in eigen 

streek. 

 We proberen de toegangsdrempel tot kunst en cultuur voor onze 

doelgroepen te verlagen. 

 We streven naar een ruimere samenwerkingen met andere 

organisaties over de lands – en taalgrenzen heen. 

 Bovenal beogen we een positieve ervaring voor de kinderen, jongeren 

en hun context, en willen we de Bijzondere Jeugdzorg in een positief  

daglicht stellen naar het ruimere publiek toe. 

Timing 

2015 

 Peter en/of meterschap toewijzen 

 Februari 2015: gemeenschappelijke startdag voor de eigen 

medewerkers 

 Voorjaar 2015: begroting, aankoop en oprichting ateliers 

 Zomer en Najaar: prospectie tocht, ontwerp en uitteken traject, contact 

leggen met organisaties, medesponsors, gastgezinnen. 

 Najaar: start van de ateliers 

 Najaar: infomoment voor de betrokken gastgezinnen en organisaties 

2016 

 Verdere uitbouw en activatie van de ateliers + voorbereiding eerste 

staptocht:‟In Flanders Fields‟ 

 Voorjaar: voorbereiding, prospectie, ontwerp en uittekenen traject, 

contact leggen met organisaties, medesponsoren en gastgezinnen met 

het oog op de tweede staptocht „We Will Remember Them‟ in 2017. 

 Juli / Augustus:‟In Flanders Fields‟ – vijfdaagse staptocht 

 Najaar: terugkoppeling naar de ateliers vanuit de staptocht 

 Najaar :tussentijdse evaluatie van de staptocht „In Flanders Fields‟ 

2017 

 Verdere uitbouw en activatie van de ateliers + voorbereiding tweede 

staptocht „We Will Remember Them‟ 

 Juli / Augustus: tweede staptocht „We Will Remember Them‟ 

 Najaar: terugkoppeling naar de ateliers vanuit de staptocht 

 Najaar: tussentijdse evaluatie van de tweede staptocht „We Will 

Remember Them‟ 

2018 

 Voorjaar / Zomer: Opmaak evaluatierapport project 

 Voorjaar / Zomer: voorbereidingen jongerencongres en tentoonstelling  

(locatiebepaling, databepaling, kostenbepaling, …) 

 Eindcongres „We Will Remember Them‟ met tentoonstelling 
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Partners 

1. Stad Ieper (dienst Toerisme en cultuur, dhr. Peter Slosse – 

Diensthoofd) 

2. Last Post Association Ieper (dhr. Mottrie) 

3. Onderwijsinstellingen (lokale scholen) 

4. Provincie West – Vlaanderen (provinciecommandant dhr. Christophe 

Onraet) 

5. Bijkomende sponsors. 

Maaike Cafmeyer neemt het meterschap op voor de komende 3 jaar. 

 

Dit opdat „We Will Remember Them‟ een unieke ervaring zou mogen vormen 

voor alle jongeren en hun contextfiguren enerzijds, maar tevens opdat het een 

vernieuwde en verfrissende kennismaking zou mogen vormen voor het brede 

publiek met de Jeugdzorg en in het bijzonder met de vele talenten van de 

jongeren en de gezinnen die door de jeugdzorg begeleid worden. 

In functie van haar meterschap bezocht Maaike Cafmeyer beide organisaties 

op maandag 14 september 2015. Zo kon ze niet alleen kennismaken met het 

project maar tevens met de werking en de eigenheid van beide organisaties. 

Ook de komende jaren zal Maaike Cafmeyer als meter geregeld aanwezig 

trachten te zijn op de verschillende activiteiten die het project zal behelzen. 

 

 

Project ‘POTTELBERG’ 

 

Dit initiatief kadert binnen de opzet om een project op te zetten met onze 

doelgroep rond de geschiedenis van de Pottelberg, straat en site binnen de 

stad Kortrijk. In het kader van het rijke verleden, het heden en de verdere 

toekomst en ontplooiing van de site van de Pottelberg, waar ook onze 

organisatie is gehuisvest, willen we samen met heel wat zorginstellingen die in 

deze straat zijn gehuisvest, een gezamenlijk project opzetten en dit samen 

met onze doelgroep. Naast tal van kleinere initiatieven willen we finaal 

eindigen in 2018 met deelname aan de Open Monumentendag waar we „de 

straat op zich‟ willen evoceren.  

