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1 Inleiding  
 

 

In coronatijd een degelijk kwaliteitsverslag samenstellen is geen evidentie. Alles moet van op afstand 
gebeuren, overlegmomenten zijn er minder en altijd via scherm. Er zijn andere zaken belangrijker 
zoals alles en iedereen gezond houden, richtlijnen van de overheid volgen, kinderen/jongeren en hun 
gezin geruststellen maar ook om waakzaamheid vragen. Medewerkers een hart onder de riem 
steken… 
 
Toch mag De Waaiburg weer fier zijn op het kwaliteitsvolle verslag dat u hier verder vindt. Het is een 
kwaliteitsverslag over 2019, maar al jaren schrijven we toch in onze titel 2 jaartallen, ondanks de 
richtlijnen van de overheid. 
Het zou dan ook ongehoord zijn dit verslag in te dienen en niets te schrijven over de laatste maanden 
en de impact op de organisatie. Dit zal inderdaad in ons volgend kwaliteitsverslag nog uitvoeriger aan 
bod komen maar laat ons nu niet de kop in het zand steken …. 
 
Zoals de vorige jaren vindt de lezer een uitgebreide evaluatie van de verbetertrajecten van 2019. 
Deze worden gevolgd door cijfers en resultaten. Een tweede deel bestaat uit de verbeterprojecten 
voor 2020. 
Zoals steeds zal de inhoudstafel u begeleiden door dit uitgebreide verslag. En zoals steeds kiest de 
lezer zelf wat hij het interessantste vindt. Het vraagt immers wat tijd om deze hele bundel door te 
nemen. 
 
In deze inleiding willen we ook alle medewerkers erg danken voor de inzet in 2019 maar ook voor de 
voorbije maanden in coronatijd. Het is een bizarre, rare, onwezenlijke tijd die we doormaken maar 
toch blijven we er staan als organisatie, elke afdeling op zich. 
 
Ook de vrijwilligers, vooral de mensen van het bestuur, willen we danken voor hun inzet en speciaal 
de voorzitter die zich vele jaren enorm heeft ingezet voor De Waaiburg.  
 
Zoals elk jaar zijn er ook organisaties, schenkers die ons een warm hart toedragen en zich vrijwillig 
inzetten om iets extra te kunnen bieden aan de organisatie, zowel financieel als door het organiseren 
van activiteiten. 
 
En als laatste, dank aan alle mensen die een bijdrage leverden aan dit verslag en dan vooral onze 
kwaliteitsondersteuner die dit in goede banen heeft geleid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reageren op dit kwaliteitsverslag kan altijd via waaiburg@dewaaiburg.be of telefonisch op 014/588456  
U vindt dit tevens op de website www.dewaaiburg.be  

  

mailto:waaiburg@dewaaiburg.be
http://www.dewaaiburg.be/
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2 Voorstelling van de organisatie 
 

2.1 Erkenning 
Vereniging Zonder Winstoogmerk  
Statuten B. Stbl. 28.12.1972 N.8720, 03.07.1987, 09.08.1990, 19.06.1997, 24.02.05, 02.03.09, 
15.03.11 
Erkende organisatie voor Bijzondere Jeugdbijstand 
Raad van Bestuur 
als inrichtende macht (ondernemingsnummer 0412792804) 
zetel : Kameinestraat 35 
2440 Geel 
tel. : 014/58.84.56 
waaiburg@dewaaiburg.be 
www.dewaaiburg.be  
Hieronder de schematische voorstelling, zoals ze was op 1 januari 2019. 
 

 
  
 
  

mailto:waaiburg@dewaaiburg.be
http://www.dewaaiburg.be/
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2.2 Algemene Vergadering - Raad van Bestuur 
In 2019 is de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van samenstelling dezelfde 
gebleven.  
Raad van Bestuur bestaat uit Jef Vanroye (voorzitter), Katrin Gilis (secretaris), 
Karel Van Bael (penningmeester), Bert Leysen, Marcel De Vries, Marie-Louise 
Van Gool, Griet Vankerckhoven, Fons Verhaert en Greet Vanhout.  
  

De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de raad van bestuur, aangevuld met 
Tom Verbist, Simonne De Vos, Johan Cleymans, Hilde Verhoeven en Peter Kempen.  
Vergaderingen:  
De Algemene Vergadering vergaderde in 2019 twee maal. In mei werd het financieel en het 
kwaliteitsverslag goedgekeurd. In oktober werd het thema ‘Jong volwassenen in de 
jeugdhulp: hoe werken we hiermee op De Waaiburg’ besproken.  
De Raad van Bestuur vergadert in principe elke maand uitgezonderd de vakantiemaanden. 
Er wordt een vaste agenda gehanteerd met de volgende punten: goedkeuring en opvolging 
vorig verslag –personeelsaangelegenheden – infrastructuur – financies – erkenning/nieuws 
overheid –varia. Infrastructuur was in 2019 een belangrijk agendapunt.  
 

2.3 Missie en visie van de organisatie 
 
We willen de lezer dit jaar prikkelen om uit te kijken naar volgend jaar. In 2019 hebben we een 
proces op gang gebracht waarbij we de visie en missie van onze organisatie 
actualiseren/moderniseren. 
 
Het zou misplaatst zijn enerzijds nog de oude versie hier op te nemen en anderzijds zijn we niet klaar 
om al de nieuwe versie te presenteren. Je zal bij de priacs kunnen lezen dat we de intentie hebben 
dit in 2020 klaar te hebben, samen met een beleidsplan en de daaraan gekoppelde langere 
termijndoelstellingen. 
 
Daarom dit beeld: 
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3 Kwaliteitszorg 
 

3.1 Visie op kwaliteit en kwaliteitszorg  
Kwaliteit ontstaat voor ons in de dynamiek die een organisatie ontwikkelt vanuit de PDCA-
systematiek of een groeispiraal: jezelf als organisatie voortdurend in vraag stellen, streven naar 
verbetering, plannen maken, werken aan verbetering, de realisaties evalueren en de gemaakte 
afspraken borgen zodat elke nieuwe medewerker hetzelfde kwaliteitsniveau kan waarmaken. 
Verbeterplannen ontstaan vanuit ervaren “tekorten” of vanuit ervaren krachten (doe meer van wat 
je goed kan en waar je waardering voor krijgt en waar mensen goesting in hebben). Er zijn 
verschillende manieren om tekorten te ervaren of sterktes in beeld te krijgen: door onderlinge 
uitwisseling, door metingen, door cijfers te genereren en daarop analyses te doen, door feedback 
van allerlei betrokkenen actief te verzamelen,… 
 

 
 
Binnen de Waaiburg leveren we die inspanning vanuit een dubbele beweging: sterke mandaten voor 
de teams EN centraal gestuurde ontwikkelingen. In het kwaliteitshandboek vind je de borging. Dit 
dekt natuurlijk niet de volledige lading, maar het geeft wel het overzicht van alle belangrijkste 
procedures. Ervaring leer ons dat, ondanks volhardende pogingen, een kwaliteitshandboek een te log 
document is om het gebruiksvriendelijk te maken voor de eindgebruikers in de dagdagelijkse 
werking. Dus beschouwen wij het kwaliteitshandboek als een document waarin gelijk wie zich, op 
gelijk welk moment, kan oriënteren in de grote, belangrijkste lijnen, keuzes, visies van de Waaiburg 
en zijn units en afdelingen. Verdere verfijning gebeurt op teamniveau in teamverslagen en specifieke 
documenten, beleidsnota’s, verslagen van kwaliteitsplanning of teamdagen, visieteksten, die op een 
gedeeld digitaal platform bewaard worden en waar iedereen toegang krijgt tot die documenten die 
voor hem belangrijk zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de unitcoördinatoren, maar daarnaast 
de zorg van iedere medewerker, om belangrijke wijzigingen, nieuwe afspraken, zijn weg te laten 
vinden naar het kwaliteitshandboek. 
Het plan- en opvolgoverleg is het forum waar de PDCA-cirkel concreet gestalte krijgt: twee maal per 
jaar komen we samen met de verschillende afdelingen, units, centrale functies om plannen met 
elkaar te delen en op te volgen wat er mee gebeurt, hoe de realisaties goed geborgen worden. In 
2017 zijn we opzoek gegaan naar vormen om die uitwisseling vruchtbaarder te laten zijn. Dit blijft 
zoeken en daarom zal er in 2020 verder mee geëxperimenteerd worden. 
 

3.2 Zelfevaluatie 2015-2020 
In 2020 hebben we geen nieuwe zelfevaluatie gedaan. Deze was net gepland toen de coronacrisis 
uitbrak en waardoor dit naar de achtergrond verdween.  
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   2015  2017  2018  2019 

– 

2020  

Vlaanderen 

2018 

Kwaliteitszorg              

  Organisatie en visie  3  3  3  4  2.8  

  Betrokkenheid  2  2  3  3  2.4  

  Methodieken en instrumenten  2  2  2  2  2.6  

  Verbetertrajecten  2  2  2  4  2.9  

Kernprocessen              

  Onthaal van de gebruiker  4  4  4  4  3.1  

  Doelstellingen en 

handelingsplannen  

4  4  4  4  3.2  

  Afsluiting en nazorg  4  4  4  4  2.7  

  Pedagogische profielen  4  4  4  4  2.9  

  Gebruiksdossier  3  3  4  4  2.8  

Gebruiksresultaten              

  Klachtenbehandeling  3  3  3  3  2,8  

  Gebruikerstevredenheid  3  3  3  4  2.6  

  Effect van de hulpverlening  2  2  2  2  1,8  

Medewerkersresultaten              

  Personeelstevredenheid  3  3  4  4  2.8 

  Indicatoren en kengetallen  2  2  3  3  2.9 

Samenlevings- 

resultaten  

            

  Waardering strategische partners  2  2  2  2  2,2 

  Maatschappelijke 

opdrachten/tendensen  

3  3  3  3  2,8 

 
Voor toelichting verwijzen we graag naar ons vorig kwaliteitsverslag. 
 