 

Vanuit het project „We will remember them‟ (cfr. supra) werkt „de korf vzw‟ 

samen met „radio Quindo‟, een initiatief van de stad Kortrijk. Hierin worden 

workshops aangereikt waarbij onze bewoners zich engageren rond o.a. 

interview leren afnemen, fotografie, filmopnames maken, montage,…. In die 

zin kan opgedane know how perfect meegenomen worden binnen dit project. 

We willen m.a.w. onze bewoners meenemen in het afnemen van interviews 

van bewoners van de Pottelberg over het rijke verleden van deze site. (o.a. 

pannenfabriek „de Pottelberg‟, Decoene meubelmakerij, molenaars, 

drinkwaterbedrijf „Sources de Pottelberg‟…). 

 

We werken met tal van „collega-zorgorganisaties‟ die zich bevinden op de 

Pottelberg: MPI de Pottelberg, WZC de Pottelberg, Damiaanschool, Athena-
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school campus Pottelberg, Campus ter Bruyninghe, vriendenkring 

Kunstwerkstede De Coene en Museum X stad Kortrijk. 

 

 
 

2.2.9 Performantie van het centrum 

In het aandachtsgebied Performantie wordt gepeild naar de performantie van 

het centrum of de dienst. Die performantie is het logisch gevolg van een 

kwaliteitsvol beleid en een professionele organisatie.  

 

Onder meer de volgende aspecten komen hierbij aan bod: 

 

 De efficiëntie en de effectiviteit van de organisatie als geheel; 

 De financiële gezondheid en het potentieel voor verdere ontwikkeling; 

 De uitbouw van een professionele en gemotiveerde personeelsgroep; 

 De verhoogde levenskwaliteit van de cliënten. 

Dit aandachtsgebied met vrij verschillende en soms zeer specialistische 

punten is tot hier toe geen onderwerp geweest van bijzondere diagnose. Een 

aantal aspecten kunnen trouwens enkel beoordeeld worden op basis van 

objectieve parameters. 

 

Toch zijn er een aantal zaken wel vermeldenswaardig. Zo beschikken wij over 

een zeer grondige en uitgebreide financiële analyse van onze organisatie 

over de voorbije jaren.  Uit de analyse blijkt dat we een gezonde financiële 

structuur hebben om toekomstige uitdagingen aan te gaan. Aan „de korf vzw‟ 

is een bedrijfsrevisor toegekend die de jaarrekeningen controleert. 

 

We nemen eveneens deel aan de sectorale en intersectorale analyse 

personeelskengetallen. Daaruit blijkt dat wij op heel wat HRM parameters 

goed scoren.  

 

Daarnaast werd in 2015 het „loopbaan- diversiteitsplan’ opgestart. We 

lijsten kort een aantal acties op die in 2015 liepen: 

 

 Begin 2015: binnen administratie: reorganisatie en vacature voor HR-

medewerker/verantwoordelijke (visie: meer nadruk op soft-HR) 
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 Voorjaar 2015: voorstel om een loopbaan-en diversiteitsplan (=LDP) in 

te dienen bij RESOC zodat we binnen een duidelijke planning en 

timing onze nieuw medewerkersbeleid kunnen ontwikkelen. We kregen 

hiervoor subsidies. 

 September 2015: goedkeuring LDP en voorbereiding met 

kennismaking externe partners (offertes opvragen) 

 September 2015– oktober 2015: eerste voorstelling LDP aan de CORA 

(= directieteam, teamcoördinatoren en beleidsmedewerker) en verdere 

verfijning van de acties. 

 December 2015 tot februari 2016: 4 sessies opleiding door EPO² rond 

ontwikkelen visie op medewerkersbeleid en vast leggen 

kerncompetenties. 