3.3 Signalen i.v.m. kwaliteitszorg 
 
Omdat dit kwaliteitsverslag ook een middel is om te communiceren met onze subsidiërende overheid 
willen we enkele zorgen overmaken. 
 
Enerzijds is er de, ondertussen door het coronavirus ondergesneeuwde, zorg in verband met de 
aangekondigde besparingen (of mochten we het zo niet noemen?). Voor het eerst in zeer veel jaren 
was er plots in de beleidsverklaring van de Vlaamse regering sprake van besparingen in de jeugdhulp: 
terugschroeven van middelen (of ging het over verschuiven van middelen?). Hoe pijnlijk werd het 
een paar weken later toen heel de zorgsector geweldig onder druk kwam te staan. 
Het cynisme bereikte een hoogtepunt tijdens een bezoek van premier Wilmes aan een kliniek. Het 
verheerlijkte, dagelijks bewierookte en tot heldendom verheven verplegend personeel keerde onze 
premier de rug toe, want ondanks al het applaus, alle hartjes en witte vlaggen in de straten, voelden 
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deze helden geen appreciatie op die punten die er dan echt toe doen: bezetting en verloning. We 
hopen dat onze minister die beelden gezien heeft en zich beraad over hoe hij kan voorkomen dat hij 
ook de rug toegekeerd krijgt. Met de beste wil van de wereld krijg je niet uitgelegd hoe de kwaliteit 
van onze sector zal verhogen door middelen weg te trekken uit de bestaande werking; ook al worden 
die middelen geïnvesteerd in uitbreiding van het aanbod. In die pre-coronaperiode is hier en daar 
zelfs geopperd door kwaliteitscoördinatoren zelf om misschien te besparen op … kwaliteitszorg. En 
misschien zit daar meer logica achter dan achter de besparingspolitiek van de Vlaamse regering. 
 
Even later kwam dan de corona-overrompeling; net op het moment dat we gestart waren met uit te 
voeren wat we in onderstaande visietekst over effectmeting hadden geschreven. Onze 
kwaliteitsondersteuner heeft, met nogal wat schaamrood, nog even geprobeerd de meubelen te 
redden (alsof die moesten gered worden), maar moest erkennen dat we best andere katten gingen 
geselen. Het ging het absurde voorbij: in een crisisperiode starten met effectmeting; dus processen 
gaan evalueren in een zeer afwijkende periode met een procedure die zelfs nog moest getoetst 
worden. Het zou niet kunnen leiden tot inzichten om de gewone werking te verbeteren. Processen 
evalueren, die onder de noemer kwamen van “het nieuwe normaal”, met effectmetingsprocedures 
die we ook maar partieel konden waarmaken; dit lag ver buiten het verdedigbare. Bij het schrijven 
van dit kwaliteitsverslag hoopten we nog steeds op een mededeling dat het tempo waarmee we 
effectmeting moesten invoeren aangepast zou worden.  
 

3.4 Thema 2019: effectmeting 
Hieronder vind je de tekst waar we in 2019 aan gewerkt hebben en die op punt stond begin 2020. 
We kunnen echter niet nalaten om mee te geven dat we dit kwaliteitsverslag schrijven in een periode 
waarin we in de krant lezen: “We durven vermoeden dat we waarschijnlijk de piek bereikt hebben”. 
Elke lezer zal wel weten welke piek ons overkwam in het voorjaar van 2020.  
Dit maakt dat we nu al weten dat veel van onze plannen in het water vallen, maar daarover volgend 
jaar meer. Lees deze tekst dan ook als een ambitie die we willen waarmaken van zodra er terug 
ruimte voor is. 
 

 Inleiding 
Een thema dat iedereen op een of andere manier bezighoudt, maar ook onzeker maakt: “Zorgen wij 
er met ons werk en inspanningen voor dat de zaken verbeteren?” Met een elegantere insteek 
noemen we dat “onderzoek naar effecten of effectmeting”. We hebben allemaal ooit ergens geleerd 
dat we niet niets kunnen doen, dat er altijd wel iets beweegt en dat je sowieso effect hebt. Dus daar 
moeten we ons geen zorgen over maken: effect zal er altijd zijn. Het wordt iets lastiger als een 
subsidiërende overheid ons vraagt in beeld te brengen wat dan juist dat effect is want dan loert het 
spook van de legitimering om de hoek. Levert de sector wel voldoende op in verhouding tot de 
investeringen die de overheid doet? Is heel het subsidiesysteem wel legitiem genoeg? Je kan veel 
kanttekeningen maken bij deze vraag, maar je kan niet ontkennen dat dit een pertinente en terechte 
vraag is.  
De vraag stellen is nog iets anders dan ze correct beantwoord krijgen. Maar daar gooit de overheid 
de handdoek in onze richting. De overheid blijkt het delicate van de vraag te beseffen en maakt de 
begrijpbare en zelfs apprecieerbare keuze om de sector zelf aan het denken en werken te zetten. 
Voorlopig ligt er een modus operandi die voldoende veiligheid biedt om er mee aan de slag te gaan. 
Jarenlange ervaring leert echter dat de sector met de nodige argwaan en scepsis zal blijven kijken 
naar toekomstige ontwikkelingen hierbij. Zo kennen we onze sector: kritisch en soms een beetje op 
het paranoïde af. 
Binnen de Waaiburg maken we de keuze om ons echt te bezinnen over de kernvraag en daarom de 
uitdaging niet uit de weg te gaan. We rekenen er op dat onze overheid samen met ons zal zoeken 
naar een werkwijze waar alle partijen beter van worden.  
Je vindt in deze tekst de volgende onderdelen: 
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- Een korte samenvatting van wat er juist verwacht wordt 

- Een overzicht van de stappen die zijn gezet in dit proces 

- Een theoretische en kritische duiding bij het thema 

- Een plan van aanpak 

 Wat wordt wel en niet verwacht van ons? 
Kort samengevat: er zijn drie grote stappen die moeten gezet worden: 

- In 2019: het ontwikkelen van een organisatievisie op effectmeting; deze moet terug te 

vinden zijn in het kwaliteitsverslag dat in 2020 ingediend wordt. 

- In 2020: tellen en vertellen: dus uitvoeren wat je in de visie hebt geschreven; verzamelen van 

gegevens vanaf 1 januari 2020 duiding geven bij die cijfers 

- In 2021: een coherent verhaal brengen over dat tellen en vertellen in het kwaliteitsverslag. 

Waar moeten we minimaal mee bezig zijn? Welke indicatoren moeten we zeker meten? 
- bereik en uitval 

- tevredenheid over het resultaat van de hulpverlening 

- doelrealisatie 

De manier waarop je deze begrippen invult mag je beslissen in je organisatie. 
Je mag ook aan de slag gaan met nog andere indicatoren. 
 

Wat moeten we niet? 
- Een strikt wetenschappelijk methode volgen. 

- Cijfers publiek toegankelijk maken. 

Waar hoopt men op? 
- Dat dit leer- en veranderingsprocessen op gang brengt. 

- Dat de organisaties en de sector hier beter van worden. 

- Dat we van elkaar kunnen leren. 

Citaten uit omzendbrief van juni 2019 

 De focus van dit traject situeert zich in de eerste plaats dan ook op het stimuleren van een 

kritische zelfevaluatie en eventueel bijsturing van de visie van organisaties. 

 Binnen deze denkoefening vragen we aandacht voor minimaal volgende onderdelen:  

o algemene visie op effect van hulpverlening (is deze er al? Staat het op één of andere 

manier vermeld in de visie of missietekst? … ) 

o visie op vastgelegde set van indicatoren (aangevuld met eventuele reeds aanwezige 

methodieken om deze in kaart te brengen):  

 bereik en uitval  

 cliënttevredenheid over het nut/effect van de geleverde hulpverlening  

 doelrealisatie. Mogelijk bieden volgende elementen hierbij een houvast:  

 zonder jeugdhulp verder kunnen  

 geen terugkeer in jeugdhulp 

 mate waarin gestelde doelen zijn gerealiseerd 

 afname problemen, toename zelfredzaamheid 

 eventuele andere/aanvullende indicatoren, methodieken, praktijken om te 

werken inzake ‘effect van hulpverlening’ 

 Ondernomen stappen  
- Introductie op kwaliteitsdag 2019: hier was de kwaliteitsondersteuner van onze organisatie 

aanwezig. 
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- BOO: maart/april 2019 

o Introductie van het thema 

o Afgesproken om dit binnen de units verder op te pakken in een eerste oefening 

- Provinciale intervisie: maart/juni 2019 

o Door de kwalteitsondersteuner 

o Verzamelen van eerste ideeën 

o Uitwisselen van eerste bedenkingen  

o Bezoek good practice COCON Gent: 14 juni 2019 

- Unitcomités: april/mei/september 2019 

- BOO: samenbrengen van reflecties uit de units 

o 19/6/2019 

 Algemene bedenkingen bekeken 

 Het thema bereik en uitval werd concreter gemaakt 

o 9/9/2019 

 Twee andere thema’s werden bekeken 

 Afspraken over hoe nu verder aanpakken in 2019  

 
- Najaar 2019: opmaak visietekst 

- 9 december 2019: finale afspraken over hoe we in 2020 aan de slag gaan rond effectmeting: 

zie verder. 

 Een eigen kijk: zorgen/spanning/drempels/reflecties 
Uit de omzendbrief van juni 2019: 

Visie, missie en doel: hoe definiëren jullie effectmeting binnen de eigen organisatie? Waarom 
willen jullie effectmeting gebruiken in de organisatie? Waarom past effectmeting (niet) bij de 
algemene visie van jouw organisatie? Hoe past effectmeting bij het kwaliteitsbeleid en -
traject in jouw organisatie? .... 
 

We hebben het in de inleiding al gezegd: effectmeting is geen evident thema; ook niet binnen de 
Waaiburg. Je hoeft er publicaties op sociaal.net maar op na te slaan om te beseffen dat dit thema 
nog heel wat mensen bezig houdt (o.a. Eddy Van Tilt (2017), Ludo Serrien (2018), Koen Hermans 
(2015), Guido de Baere (2019)), maar ook sommige politici spreken zich uit over het thema (Lorin 
Parys in sociaal.net, 2019).  
 
Enkele citaten: 

 Die werkvloer moest dringend heroverd worden, want hij verkeerde in een staat van 

vervreemding. De werkvloer was in de ban gekomen van bureaucratische controle, 

prestatieregels en registratieverordeningen. (Ludo Serrien) 

 Effectiviteit is meer dan het simpelweg toepassen van een effectieve methodiek.( Roos 

Steens, Koen Hermans, Tine Van Regenmortel) 

 Lorin Parijs: 

o  “Ik wil meer resultaatgerichte hulpverlening. Vandaag evalueren we 

vooral procesmatig wat hulpverleners en zorgverleners doen. Dat moet 

anders.” 

o Ik wil bijvoorbeeld van jeugdhulpverlaters weten hoe ze het stellen als ze 

35 zijn. Hebben ze een diploma? Werk? Kan iemand duurzame relaties 

vormen? 

o Kan zo’n achttienjarige daarna echt op eigen benen staan? 

https://sociaal.net/auteur/roos-steens/
https://sociaal.net/auteur/roos-steens/
https://sociaal.net/auteur/koen-hermans/
https://sociaal.net/auteur/tine-van-regenmortel/
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o Het is de filosofie die wij als N-VA in Vlaanderen willen toepassen. We 

moeten meer outcomebased redeneren. 

 Van Tilt: 

De sector van het immateriële leven gaat steeds meer de individualistische toer op. Ze 
zoekt haar houvast in rationeel-instrumentele trukendozen. In simpele, stapsgewijze, 
doelgerichte rechtlijnigheid. Die zoveel beloftes in zich draagt, maar haaks staat op het 
kwetsbare en grillig-onberekenbare wezen dat de mens altijd zal blijven. 
Dat we het noorden kwijt zijn, heeft ongetwijfeld te maken met het diepgeworteld westers 
paradigma van ‘bemachtigen en beheersen’. Controlisme en maakbaarheidsdrift zitten 
ondertussen stevig ingebakken in onze samenleving. Als een onzichtbare hand sturen zij 
ons doen en laten. Het toeval willen we uitschakelen. Het noodlot willen we negeren. Onze 
beperktheden willen we overrulen. 

 
In het regeerakkoord van de Vlaamse regering van sept/okt 2019 is outputfinanciering zeker een 
thema: enkele markante citaten: 

 Dit bereiken we onder meer via uitgaventoetsen en gestandaardiseerde en systemische 

impactanalyses. Middelen van minder performante programma’s en actoren zullen we 

heroriënteren en inzetten waar ze een hogere output en meerwaarde realiseren. 

Bovendien ontwikkelen we systeemevaluaties om na te gaan in welke mate de 

programma’s/actoren/structuren/instrumenten bijdragen tot het behalen van de 

doelstellingen op het niveau van het beleidsniveau en de langetermijnstrategie van de 

Vlaamse Regering 

 De Vlaamse overheid zal de komende regeerperiode sterk inzetten op performantie, 

resultaatsgericht investeren na bewezen evidentie (meten outcome), vereenvoudiging, 

innovatie, digitalisering, sociaal ondernemerschap volgens de afgesproken regels en de 

uitbouw van een Vlaams zorg- en ondersteuningslandschap dat de keuzevrijheid en de 

regie van de cliënt voorop stelt. 

 We evolueren naar een resultaatsgebonden financiering waarbij we de 

organisatiegebonden financiering van zorgaanbieders deels laten afhangen van outcome-

parameters op vlak van kwaliteit, efficiëntie en innovatie. 

 
Begrijpbaar dus dat er zorgen en wantrouwen ontstaan als dit thema “opgelegd” wordt. 
Waaruit bestaan die zorgen?  

- We beseffen maar al te goed dat, ondanks het zeer harde en gedreven werk dat 

jeugdhulpwerkers leveren, we zeer kwetsbaar blijven in het aantoonbaar maken van 

positieve veranderingen. Vooral als die veranderingen aantoonbaar moeten zijn. Hoe kan je 

weten of een verandering positief is en wie daar de bepalende actor in is? Wie beslist over of 

een verandering positief is? Wie heeft op welke manier bijgedragen tot die verandering? 

Oude spanningsvelden, die nooit opgelost geweest zijn en maar al te vaak omzeild geweest 

zijn. Waar blijft de academische wereld om dit echt aan te pakken? Is het zo dat er alleen 

maar van effect kan gesproken worden als het wetenschappelijk kan aangetoond worden? 

Elke veldwerker zal weten dat dit niet klopt.  

- Wat is een resultaat: hetgeen we zien na een gesprek of hetgeen we vaststellen x-aantal 

jaren na de interventie? 

- Wat brengt dit weer allemaal mee aan extra werk? We weten in ieder geval dat er geen extra 

middelen zullen voorzien worden en dus zal het “gewone” werk weer anders moeten 

georganiseerd worden en zal er meer/extra moeten gepresteerd worden. 
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- Een zorg is zeker dat het proberen in kaart te brengen van effecten geen negatieve impact 

mag hebben op het welbevinden van medewerkers: word ik geëvalueerd/afgerekend op wat 

mijn werk oplevert? Voorlopig zijn er wel garanties gegeven dat dit niet het geval zal zijn; 

althans niet vanuit de overheid. Belangrijk is dat op de kwaliteitsdag van 2019 gezegd werd 

dat organisaties niet zullen verplicht worden om cijfers naar buiten te brengen. Het is de 

bedoeling dat er binnen de organisatie een leerproces op gang wordt gebracht op basis van 

tellen a.d.h.v. indicatoren. Dus een klimaat creëren met voldoende veiligheid voor 

medewerkers wordt een prioriteit. Dit staat voorlopig nog haaks op wat de beleidsverklaring 

zegt! 

- Maar ook voor organisaties zijn garanties belangrijk. Outputfinanciering als principe doet het 

ergste vermoeden. 

- Een andere terechte zorg: hebben we wel voldoende tijd om dit kwalitatief genoeg uit te 

kunnen werken. We horen van de Cocon in Gent dat ze een proces van jaren hebben gelopen 

om te staan waar ze nu staan. Ze hebben daarenboven ondersteuning gekregen vanuit 

academische hoek. Dus de ambitie om dit uit te werken volgens wetenschappelijk 

standaarden zou misplaatst zijn. Ons de tijd geven om dit op maat en tempo van de 

organisatie uit te werken zal zeker een uitgangspunt zijn. We zullen een start maken met de 

drie opgelegde indicatoren en vervolgens evalueren hoe en waar we willen groeien. 

- De keuze om organisaties zelf te laten ontwikkelen hoe ze dit aanpakken, betekent dat we 

slechts een zeer beperkt gemeenschappelijk kader hebben gekregen. Onze vraag/zorg is dat 

de overheid ondanks dit uitgangspunt spreekt over benchmarking: vergelijking mogelijk 

maken tussen organisaties. Kan dat wel als elke organisatie zelf mag bepalen hoe ze de 

indicatoren invullen en of ze resultaten al dan niet willen publiek maken. Moeten hier toch 

niet meer richtlijnen over komen? 

- We hebben geleerd dat je effecten kan meten op verschillende niveaus: op cliëntniveau (Is 

zijn situatie veranderd?), op methodiekniveau (Werkt onze aanpak?), op organisatieniveau 

(Maken we onze missie waar?), op regioniveau (Verminderen de mano’s in ons 

werkgebied?). Er is ook nog het sectorniveau, maar dat ligt buiten de ruimte van de 

individuele organisaties.  

- Laat ons niet vergeten dat er ook een effect is van een effectmeting en wie brengt dat in 

beeld? 

We komen zo tot volgende uitgangspunten van onze organisatie bij de start van dit proces 
1. Algemeen 

- We engageren ons om hier een zinvol proces van te maken. 

Er is zeker enige scepsis bij het thema, maar anderzijds kunnen we ons hoofd niet in het zand 
steken bij de legitimeringskwestie. We zullen zoeken naar een zinvolle manier om er als 
organisatie bij te “winnen”, beter van te worden. 

- Het moet veilig blijven voor medewerkers 

o inspraak vanuit onze organisatiecultuur 

o op niveau van de units en de afdelingen 

o goed overwegen welke cijfers publiekelijk worden  

o niet gebruiken bij personeelsevaluaties 

- Ook de haalbaarheid willen we bewaken. Dus we vullen dit niet maximaal in. Medewerkers 

geven duidelijk aan overbevraagd te worden als het gaat over registraties en administratieve 

verplichtingen. Laat ons dit vooral niet negeren. 