Vanuit het Comité Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) werden 

in 2015 een aantal acties en projecten opgestart: 

- Project rond voedselveiligheid (2015) 

- Project rond energiezuinig beleid (2015) 

- Psychosociale preventie en burn out op het werk: opmaak van een 

risico-analyse / presentatie algemene informatie rond burn out door 

Provikmo, arbeidsgenees-kundige dienst  (december 2015) 

- Organiseren van sportieve middagpauzes voor medewerkers (lopen/2x 

per week) 

- Heropfrissing 2-jaarlijkse cursus EHBO (december 2015) 
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2.3 Kwaliteitsplanning 

In 2015 worden weinig concrete acties ondernomen met betrekking het 

opmaken van een specifieke kwaliteitsplanning.  Dit is een bewuste keuze die 

voornamelijk is gebaseerd op het feit dat de door ons uitgewerkte zelfevaluatie 

(cfr. kwaliteitsverslag 2014) in 2015 nog niet werd gevalideerd door de 

Zorginspectie.  We vinden het pas relevant concreet aan de slag te gaan met 

het bepalen van de groeiniveaus na de geplande audit.  Wellicht zal dit dus 

gebeuren in het voorjaar van 2016.   

 

In de loop van 2014 werden de uitvoeringsbesluiten voor de sector Bijzondere 

Jeugdzorg, samen met de memorie van toelichting gepubliceerd en kreeg de 

sectorale bepaling na een periode van 10 jaar een concrete invulling.  Vanaf 

nu kunnen we opnieuw en concreet aan de slag. In 2015 worden in opvolging 

van dit kader: 

 

(1) de 3 bestaande kwaliteitshandboeken van de vroegere verschillende 

voorzieningen geïntegreerd in één kwaliteitshandboek; 

(2) de nieuwe organisatiestructuur vertaald naar concrete procedures en 

processen 

(3) een eerste aanzet gegeven tot de opmaak van een lange 

termijnplanning (2016 – 2020) met daarin aandacht  
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3 Registratiegegevens 
 

3.1 Bezetting 

Onze organisatie is sedert 01.01.2013 erkend voor : 
 
   72 verblijfsmodules 
   12 modules dagbegeleiding in groep 
 112 modules contextbegeleiding6 
     4 modules contextbegeleiding autonoom wonen 

 
Onderstaande tabel biedt een overzicht in welke mate de verschillende 
typemodules in 2015 werden ingevuld. 
 
 Verblijf  Dagbegeleiding Contextbegeleiding Contextbegeleiding 

AW 

Maand Dagen % Dagen % Dagen % Dagen % 

Jan 
 

2.130 95,43 322 86,56 3.397 97,84 93 75,00 

Feb 
 

1.843 91,42 308 91,67 3.048 97,19 76 67,86 

Mrt 
 

2.064 92,47 303 81,45 3.406 98,10 93 75,00 

Apr 
 

2.062 95,46 270 75,00 3.352 99,76 61 50,83 

Mei 
 

2.119 94,94 297 79,84 3.435 98,93 47 37,90 

Juni 
 

2.065 95,60 359 99,72 3.340 99,40 30 25,00 

Juli 
 

2.125 95,21 383 102,96 3.381 97,38 31 25,00 

Aug 
 

2.095 93,86 404 108,60 3.343 96,28 39 31,45 
 

Sep 
 

2.096 97,04 420 116,67 3.354 99,82 60 48,39 

Okt 
 

2.148 96,24 404 108,60 3.392 97,70 68 54,84 

Nov 
 

2.031 94,03 379 105,28 3.249 96,70 106 88,33 

Dec 
 

2.164 96,95 380 102,15 3.443 99,16 124 100,00 

TOTAAL 
 

24.942 
(*2) 

94,91 
% 

4.229 96,55 % 40.140 98,19 % 828 56,71 % 

 
(*1) vanaf 01/10/2014 worden 5 modules contextbegeleiding ingezet ifv innovatief project. 
(*2) waarvan 304 dagen crisisopvang IJH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6
 Vanaf 01.10.2014 worden 5 modules contextbegeleiding ingezet ifv innovatief project. 
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De vooropgestelde bezetting verblijfsmodules wordt behaald.  We noteren het 

laagste bezettingscijfer in het 1e kwartaal (94,62 %).  Het hoogste 

bezettingscijfer behalen we in het 2e kwartaal (97,11%). 

 

Betreffende de dagbegeleidingsmodules noteren we een bezetting van 96,55 

% terwijl 85 % werd begroot.  Opmerkelijk hierbij is dat we in het 2e kwartaal 

met 84,80 %, het laagste bezettingscijfer registreren, terwijl in het 3e kwartaal 

109,33 % wordt behaald. 