- We starten met de drie opgelegde indicatoren en sturen jaarlijks bij. 

- Het samen leren om er beter van te worden is DE leidraad 

- Het vertellen is belangrijker dan het tellen. 
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2. Betrokkenheid: welke medewerkers zijn betrokken 

Als we kiezen om hier een leerproces van te maken impliceert dit een betrokkenheid van 
iedereen. Daarom volgen we ook bij dit thema de klassieke manier van werken binnen De 
Waaiburg:  

o voorbereidend werk door het gepaste overlegorgaan (BOO en unitcomités).  

o besprekingen binnen alle afdelingen 

o beslissen binnen de betrokken overlegorganen 

Voorlopig gaan we aan de slag op moduleniveau. We hebben binnen de organisatie ook een 
ruim afdelingsoverstijgend aanbod dat buiten de wettelijke modules valt: ervaringsleren, 
dagbesteding, therapeutische aanbod, groepswerking, bemiddeling, …In een eerste fase 
betrekken we dit aanbod niet in deze effectmeting. 
Het coördinerend/opvolgend werk zal gebeuren door de unitcoördinatoren en de 
teambegeleiders. 
Het bespreken van de resultaten, het evalueren van de methode zal zowel op teamniveau als 
op unitniveau en organisatieniveau gebeuren. 
Ervaringen uitwisselen tussen afdelingen en units zal op de agenda staan in 2020. 

3. Inzet middelen 

Geen specifieke middelen voorzien. 
 

4. Processen: zie verder 

 Plan van aanpak (processen) 
 
Hieronder vind je de keuzes die we maken voor het meten in 2020. We ontwikkelen eerst een 
visie/definitie over de drie indicatoren. Vervolgens geven we aan hoe we met de resultaten zullen 
omgaan. 
 

 drie indicatoren 
 

3.4.5.1.1 Bereik en uitval:  
We gaan ons hier vooral focussen op uitval. Dit sluit aan bij de presentaties die we gekregen hebben 
op de kwaliteitsdag. 
Hieronder vind je de algemene werkafspraken (geldend voor alle units en afdelingen) 

- We vinden het maar zinvol om over uitval te spreken als een begeleiding éénzijdig wordt 

stopgezet. Eénzijdig stopzetten kan vanuit drie partijen: cliënt(systeem), onze organisatie, 

aanmelder/verwijzer. Dus begeleidingen die stoppen in onderling overleg, ook al is er geen 

gewenste verandering, beschouwen we niet als uitval.  

Waarom maken we deze keuze? 
- Zoals hoger al aangeven kan je zeer lang discussiëren over wat effect is. Wij denken 

dat een traject dat in onderling overleg kan stopgezet worden altijd een effect heeft 

gehad; zelfs als blijkt dat de ingezette hulp niet de gewenste verandering heeft 

gebracht zal je minstens het effect hebben dat je weet dat dit niet heeft geholpen 

om de zorgen te laten afnemen. En goede vervolghulp georganiseerd hebben is een 

zeer belangrijk resultaat. 

- Als we iets willen leren uit deze indicator is hoe we kunnen voorkomen dat er 

breuken ontstaan in de relatie. Verbinding is nog steeds een key-issue in 

hulpverlening. Onze organisatievisie draagt dit ook uit (missie en visie). Voor ons is 

uitval een situatie waarin er een breuk komt in de hulpverleningsrelatie waardoor 



Kwaliteitsverslag 2019-2020   pagina 18 

één van de partijen uit het traject stapt. Hier willen we zicht op krijgen. We willen dit 

soort uitval ook zo laag mogelijk houden. Maar om dat cijfermatig uit te drukken, is 

er eerst nog heel wat verkennend werk nodig. 

- Bedenkingen:  

 We kunnen maar zinvol spreken over uitval als we duidelijk maken dat er 

fundamentele verschillen zijn tussen RTH en NRTH. De positie van de 

aanmelder kan zeer verschillend zijn. In RTH heb je niet altijd een 

aanmelder/verwijzer (gemandateerde voorziening) die éénzijdig een 

begeleiding kan stopzetten. Het mandaat van de aanmelder is in RTH veel 

minder scherp. 

 Zouden er wel trajecten plaatsvinden waar we deze definitie van uitval 

kunnen op plakken? Als dat niet het geval is, dwingt dat ons om deze 

indicator anders te definiëren of het signaal te geven aan onze overheid dat 

dit misschien geen zinvolle indicator is. 

 
- Methodiek 

- We noteren in elk aflopend dossier, wie er stopt en analyseren kwalitatief om welke 
reden men stopt. We zetten daar bestaande middelen voor in: interviews van de 
afgesloten begeleidingen door stagiairs, afgesloten begeleidingen bespreken op de 
teamvergaderingen of cliëntbesprekingen, info vanuit begeleiders, … Het verhaal is 
voor ons belangrijker dan de cijfers.  

- Dus we bekijken en registreren de reden van stopzetten in elk dossier. We besteden 
bij die gezinnen waar we spreken van uitval bijzondere aandacht aan de reden van 
eenzijdige stopzetting. 

- Bij “schakeldossiers” kan er per definitie geen sprake zijn van uitval. 
- Wat met dossiers waar er toch sprake is van éénzijdige beslissing om te stoppen, 

maar we nog een vervolgtraject inzetten? 
- Blad “evalueren einde begeleidingen” aanvullen met uitval-item 
- We gaan proberen gegevens In beeld te brengen/te registreren/te categoriseren, 

zonder evenwel afbreuk te doen aan het unieke van de situatie. Dus zoeken naar 
mogelijkheden om te veralgemenen en evoluties in beeld te krijgen. We willen 
komen tot indicatoren. 

- Waar denken we voorlopig aan om cijfermatig uit te drukken van “uitval”: 

 Verhouding uitval versus regulier gestopte begeleidingen 

 Wie heeft beslist bij uitval? 
o Eénzijdig stopgezet  

 door jongere 
 door ouders 
 door begeleiding 
 door verwijzer 

- Cijfers genereren bij stopzetten: turven 

 Reden 
o Situatie wordt voldoende leefbaar gevonden 
o Grensoverschrijdend gedrag  

 jongere 
 ouder(s) 

o Plotse wijziging in de situatie 
 relatiebreuk 
 verhuis 

o Geplande overgang naar andere module 
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o Ongenoegen over gang van zaken 
 bij jongere 
 ouders/context 
 begeleider 
 verwijzer/aanmelder 

o … deze lijst zal gaandeweg uitgebreid worden 
- Uitproberen in 2019, evalueren en knopen doorhakken voor 2020. In kaart brengen 

vanaf 1 januari 2020. 

3.4.5.1.2 Tevredenheid over het resultaat 
We denken dat we mogen zeggen dat we al een uitgebreide set aan instrumenten hebben waarmee 
we tevredenheid polsen (≠ meten): 

 evolutiebesprekingen en eventuele feedbackschalen 

 een schriftelijk bevraging over de bejegening na einde begeleiding 

 een interview door stagiairs van alle afgesloten begeleidingen: na maximaal een half jaar 

 minstens jaarlijkse participatieraden 

We erkennen dat we in al deze bevragingen vaak het accent leggen op proceselementen.  
We sturen als volgt bij om ook het thema “tevredenheid over het resultaat” aan bod te laten komen: 

 Methodiek: 

o We bevragen de mensen naar hun tevredenheid met het resultaat op moment van 

einde van begeleiding en niet naar de situatie op moment van bevraging (kan enkele 

weken later zijn) 

o Interviews: 

 schaalvragen met kwalitatieve vragen: er wordt minstens 1 vraag gesteld, 

maar door de units kan beslist worden om ook andere vragen te stellen: 

 Hoe tevreden was u met wat we bereikt hebben 

 Dit thema bevragen we in alle gezinnen: ook in Aandacht, waar het dit over 

zeer veel gezinnen gaat; desnoods telefonisch en niet door een face-to-face 

gesprek. 

 Als mensen niet willen meewerken of als de dienst inschat dat er redenen 

zijn om geen contact meer te nemen, zullen we dat respecteren en noteren. 

(wat jammer is, want het is juist geweldig interessant om van deze gezinnen 

info te kriigen) 

o Voorstel 

 We proberen de bevraging sneller te doen dan in het verleden: liefst een 

maand na stopzetten van de begeleiding. 

 Bevraging/bespreking op team: ook binnen de drie maanden (We voegen het 

item over tevredenheid over het resultaat toe aan de bestaande methodiek) 

 Afrondingsgesprek met cliënten: expliciet bevragen aan de mensen: bent u 

tevreden over het resultaat: schaalvraag. 

 Bevraging door stagiairs. 

 Samenbrengen als de evaluatie op team komt. 

 We moeten goed zorgen dat onze medewerkers weten wat ze juist moeten 

vragen: verschil tussen doelrealisatie en tevredenheid. 

o We maken expliciet een onderscheid tussen deze groepen:  

 ouders 

 jongeren (niet alleen dossierjongere) 

 begeleiders/team (verblijf versus context) 
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 aanmelders/verwijzers/ betrokken hulpverleners: schatten we in als niet 

haalbaar en weren we voorlopig uit de meting. 

3.4.5.1.3 Doelrealisatie 
Dit blijft natuurlijk de meest uitdagende indicator. We staan eerst stil bij wat voorgesteld werd om 
dan te verduidelijken welke keuze we gemaakt hebben. 
We lezen in de omzendbrief volgende “suggesties”: 

 “Zonder jeugdhulp verder kunnen”  

Dit lijkt een zeer moeilijk hanteerbaar begrip. 
o Wat is “zonder” 

o Wat is “jeugdhulp”.  

o Lijkt ons een zuivere financieringsgedachte (“als het maar niets meer kost (aan 

onze sector)”) en dus geen indicator van kwaliteitsvolle hulpverlening. 

 “Geen terugkeer in jeugdhulp” 

Ook hier is te veel discussie over: 
o Wat is terugkeer?  

o Wat met nazorg? 

o Over welke periode spreek je? 

o Is naadloze overgang naar volwassen hulpverlening ook geen relevant gegeven? 

o Ook hier de verdachte “financieringsredenering” 

 “Mate waarin gestelde doelen zijn gerealiseerd.” 

Dit sluit al meer aan bij het intuïtieve aanvoelen van wat we willen weten en waar we van 
kunnen leren, maar blijft complexe materie van doelformulering: zie hoger: cliënt, 
afdeling, organisatie, sector, regio 

o Leidt opnieuw naar de, volgens ons verouderde, discussie over smart-heid van 

doelen.  

o Doelen van wie? Cliënt, verwijzer, hulpverlener, subsidiërende overheid? 

o Hoe vaak zijn we expliciet doelgericht aan het werk? 

o In PH is juist expliciet aangegeven dat dit geen doelgerichte methodiek is. 

 “Afname problemen, toename zelfredzaamheid” 

Dit lijkt het meeste aan te sluiten bij waar we met zijn allen naar toe willen. Maar ook hier 
onduidelijkheid over: 

o Wat is juist afname van problemen of afname van zorgen? 

o Gaat het over beleving of meetbare afname? 

o Wie beoordeelt: jongere, ouders, context, begeleiding? 

 
Bij het thema “doelrealisatie” zijn we het langst blijven stil staan. Hier een bloemlezing uit de 
reflecties: 

- Vanuit een integratie-vertrekpunt zouden we geïnteresseerd zijn in: “aansluiting vinden en 

houden bij maatschappelijke instanties”. 

- Wat met “brandjes blussen”. Het gevoel dat we daar vaak noodzakelijk veel mee bezig zijn en 

daar ook veel bereiken. Maar hoe zou je dat in kaart kunnen brengen? 

- Zeer vaag zou je kunnen stellen dat “in beweging krijgen” een voortdurend nobel streven is. 

Maar kan dat op een of andere manier leiden tot meten van effect? 

- Vanuit signs of safety (ons basismodel) kan je stellen dat het in kaart brengen van zorgen en 

uiteindelijk afname van die zorgen het uiteindelijke doel is. Kunnen we daar niets mee doen? 

Dus 
- We gaan stilstaan bij de vraag of de (kern)zorgen (= wat op de intake is aangegeven) zijn 

afgenomen. Mogelijke deelaspecten: 
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o Zijn de zorgen weg in/bij de context? 

o Zijn we aan de slag gegaan met de zorgen die bij het begin van de begeleiding zijn 

geformuleerd?  

o Is er “beweging” gekomen in de benoemde zorg:  

mogelijke bewegingen: 

 in de gehoopte richting 

 een beweging die perspectief biedt 

 “teleurstellend” 

- Methode: we experimenteren in 2019 binnen de unitcomités met methodes om eind 2019 

tot een werkbaar systeem te komen. Te bekijken 

 “goede” opsomming van alle zorgen: in het begin, (maar ook gedurende de 

begeleiding?) 

 een soort algemene indicator van “zorg” (veiligheidsindicator) en op schaal 

aangeven (0-10) 

- Afspraak: 

- Op het einde van de begeleiding vraagt de begeleider de drie bovenstaande vragen 

- Op team brengen en dezelfde vragen stellen 

- Hoe gaan we leren 

 Op team  

 per dossier 

 veralgemenend 

 Op BOO: moeten we nog mee experimenteren 

 1 maal per jaar 

 Conclusies in kwaliteitsverslag 

 

 Verwerken van de resultaten 

3.4.5.2.1 Verzamelen van gegevens 
- Uitval 

- Binnen de afdelingen bij het evalueren van de afgelopen begeleidingen op 

(sub)teams 

- Samenbrengen door (sub)teamverantwoordelijken/unitcomités 

- Tevredenheid over het resultaat 

- Door begeleiders en stagiairs 

- Doelrealisatie 

- Teams en BOO 

3.4.5.2.2 Bespreken en leren 
- Per cliëntsituatie 

- Verzamelen en terugkoppelen op SPEV (het vertellen) 

 Herkennen we dit? 
 Kunnen we dit verklaren (vertellen)? 
 Kunnen we dit aanvaarden? 
 Willen en kunnen we iets veranderen? 

Wat willen we nog (blijven) meten, tellen na ons proefjaar? 
- Samenbrengen van ervaringen binnen de units op het BOO en eventuele organisatiekeuzes 

maken. 
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- Wij denken dat, als het gaat over formuleren van normen (streefcijfers) voor de indicatoren, 

we deze oefening pas kunnen maken na een proefjaar, als we weten wat een zinvolle manier 

is om met resultaten om te gaan binnen onze organisatie. 

- Over benchmarking gaan we pas kunnen spreken als we vaststellen dat gegenereerde cijfers 

vergelijkbaar zijn tussen organisaties. Voorlopig lijkt dit nog zeer ver af. Hier zullen de 

regionale intervisiegroepen zeker hun rol kunnen spelen. We hopen echter van harte dat het 

geleverde werk binnen de organisaties gerespecteerd zal worden en dat het verwachte 

benchmarkgebeuren geen prioriteit wordt en ook bottom-up mag groeien. 

3.4.5.2.3 Communiceren 
- Kwaliteitsverslag 
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4 Evaluatie verbetertrajecten 2019 
4.1 BOO 
Realisaties 

 In 2019 is er intensief gewerkt aan het actualiseren van de missie en de visie van de 
organisatie. Dit hebben we aangepakt onder begeleiding van een externe begeleidster. 
Dit verhaal is niet af, maar er werden wel belangrijke stappen gezet: 

- Een manier van werken opstellen 
- Een externe begeleider kiezen en engageren 
- Een algemene personeelsvergadering 
- Het uittekenen van de missie, samen met alle coördinerende functies binnen De 

Waaiburg. 
 

 
 

 Een visie op effectmeting: zie daarvoor 3.4 
 Het plan was om terug stil te staan bij een visie op externe samenwerking. De visie is blijven 

liggen, maar er kwam wel een ontmoeting met pleegzorg rond samenwerken in soms lastige 
situaties. Dit heeft geleid tot nieuwe afspraken, engagementen en begrip voor elkaar. 

 Werf 1: het samenwerkingsverband 1G1P werd verder uitgebouwd en kreeg een meer 
duidelijke vorm. Vanuit De Waaiburg, met de inzet van twee begeleidsters en een opvolging 
vanuit Aandacht, werd de Trefplaats stilaan een vaste waarde in het hulpaanbod binnen 
arrondissement Turnhout. Vanuit de Kernpartners hopen we op een uitbreiding zodat dit in 
het volledige arrondissement kan ingezet worden. 

 Werf 3: Het afgelopen jaar is een hele zoektocht geweest naar het vormgeven van de 
samenwerking tussen CAW, MPI Oosterlo, Ter Loke, Cirkant en de Waaiburg in het kader van 
de K(leine)W(oon)E(enheid). Elke partner heeft zich dit jaar vooral moeten focussen op het 
concreet maken en uitrollen van de KWE begeleidingen. Hierdoor merkten we dat het 
inhoudelijk samenwerken vaak op de achtergrond geraakte. De samenwerking tussen de 
Waaiburg en de Goede Plek (CAW) is doorheen het jaar erg gewijzigd. CAW heeft heel wat 
veranderingen doorgemaakt (personeel en infrastructuur) die gemaakt hebben dat we vanuit 
de Waaiburg op zoek zijn moeten gaan naar een alternatieve invulling van onze 
samenwerking. We zijn zelf hard op zoek naar een pand voor de Waaiburg om daar met een 
eigen concept rond KWE aan de slag te kunnen. Uiteraard blijft ook de samenwerking met 
alle partners een essentieel deel hiervan.  

 Samenwerking GGZ-CAW-Jeugdhulp in kader van specifieke woonvormen jong volwassenen: 
deze samenwerking startte in maart 2018 met de detachering van een halftijdse medewerker 
vanuit De Waaiburg. In maart 2019 kreeg deze samenwerking een andere invulling en werd 
er eerder een coachend aanbod voorzien. 

 Positieve Heroriëntering wil problemen niet uit handen nemen van mensen, maar de 
klemtoon leggen op een eigen bijdrage om de problemen aan te pakken. Positieve 
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Heroriëntering zet mensen aan om de focus te verleggen van - dikwijls door hulpverlening 
geleerde - hulpeloosheid naar een ‘drive’. De focus ligt op ‘meer van hetzelfde werkt niet’. 
Het zoeken naar je eigen gevoelens en behoeften en de oorsprong hiervan wordt 
gestimuleerd, om op die manier je verantwoordelijkheid (zowel eigen aandeel als 
engagement) in de situatie te nemen en te werken naar een beter begrijpen van jezelf en je 
gezinsleden. (Met de focus op het inzetten op de mogelijkheden en kansen van aanmelders, 
gezinnen en hun netwerk.)  
 