 

Wat de contextbegeleidingsmodules betreft wordt in het 2e kwartaal het 

hoogte cijfer (99,36 %) behaald.  In het 3e kwartaal is dit met 97,81 % het 

laagst. 

 

Het aanbod contextbegeleidingsmodules Alleen Wonen is slechts voor 56,71 

% benut.  Het laagste bezettingscijfer wordt genoteerd in het 3e kw (35,33 %).  

In het 4e kwartaal is dit 80,98 %. 

 

Er wordt minder beroep gedaan op de 2 opvangplaatsen die gevrijwaard 

worden in het kader van crisis IJH, dan verwacht met een bezetting van 32,97 

% in het 2e kwartaal en 57,07 % in het 4e kwartaal.  
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3.2 Verblijfsmodules 

3.2.1 Opstart 

 

 

 

 

 

 

Leeftijd bij opname  
 

LEEFTIJD 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 2 1 1 4 0 0 1 2 1 0 1 
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Totaal aantal opnames 2015 = 21 
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3.2.2 Beëindigingen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Leeftijd bij beëindiging 

 
 
 

LEEFTIJD 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
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3.2.3 Verblijfsduur 

 

 

 
 
De gemiddelde verblijfsduur bij uittrede bedraagt 44 maanden. In 2014 

bedroeg de gemiddelde verblijfsduur 55 maanden, in 2013 eveneens 44 

maanden.  
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3.3 Dagbegeleidingsmodules 

3.3.1 Opstart 

 

 
 
 
Leeftijd bij opname  
 

 

LEEFTIJD 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
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3.3.2 Beëindigingen 

 

 

 
 
 
 
 
 
Leeftijd bij beëindiging 
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3.3.3 Begeleidingsduur 

 

 
 
De gemiddelde begeleidingsduur bij beëindiging bedraag in 2015 8,5 

maanden. In 2014 was dit 20 maanden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

<
 1

 1
-3

 4
-6

 7
-9

 1
0
-1

2

1
3
-1

5

1
6
-1

8

1
9
-2

1

2
2
-2

4

2
5
-2

7

2
8
-3

0

3
1
-3

3

3
4
-3

6

>
 3

6

Aantal 

verblijfsduur in maanden 

Totaal aantal beëindigingen 2015 = 4 
 



Registratiegegevens  76 

Kwaliteitsverslag 2015  De Korf vzw 

3.4 Contextbegeleidingsmodules 

 

3.4.1 Opstart 

 

 

 

 

 

Leeftijd bij opstart 
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Registratiegegevens  77 

Kwaliteitsverslag 2015  De Korf vzw 

3.4.2 Beëindigingen 

 

 

 

 

Leeftijd bij beëindiging 
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3.4.3 Begeleidingsduur 

 

 

 
 

 

De gemiddelde begeleidingsduur bij beëindiging bedraagt ongeveer 11 

maanden. In 2014 was dit 14 maanden.   
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3.5 Schakelmomenten 

 

In 2015 deden zich 12 schakelmomenten voor. 
 
 
 
Aanvangsmodule Geschakeld naar Aantal 

V+CB CB 3 

V+CB CBAW 4 

DB+CB CB 3 

V+CB DB+CB 1 

CB V+CB 1 

  12 
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4 Crisishulp IJH 
 

4.1 Registratiegegevens 2015 

4.1.1 Bezettingsdagen 

Het voorbije jaar werden 37 kinderen/jongeren in crisisopvang opgenomen in 

onze organisatie, samen goed voor 304 opvangdagen, wat een 

bezettingspercentage van 41,46 % betekent. In 2014 noteerden we 

respectievelijk 50 kinderen/jongeren, 372 opvangdagen en een 

bezettingspercentage van 50,96 %.  

 

Onderstaand overzicht leert ons dat in december het meest beroep werd 

gedaan op ons aanbod.  