Wat in 2008 begon als een experiment, is na verschillende jaren geëvolueerd tot een brede 
beweging binnen Vlaanderen. Anno 2019 zijn er 35 organisaties die modules 
contextbegeleiding in functie van Positieve Heroriëntering aanbieden. Deze dynamiek wordt 
gestuwd door de gezinnen, de jeugdhulp en het agentschap ‘Opgroeien’, vanuit een groot 
geloof in deze visie, die een verandering wil genereren op individueel-, gezins- en 
hulpverleningsniveau en de netwerken waarin deze actoren zich bevinden. 
 
Deze visie werkt ook enorm inspirerend binnen Aandacht en sijpelt ook op vele manieren 
naar buiten. Zo gaven we in het verleden reeds een intern inspiratiemoment waar we 
collega’s warm maakten voor deze manier van werken. Daarnaast fungeerden enkele 
collega’s van andere afdelingen reeds als aanmelder. We merkten dat deze zaken bijdroegen 
tot het nog meer nieuwsgierig maken van collega’s binnen andere afdelingen. We wilden dan 
ook graag het gedachtegoed van PH buiten Aandacht verder ontvouwen. In 2019 werden 
hier eerste grote stappen voor gezet.  
In het voorjaar van 2019 werd door PH Kempen de basisopleiding georganiseerd op de Hoge 
Rielen. Zo volgden 6 andere collega’s dit en werden ook zij geprikkeld (Parkoers, Kameleon, ’t 
Spoor, Pitstop, Aandacht). Op vraag van deze collega’s vond er ook een uitwisseling plaats op 
casusniveau enerzijds en een uitwisseling m.b.t. werkmiddelen en methodieken anderzijds.  
Vanuit hen kwam de feedback dat ze deze visie graag meer gedragen zien in hun eigen 
afdeling. We zullen in 2020 dan ook een groter intern inspiratiemoment voorzien waarin we 
afdelingen mee kunnen nemen in dit verhaal. We hopen op deze manier dan ook dat de visie 
meer gedragen kan worden, want, je hoeft niet de module te doen, om op z’n PH’s aan de 
slag te gaan!  

 
Wat is blijven liggen? 

- Evaluatie van het BOO 
- Updaten van kwaliteitshandboek 
- Knopen doorhakken rond verslaggeving 

 

4.2 Unit VECO (VErblijf en COntextbegeleiding)  

 Algemeen 
Ook met de 3 verblijfsafdelingen zijn wij bezig geweest rond effectmeting en de 3 indicatoren zoals 
hoger reeds vermeld staat. We zijn er nog niet, dit zal ook voor deze afdelingen nog wat werk vragen. 
Ook de module kleine wooneenheid werd besproken wat betreft toekomstperspectief. 
 

 Afdeling ’t Spoor 
Het voorbije jaar zijn we onze teamvergaderingen op een andere manier gaan organiseren. Het doel 
was om de vergadertijd te beperken tot maximum 3,5 uur maar ook inhoudelijk efficiënter te 
vergaderen door betrokken begeleiders samen te zetten en aan de hand van een andere bevraging 
inhoudelijk meer bij elke jongere en zijn context stil te staan. Er werd wat inspiratie gehaald bij 
andere afdelingen, er werden praktisch concrete afspraken gemaakt en er wordt gezorgd voor een 
goede voorbereiding. Algemeen kunnen we stellen dat iedereen tevreden is over de huidige manier 
van werken en de vergadertijd beperkt is tot 4u.  
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Daarnaast werd de studie-opvolging herbekeken. Er werd gezocht naar een manier van werken 
waarbij elke jongere de tijd die hij/zij nodig heeft voor school aan de slag gaat en we als begeleiding 
vooral kunnen bezig zijn met motiveren en helpen plannen en organiseren. Het organiseren van 
studie voor jongeren die op verschillende tijdstippen arriveren, het gezamenlijk eten en daarnaast 
alle andere taken die moeten gebeuren vraagt heel wat planning en geregel.  
Ons laatste doel had betrekking op de werkdruk. Ondanks de acties die werden ondernomen zoals de 
taakverdeling, werken met prioriteitenlijstjes en oog voor ontspanningsmomenten met het team 
blijft het effect uit. We nemen deze zorg dan ook verder mee in het komende werkjaar.  
 

 Afdeling de Leeuwerik 
Ons eerste doel had te maken met ouders en jongeren bewuster leren omgaan met geld, materiaal… 
alles wat geld kost in het leven. Er werden heel wat acties ondernomen. Zo wordt het voedingsgeld 
(voor weekend of vakanties) gestort op rekening van de ouders (in plaats van uit de hand te geven). 
We merken dat voor sommige ouders dit bedrag, hoe klein ook, erg van belang is in het rondkomen.  
Daarnaast besloten we ouders steeds in te schakelen bij aankopen (bv. een bril, jas,…), nog meer dan 
we dat tot nu toe deden. Dit loopt prima : er is overleg mogelijk, ouders bellen, brengen de rekening 
binnen en voelen zich betrokken om hun kinderen prijsbewust te leren zijn. Een andere actie die we 
gepland hadden was ouders en kinderen te laten kennismaken met goedkope alternatieven (bv. de 
tweedehandswinkel, voedselbank, apps, …). Er was heel wat werk gestopt in een interactieve 
participatieraad voor ouders maar helaas zijn er maar drie ouders komen opdagen. Tot slot willen we 
in ons onthaalboekje iets opnemen over o.a. zakgeld en allerlei geldzaken. Dit is nog niet gebeurd, 
het staat nog op de planning.  
 
Een tweede doel ging over de individuele begeleiding en de wens om meer methodisch te kunnen 
werken aan hulpvragen. Er is een uitgebreide methodiekenkast maar in praktijk blijven we ervaren 
dat we er nog te weinig gebruik van maken. Opdracht voor iedereen is om bij de kindbesprekingen 
bewust stil te staan bij welke methodiek bruikbaar zou zijn en daarnaast heel concreet te maken wat 
realistisch en haalbaar is. Dit doel blijven we verder vasthouden, met aandacht voor WAT ? WIE ? 
WANNEER ? 
 
Het derde doel had te maken met contextbegeleiding, en alles wat met de contexten van de kinderen 
te maken heeft, meer als team te ondersteunen. We hebben soms te maken met erg moeilijke 
contexten die zwaar wegen of veel van begeleiding vragen. We maken er werk van het aanwezig 
netwerk in beeld te brengen en te houden. Elke evolutiebespreking is een moment om het 
aanwezige netwerk te updaten. De IB tekent en houdt het overzicht goed bij.  
Daarnaast zijn we expliciet gaan vragen naar vertrouwensfiguren/steunfiguren. We merken dat 
ouders en kinderen met niemand komen maar toch blijven we er naar vragen. Verder is er meer 
aandacht om zaken die zich voordoen in de mate van het mogelijke op het moment zelf op te pakken 
en niet steeds bij de contextbegeleider te droppen (wat vaak goedbedoeld gebeurt). Om elkaar als 
team meer te ondersteunen letten we er op te spreken in de wij-vorm (“wij hebben er over 
nagedacht en wij denken….”). Tenslotte zijn we veel meer de kindbesprekingen (vanuit het team) 
met ouders gaan delen en bespreken.  

  

 Afdeling de Pitstop 
 Uitbouw niet professioneel netwerk  

Het netwerk komt aan bod op de contextbesprekingen. We ervaren dat het erg belangrijk is om hier 
al van bij de start van een begeleiding, op een intake, voldoende gewicht aan te geven, het vast te 
pakken en vast te houden.  Dit thema gaat in 2020 ook een stageopdracht zijn. Een opdracht is de 
ideeën uit Family Finding en Signs of safety hierin mee te pakken en vast te houden.  
 

 Ondersteuningsplan  
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Er wordt intussen gewerkt met een ondersteuningsplan. De bedoeling is om de doelenkaartjes 
(geïnspireerd op het competentiemodel en vertrektraining) af te stemmen op het 
ondersteuningsplan en de benaderingswijze van Signs of safety. Er is een sjabloon waarmee in elke 
nieuwe begeleiding aan de slag wordt gegaan. Ervaringen worden uitgewisseld en de werkwijze 
verder verfijnd.  
 

 Energie halen uit contextbesprekingen  
De algemene ervaring is dat contextbesprekingen efficiënt verlopen maar dat we er toch nog meer 
kunnen uithalen. We namen onze werkwijze onder de loupe en besloten dat het belangrijk is te 
kunnen starten vanuit een vraag van de begeleider(s). We gaan dan ook meer aandacht besteden 
aan de agenda vooraf. Om terug te kunnen blikken naar vorige besprekingen en ‘de draad’ vast te 
houden worden verslagen er telkens bij genomen. 
  

4.3 Unit DACO (DAgbegeleiding en COntextbegeleiding)  

 Algemeen 
DOEL: 
Innoverend aan de slag gaan met dagbeleiding in groep om op die manier het maximale uit de 
werkvorm te halen door meer te kunnen inspelen op de noden en behoeften van cliënten, link tussen 
leergroep en context sterker maken.  
Ontwikkelen van gedeelde visie rond de plaats van de pijler school- en studiebegeleiding in de 
werking. 
 

ACTIES: 
- Kerngroep komt regelmatig samen  

  - Op afdelingsniveau wordt thema regelmatig geagendeerd op overlegmomenten  
- Er wordt op afdelingsniveau geëxperimenteerd met projectmatig werken, 
geëvalueerd en bijgestuurd  
- Dag van de dagcentra: aan elkaar voorstellen hoever we staan, uitwisselen rond 
sterktes en aandachtspunten.  

 
RESULTAAT: Innovatief werken werd verder uitgebouwd en bijgestuurd. Tijdens de dag van 
de dagcentra werd er uitgewisseld en geïnspireerd. Op overlegmomenten met aanmelders 
vanuit de brede instroom werd onze manier van werken verduidelijkt. Onderdeel 
schoolondersteuning dient nog verder uitgewerkt te worden. 
  

 Afdeling Parkoers 
DOEL:  
Innoverend aan de slag gaan met dagbegeleiding in groep om op die manier het maximale uit de 
werkvorm te halen door meer te kunnen inspelen op de noden en behoeften van cliënten, link tussen 
leergroep en context sterker maken. 

ACTIES: 
- Op de nieuwjaarsreceptie (netwerkfeestje) maken we bekend aan de gezinnen en het 

netwerk dat we hen willen uitnodigen om met ons mee na te denken over ons nieuw 

concept.  

- We organiseren een denkavond samen met gezinnen en ouders om ons idee voor te stellen 
en hen hierin mee te nemen en hen te laten aanvullen met eigen ideeën.   
- Samenvatting van de denkavond wordt besproken en plannen verder concreet gemaakt.  
- We organiseren maandelijks een opendeurmoment. 
- We organiseren een thema week rond opvoeding.  
- We bereiden ons kamp voor gericht op sociale vaardigheden.  
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- We evalueren het proces en maken een jaarkalender waarin we de themaweken en de 
opendeurdagen plannen en bezorgen dit aan de gezinnen.  
- Innovatief werken wordt geregeld ingepland op de teamvergadering zodat dit voldoende 
voorbereidingstijd krijgt en dit niet blijft liggen. 
  

RESULTAAT: 
- Leerdoelen zijn duidelijker voor jongeren en ouders. Schoolondersteuning gebeurt meer op 
maat. Dit laatste mag nog meer uitgebouwd worden.  
- Er werd een extra educatief aanbod aangeboden.  
- Ouders en jongeren participeren meer. Formele participatie mag nog meer uitgebouwd 
worden.  
- Context en netwerk wordt meer betrokken en verruimd. 
- Ervaringsleren zal terug bewuster ingepland worden.  
 

Bijkomend werden een aantal ingrepen gedaan in de overlegstructuur waardoor vergaderen 
efficiënter verloopt. Er gebeurde een investering in de infrastructuur, in de vorm van 
interieurverbetering, met een mooi resultaat. Ook hierin werden jongeren betrokken. 
 

 Afdeling Jan Rap 
 
DOEL: Innovatief werken verder uitwerken en implementeren 

ACTIES:  

- Vanaf 4/2 geen klassieke groep meer op donderdag. 

- Per gezin duidelijk krijgen wat groeipunten zijn voor ieder individueel en als gezin.  
- Krokusvakantie invullen aan de hand van leerpunten.  

- Donderdag invullen in functie van groeipunten.  
- Grote vakantie invullen in functie van groeipunten.  
- Thema regelmatig agenderen op teamvergadering. 

RESULTAAT: 

- Visie rond innovatief werken uitgewerkt en geïntegreerd in de werking van Jan Rap. 
Formele en informele participatie van jongeren en context is toegenomen. 
Schoolondersteuning dient nog verder uitgewerkt te worden. 

  

DOEL: Efficiënter overleggen en vergaderen  

ACTIES: 

- Thema ‘vergaderen’ wordt in zijn geheel bekeken: hoe vaak? welke aanwezigen? 
Welke onderwerpen met wie bespreken?   

Tot dan:  

- duidelijke vragen noteren in agenda  
- korte briefing afbakenen, alleen belangrijke afspraken overlopen.  
- planning CB op einde team brengen, zodat dit beter wordt voorbereid door 
collega’s  

RESULTAAT: 
- Nieuwe vergaderstructuur werd uitgedacht en ingevoerd. Vergaderingen verlopen 
efficiënter. Dient wel regelmatig opgefrist te worden om niet te vervallen in oude patronen. 
Er is meer digitaal terug te vinden waardoor dit niet meer op de vergadering dient besproken 
te worden. Er zijn nieuwe afspraken rond de opvolging en overdracht van begeleidingen bij 
afwezigheid van collega en deze worden toegepast. 
 

Bijkomend werden er een aantal aanpassingen gedaan in de manier van invullen van de co-
begeleidingen, individuele begeleidingen en de rollen van de begeleiders bij een start van een 
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nieuwe begeleiding. Er werd veel energie gestoken in het verbeteren van de sfeer in de leergroep, 
met resultaat. 

 

 Afdeling Kameleon 
 
DOEL: Module dagbegeleiding en contextbegeleiding meer verankeren en linken. 

ACTIES: 
- We organiseren brainstormmomenten om te verfijnen, concretiseren, filteren: wekelijks 
tot tweewekelijks vergadermoment wordt ingepland.  
- We organiseren een infomoment voor ouders en jongeren: visie uitleggen, input vragen. 

- We leggen bovenstaande zaken samen en werken een plan van aanpak uit.  
- We implementeren het plan van aanpak.  
- We evalueren en sturen bij in functie van het najaar. 
RESULTAAT: doel gerealiseerd. Er wordt veel meer op maat en in functie van leerdoelen 
gewerkt in de leergroep. Onderdeel schoolondersteuning dient nog verder uitgewerkt te 
worden. 

 
DOEL: Kameleon toegankelijker maken voor ex-jongeren die nog nood/behoefte hebben aan een 
plekje waar ze hun vragen, over welk thema dan ook, kunnen komen stellen.  

ACTIES: 
- Verschillende stappen beschreven in eindwerk worden toegepast. 
RESULTAAT: doel gerealiseerd. Ex-jongeren werden op een laagdrempelige manier bereikt. 

 
Bijkomend werd er een extra IB ruimte gecreëerd om nog meer tegemoet te kunnen komen aan de 
individuele noden en doelstellingen op dit vlak. 
 

4.4 Unit ENCO: aanbod is enkel contextbegeleiding  

 Algemeen: afdeling Aandacht 
Realisaties 
- In 2019 werden de grote krijtlijnen voor een geïntegreerd concept uitgetekend. Dit was 

eind 2019 nog niet helemaal af, maar het was wel voldoende af om in het voorjaar van 
2020 mee van start te gaan. De krijtlijnen: 

- warmer wachtlijstbeheer 
- meer zorg op maat 
- meer inzetten van talenten van medewerkers 
- nog versterken van netwerkhulpverlening 
- beter overleggen met elkaar 

- Open plaatsen sneller ingevuld krijgen 
- We hebben intensief ingezet op regionale afstemming en verfijning van het 

wachtlijstbeheer. 
- We zijn creatief op zoek gegaan naar hoe we onze middelen maximaal kunnen 

inzetten; ook door soms boven onze capaciteit te gaan. 
- Aandacht besteden aan de werker. 

 

 Subteam Kern: breedsporige CB 
Dit subteam werd geconfronteerd met een ernstig agressie-incident. Dit heeft grote impact 
gehad en hierdoor was het bewonderenswaardig dat ze er in geslaagd zijn het reguliere werk 
gedaan te krijgen. 
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 Subteam Focus: breedsporige CB en laagintensieve CB 
Binnen Focus werd gewerkt aan een betere manier om gezinnen te kunnen bespreken. Zo 
zijn we aan de slag gegaan met OASE en met de roddelmethode. Een inspirerende oefening. 
 

 Subteam PH 
Ook binnen het PH-team zijn we bezig geweest met het anders organiseren van de 
vergadering. Ieder neemt de verantwoordelijkheid op zich om aan te geven wat hij wil 
bespreken en hoeveel tijd hij daarvoor nodig heeft. Zo start de vergadering met het opnemen 
van 'taartstukjes' van een welbepaald aantal minuten. We hebben ook de vergadering 
opgedeeld in 3 grote rubrieken (dus 3 taarten): 

 Opener: wat wil ik kwijt over mezelf, mijn situatie 

 Help ik zit vast in een gezin, bevragen van tips, voorstelling nieuw gezin,... 

 Praktische punten (info uit externe vergaderingen PH, wachtlijst, overkoepelend info 
vanuit PH Kempen, andere varia,...) 

4.5 Aanvullend hulpverleningsaanbod  

 ’t Alternatief (dagbesteding)  
In het eerste deel van het jaar omvatte het takenpakket van de dagbesteding hetzelfde als dat van 

2018 mits enkele nuance verschillen. Er werd zoals andere jaren zinvolle daginvulling aangeboden, 

gezocht naar (vakantie)werk en/of weekendwerk. Daarnaast werden de eerste stappen gezet naar 

projectwerking vb. zuidergekte. Er werd ook samengewerkt met DOTT om hun theaterproject mee te 

ondersteunen enz. 

Langzaamaan werd echter duidelijk dat al onze afdelingen nood hadden aan extra ondersteuning op 

verschillende terreinen: individuele trajecten mee ondersteunen, overkoepelende activiteiten mee 

vorm geven enz. Hierdoor werd er beslist om het team uit te breiden met 19 uren. Er startte een 

nieuwe collega en de dagbesteding werd in zijn huidige bestaan grondig onder de loep genomen. 

Omdat de naam ‘dagbesteding’ de lading niet meer dekte, gingen we op zoek naar een toepasselijke 

naam en kwamen we tot ‘t Alternatief’. ‘t Alternatief biedt jongeren en gezinnen die begeleid 

worden door De Waaiburg vzw een individueel traject en/of groepstraject aan, aangepast aan de 

noden van elk individu.  