 

 Bezetting in 

dagen 

bezettingspercentage 

Januari 

 

25 40,32 % 

Februari 

 

6 10,71 % 

Maart 

 

45 72,58 % 

April 

 

28 46,67 % 

Mei 

 

7 11,29 % 

Juni 

 

25 41,67 % 

Juli 

 

10 16,13 % 

Augustus 

 

25 40,32 % 

September 

 

28 46,67 % 

Oktober 

 

30 48,39 % 

November 

 

22 36,67 % 

December 

 

53 85,48 % 
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4.1.2 Leeftijd bij opname 

                           

 

LEEFTIJD 

 

 

17 

 

16 

 

15 

 

14 

 

13 

 

12 

 

11 10 9 8 

 

7 

 

6 

 

OPNAMES 

 

 

4 

 

11 

 

7 

 

5 

 

6 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

TOTAAL 

 

37 

 

  

 

4.1.3 De gemiddelde verblijfsduur 

De gemiddelde verblijfsduur bij beëindiging van een crisisopname bedraagt 

8 dagen.  Bij 19 opnames lag de verblijfsduur tussen 1 en 7 dagen.   

18 begeleidingen duurden tussen 8 en 14 dagen. 

4.1.4 Geslacht 

Er werden 21 meisjes en 16 jongens in crisis opgenomen. 

 

4.2 Specifieke inhoudelijke aspecten 

Het betreft 2 plaatsen binnen het verzekerd aanbod (art. 17) die sedert 2008 

worden ingezet in het kader van crisisopvang binnen Integrale 

Jeugdhulpverlening.  In 2015 worden 37 jongeren opgevangen en realiseren 

we hiermee een bezetting van net geen 41,50 %.   

 

Eind 2010 werd dit engagement reeds inhoudelijk geëvalueerd.  Op basis van 

een uitermate positieve evaluatie kozen we er toen als organisatie voor om 

hier blijvend op in te zetten (ook al heeft dit gevolgen naar de beschikbare 

modules verblijf).  Een nieuwe intentieverklaring werd opgemaakt tegen begin 

2011. Naar de Raad van Bestuur werd een verlenging van dit engagement 

voorgesteld, gezien het succes van dit project en het imago-versterkende 

effect naar Integrale Jeugdhulp en het Agentschap Jongerenwelzijn.  De Raad 

van Bestuur keurde deze verlenging van het engagement goed op zijn 

vergadering van 17.01.2011.  

 

Ook in 2015 opteren we ervoor om dit engagement verder te zetten.  Vraag is 

momenteel wel welke plaats dit engagement zal kunnen krijgen binnen de 

verdere sectorale in intersectorale ontwikkelingen  
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5 Zelfevaluatie 
 

 

Zoals gevraagd in de decretale bepalingen wordt in dit kwaliteitsverslag ook 

aandacht besteed aan de vooropgestelde zelfevaluatie.   

 

We zien deze eerste oefening duidelijk als een „nulmeting‟, waarin we eerlijk 

op zoek gaan naar 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.  

 

We nemen hier echter wel de vrijheid om zelf de prioriteiten aan te duiden en 

aan te geven welk groeiniveau we wensen te bereiken.  Meteen is hier ook 

mee gezegd dat wij twijfels hebben over de zinvolheid én haalbaarheid van 

een aantal indicatoren binnen specifieke aandachtsgebieden.   

 

5.1 Methodologie 

Onderstaande „nulmeting( is gebaseerd op een evaluatietraject ingebed in de 

organisatie.  Om de werkwijze hanteerbaar en realiseerbaar te houden werd 

de evaluatie uitgevoerd binnen het SDO (Staf – Directie – Overleg).  

Betrokken partijen waren dus: de zorgcoördinatoren, de teamcoördinatoren en 

het directieteam. Onderstaand een kort overzicht van het gelopen traject.  

 

Denkdag oktober 2014 Voorstelling van het kwaliteitszorgtraject 

Jongerenwelzijn n.a.v. de sectorale invulling van 

het Kwaliteitsdecreet. 

Voorstelling van de kwaliteitsthema‟s, de 

groeiniveaus en de indicatoren per thema. 

Brainstorm rond aanpak binnen De Korf vzw 

Denkdag december 

2014 

Verduidelijking rond de thema‟s en de indicatoren.  

Invullen van de informatiebehoefte per thema in 3 

verschillende werkgroepen. Opdracht: welke 

documenten, procedures, protocollen, 

visieteksten, gewoontes,… kunnen we gebruiken 

om de verschillende niveaus te bepalen?) 

Voorjaar 2015 Op basis van de uitgevoerde analyse 

(informatiebehoefte) en de vooropgestelde criteria 

werd per thema een niveau bepaald.  

 

Het is nu wachten tot deze eerste zelfevaluatie wordt gevalideerd door de 

Zorginspectie.  Eind 2015 was dit nog niet gerealiseerd.  In die zin is 

onderstaande zelfevaluatie identiek als deze die in het kwaliteitsverslag van 

2014 werd gepubliceerd.   
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5.2 Bepalen van de (groei)niveaus 

5.2.1 Kwaliteitszorg 

ORGANISATIE EN VISIE 

2 De organisatie heeft een of meerdere 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 één geheel 

 

 

 

BETROKKENHEID 

2 De organisatie betrekt de medewerkers bij het beleid 

 

 

De organisatie betrekt de 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.  

 

 

 

METHODIEKEN en INSTRUMENTEN 

2 De voorziening beschikt over een kwaliteitshandboek waarin een 

kwaliteitsbeleid is opgenomen.  

 

 

De organisatie beschikt over een methodiek of instrument voor 

zelfevaluatie 
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VERBETERTRAJECTEN 

2 De organisatie ontwikkelt SMART- geformuleerde 

verbetertrajecten. 

 

 

De organisatie informeert de medewerkers over de 

verbeterprojecten.  

 

 

 

5.2.2 Kernprocessen 

ONTHAAL VAN DE GEBRUIKER 

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 

verantwoordelijkheden, doelstellingen, instrumenten en werkwijzen.  

 

 

De organisatie communiceert deze procedure.  

 

 

Alle medewerkers passen de procedure toe.  

 

 

 

DOELSTELLINGEN en HANDELINGSPLAN 

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.  
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AFSLUITING en NAZORG 

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 

2 Er is een pedagogische visie.  

 

 

3 De organisatie documenteert de visie op hulpverlening aan de 

hand van onderbouwde referentiekaders met handvatten voor de 

hulpverleners. 

 

 

Alle betrokkenen passen die visie en afspraken toe.  

 

 

De gebruiker heeft inspraak in en participeert in alle aspecten van 

zijn hulpverleningstraject.  

 

 

De hulpverlening maakt voor elke gebruiker 

samenwerkingsafspraken met het hulpverleningsnetwerk.  

 

 

De hulpverlening betrekt het directe sociale netwerk actief bij het 

hulpverleningstraject van de gebruiker.  

 

 

GEBRUIKERSDOSSIER 

2 Er zijn procedures rond het beheer en de uitwisseling van 

gebruikersdossiers.  

 

 

3 De organisatie stelt de procedures 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.   
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5.2.3 Gebruikersresultaten 

KLACHTENBEHANDELING 

2 De organisatie heeft een klachtenprocedure.  

 

 

3 De organisatie stelt de klachtenprocedure op in samenspraak met 

de proceseigenaars.  

 

 

De klachtenprocedure is geëxpliciteerd met een duidelijke 

stappenplan, tijdspad, aangewezen verantwoordelijken, 

doelgerichtheid en terugkoppeling aan de gebruiker die de klacht 

heeft ingediend.  

 

 

 De organiseert communiceert de klachtenprocedure.  

 

 

Alle betrokkenen passen de klachtenprocedure toe.  

 

 

De organisatie bundelt systematisch de klachten van de gebruikers 

en bespreekt ze tijdens (beleids)overleg. 

 

 

GEBRUIKERSTEVREDENHEID  

2 De organisatie hanteert één of enkele methodieken of instrumenten 

om de gebruikerstevredenheid te meten. 

 

 

 

EFFECT OP DE HULPVERLENING 

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 kaar te brengen. 

 

 

De organisatie participeert in wetenschappelijk onderzoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Zelfevaluatie  87 

Kwaliteitsverslag 2015  De Korf vzw 

5.2.4 Medewerkersresultaten 

PERSONEELSTEVREDENHEID 

2 De organisatie hanteert één of meerdere technieken of 

instrumenten om de personeelstevredenheid na te gaan.  

 

 

 

INDICATOREN EN KENGENTALLEN (objectieve personeelsgegevens) 

3 De organisatie bepaalt de personeelskengetallen op een 

doordachte wijze. 

 

 

De organisatie houdt de verschillende personeelskengetallen 

systematisch bij en bespreekt deze systematisch op 

(beleids)overleg.  

 

 

 

5.2.5 Waardering door de maatschappij 

WAARDERING 

2 De organisatie neemt initiatief om de waardering van de 

strategische partners na te gaan.  

 

 

 

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID 

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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6 Lijst met afkortingen 
 

AB   AandachtsBegeleider 

ART   ARTikel 

A-team   Agressie-Team 

BBB   Bed Bad Brood 

BINC   Begeleiding IN Cijfers 

BJB   Bijzondere Jeugdbijstand 

BV   BijVoorbeeld 

BVR   Besluit Vlaamse Regering 

BZW   Begeleid Zelfstandig Wonen 

CAT.   Categorie 

CAW   Centrum Algemeen Welzijnswerk 

CBJ   Comité Bijzondere Jeugdzorg 

CFR.   confer 

CIG   Centrum Integrale Gezinszorg 

CJ   Crisis Jeugdhulp 

CKG   Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning 

CORA   Coördinatorenraad 

CVBA Prose  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte   

   Aansprakelijkheid  

   PROjects in SElf-Evaluation 

CVO   Centrum voor Volwassenen Onderwijs 

CWL   Centrale WachtLijst 

DC   DagCentrum 

DT   DirectieTeam 

DRM   Decreet Rechtspositie Minderjarigen 

EHBO   Eerste Hulp Bij Ongevallen 

EMK   Experimenteel Modulair Kader 

ETC.   ETCetera 

EV   EvolutieVerslag 

GEAGR.  GEAGGRegeerd 

HP   HandelingsPlan 

IBZ   Integraal Begeleide Zelfstandigheid 

ICT   Informatica Communicatie Technologie 

ICOBA   Initiatief CompetentieBevordering Agressiebeheersing 

IJH   Integrale JeugdHulp 

IPSOC   Instituut voor Psycho-sociale Opleiding 

IVA   Intern Verzelfstandigd Agentschap 

JAP   JaarActiePlan 

JRB   Jeugdrechtbank 

JZ   JeugdZorg 

KATHO  Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen 

KHB   Kwaliteitshandboek 

KRIT   Kortrijk, Roeselare, Izegem, Tielt 

LSCI   Life Space Crisis Intervention 

MAX.   Maximum 
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MAW   Met Andere Woorden 

MD-Team  Multi Disciplinair Team 

MFC   Multi Functioneel Centrum 

MFO   Multi Functionele Organisatie 

MN   Met Name 

MOF   Misdrijf Omschreven Feit 

MPI   Medisch Pedagogisch Instituut 

MS-Office  MicroSoft-Office 

OBVJ   Organisatie voor Bijzondere Jeugdzrog 

OC   Ortho(ped)agogisch Centrum 

OOOC   Onthaal Oriëntatie Observatiecentrum 

ORG.   ORGanisatie 

PAG.   PAGina 

PO   Pedagogisch overleg 

POS   Problematische OpvoedingsSituatie 

PRIAC   PRIoritair ACtieplan 

PROZA  PRojectgroep Ontwikkeling ZelfAnalyse-instrument 

REKI   REchten KInd 

RESP   RESPectievelijk 

ROBJ   Regionaal Overleg Bijzondere Jeugdzorg 

RVB   Raad Van Bestuur 

SDO   Staf Directie Overleg 

SMK   Sectorspecifieke Minimale Kwaliteitseis 

SWOT   Strengths Weaknesses Opportunities Threats 

TBD   ThuisBegeleidingsDienst 

TCK   Trainingscentrum Kamerwonen 

VIPA Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 

Aangelegenheden 

VIVO Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social 

Profit 

VSPW   Vormingsleergang voor Sociaal Pedagogisch Werk 

VTO   Vorming, Training en Opleiding 

VZW   Vereniging Zonder Winstoogmerk 

WVL   West-VLaanderen 

ZGN.   ZoGeNaamd 

ZSP   Zorg Strategisch Plan 

 

 

 

 

 

 