1. Zinvolle dagbesteding 
In 2019 werd er voor 23 jongeren een zinvolle dagbesteding gezocht. Dit kon zowel intern als extern 

plaatsvinden. Het betreft vooral jongeren ouder dan 12 jaar. Dientengevolge zijn er afdelingen die 

minder beroep doen op de zinvolle dagbesteding. In praktijk botsen we bovendien meer en meer op 

het hiaat aan externe, zinvolle dagbesteding voor jongere kinderen. Vaak wordt er een bepaalde 

vorm van zelfstandigheid en maturiteit verwacht omdat de jongeren vrijwillig worden ingezet in 

rusthuizen, kinderzorg, dierenverzorging, enz. 

In 2019 is de meest voorkomende reden waarom zinvolle dagbesteding aangevraagd wordt, betreft 

het sociaal-emotioneel welbevinden van jongeren. De combinatie van voltijds onderwijs met hun 

psychisch welbevinden valt hen zwaar waardoor er een tijdelijk alternatief project wordt aangeboden 

met als doel om binnen afzienbare tijd terug naar school te gaan. Daarnaast zien we dat er tevens 

vaak gezocht wordt naar een alternatieve daginvulling naar aanleiding van een schorsing op school 

(13%). Dit gaat vaak om tijdelijke trajecten ter overbrugging van de uitsluitingsperiode. 

Uitsluitingsperioden varieerden in 2019 van enkele dagen tot enkele maanden.  

Dit heeft tot gevolg dat er heel wat langdurige trajecten (39%) hebben plaatsgevonden in 2019. 

Daarnaast zien we ook dat er een heel aantal externe trajecten langer dan een maand liepen omdat 

jongeren dit konden doen buiten hun schooluren, zoals helpen op een manege, in een bibliotheek, 

enz. Deze trajecten vragen wel heel wat opvolging. Enerzijds omdat we willen dat de doelen en de 

noden van de jongeren bereikt kunnen worden maar anderzijds omdat we onze samenwerking met 
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externe partners uiteraard willen blijven evalueren en verbeteren indien nodig, zodat we een goede 

samenwerking kunnen behouden.  

2. Ondersteunen bij het zoeken naar werk 
Net zoals vorig jaar waren er heel wat jongeren op zoek naar werk. We zien vooral dat Pitstop en ‘t 

Spoor hiervoor beroep doen op onze ondersteunende dienst. Maar ook dagcentrum Jan Rap en 

Aandacht vonden de weg hiervoor naar ‘t Alternatief. Bij de meeste jongeren gaat het om een 

kortdurend traject. Er zijn echter ook een aantal jongeren die meermaals ondersteuning nodig 

hadden in hun zoektocht. We zien wel dat bijna alle trajecten eindigden met een positieve opstart bij 

een werkgever.  

3. Individuele en/of groepstrajecten 
Zoals we vorig jaar al aangaven, sprongen we mee op de kar om een evenement te organiseren rond 

Zuidergekte i.s.m. stad Geel. Een aantal afgevaardigden van de verschillende afdelingen kozen ervoor 

om hun schouders hier mee onder te zetten.  De eerste voorbereidingen en samenkomsten 

gebeurden reeds in 2018. De dag rond Zuidergekte op de Waaiburg ging door op woensdag 26 juni 

2019. Ondanks dat de opkomst minder groot was dan gehoopt, vonden we het een groot succes. We 

probeerden de jongeren en hun ouders zoveel mogelijk te betrekken in dit evenement door op 

voorhand muzieklijsten op te vragen, te motiveren om hun kwaliteiten die dag in te zetten, 

enzovoort. Zo maakten verschillende ouders iets lekkers te eten, schilderden ze prachtige 

kunstwerkjes op de kinderen hun gezicht, …. Daarnaast waren er ook heel wat jongeren die ons 

hielpen. Zo vertelde een jongen van de Pitstop over zijn vlucht van Afghanistan naar België, zorgde 

een ex-jongere van Parkoers voor de nodige muziek, was er een meisje dat samen met een mama 

met henna werkte, enz. 

 

 Therapie  
Het intern therapeutisch aanbod dat er momenteel mogelijk is, is zeer beperkt aangezien er geen 
apart urenpakket voorzien is en een beperkt aantal mensen met therapie-opleiding naast hun andere 
taken ook therapie aanbieden.  We doen dan ook zeer vaak beroep op externe therapie bij CGG, 
privé-therapeuten of bij Tejo.  
 

 Ervaringsleren 
In principe zou elke afdeling hier iets kunnen vertellen over hoe ze met ervaringsleren aan de slag 
zijn gegaan, binnen hun eigen afdeling maar ook overkoepelend over afdelingen heen. Ervaringsleren 
werd ingezet in de groepswerking, in de begeleidingen, zowel individueel als in de context. Het wordt 
stilaan duidelijk dat dit een belangrijk begeleidingsaanbod geworden is binnen de organisatie. 
 

 Oudergroepen: triple P en geweldloos verzet 
We maken ten laatste in september een jaarplanning voor het volgende jaar en voor zover mogelijk 
over een langere periode. Tot dit jaar bestaat ons aanbod uit een groep triple p voor ouders van 
jonge kinderen, een groep triple p voor ouders van tieners en een groep voor ouders rond nieuwe 
autoriteit of geweldloos verzet.  

 
Na 10 jaar ervaart iedereen de nood om onze groepssessies van het triple p programma te herzien. 
We willen de sterkte van het programma behouden maar daarnaast aanvullen met de ideeën uit 
geweldloze communicatie, hechtingstopics en nieuwe autoriteit. Er bestaat intussen een heel team 
van begeleiders die de oudergroepen in beurtrol begeleiden. Volgend jaar hopen we met een 
vernieuwd groepsaanbod te kunnen werken ! 

 
In 2019 zijn er twee oudergroepen doorgegaan. De triple p voor ouders van jonge kinderen in de 
periode maart tot mei. 7 ouders schreven zich in maar 5 ouders hebben uiteindelijk deelgenomen. 
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In het najaar van 2019 vond een groep Triple P tieners plaats. Omdat de meeste deelnemers uit de 
regio Mol afkomstig waren, werd ervoor gekozen dit te laten doorgaan op dagcentrum Jan Rap. Er 
namen 6 ouders deel, 1 van hen stopte doorheen de sessies. 
We organiseerden voor het eerst een infomoment voor de contextbegeleiders van wie gezinnen aan 
de sessies deelnamen en gaven ook na elke sessie feedback over het verloop van de sessie. Op die 
manier hopen we de transfer en het effect van de sessies te verhogen.  
 
De oudergroep nieuwe autoriteit/geweldloos verzet staat voor begin 2020 gepland.  
 

4.6 Ondersteunende diensten 

 Veiligheid  
Voor veiligheid en ICT hadden we grootse plannen voor 2019. We zochten al enige tijd naar een 
waardige opvolger voor ons elektronisch dossier. We wilden een meer gebruiksvriendelijk 
programma waar we verschillende jaren tevreden over zouden zijn. De afweging tussen prijs, 
gebruiksvriendelijkheid heeft even geduurd. Samen met Cirkant hebben we in een partnership 
dezelfde keuze gemaakt. We zijn dan in april 2019 van start gegaan met Ecqare. Tegelijk zijn we 
overgeschakeld naar O365 voor onze andere data die niet cliënt gerelateerd zijn. De voorbereiding 
hierrond was een huzarenstuk. Op één weekend hebben we alles overgezet en zijn dus op 1 april van 
start gegaan in een voor De Waaiburg, nieuwe digitale wereld. Het was de bedoeling dat iedereen 
mee aan boord kwam. We verwachten van elke medewerker, stagiair dat hij/zij kan werken in deze 
structuur. We organiseerden heel 2019 ‘klasjes’ intern waar alle vragen aan bod mochten komen en 
waar we in realtime oefenden op al die nieuwe zaken. Er waren heel wat medewerkers die hierop 
ingetekend hebben… En als het van de eerste keer niet lukte dan kwamen ze terug en kregen een 
opfrissing. Ondertussen hebben we de voordelen van het nieuwe systeem ervaren. We kunnen veel 
flexibeler werken dan vroeger. Telewerken en thuis eventueel wat bijlezen behoren zeker tot de 
mogelijkheden. 
 

 Logistiek en infrastructuur  
Betreffende de serviceploeg zijn er weer wissels gebeurd in de equipe. Er gingen weer een aantal 
medewerkers op verdiend pensioen en dan verjongt de ploeg met nieuwe aanwervingen! Dat geeft 
een nieuwe groepsdynamiek en verschuivingen van werkplekken voor sommigen.  
Betreffende infrastructuur kregen de plannen vorm voor de renovatie van het hoofdgebouw. Er werd 
met een interne werkgroep nagedacht welke zaken we hier toch belangrijk in vinden, dit werd 
geregeld teruggekoppeld naar de architect. Gelijktijdig met de voorbereidingen van het 
hoofdgebouw werd ook de verhuis van de centrale diensten van het hoofdgebouw voorbereid naar 
de bovenverdieping van de gerenoveerde kleuterschool. Er werd ingepakt, gesorteerd, en verhuisd. 
Op 1 oktober namen we onze relatief tijdelijke intrek in ‘ het scholeke’.  
 

 Supervisie/casusbesprekingen 
Gaan door voor alle mobiele begeleidingen van ‘t Spoor. Daarnaast wordt dit ook ingezet voor 
begeleidingen waar verschillende afdelingen samenwerken. In 2019 zijn er vanuit verblijf rond 6 
gezinnen over verschillende afdelingen heen casusbesprekingen geweest. Meestal ging dit over 
begeleidingen waar broers/zussen op verschillende verblijfsafdelingen verbleven. Daarnaast ook 
gezinnen waar reeds contextbegeleiding was vanuit Aandacht en waarvan één van de kinderen 
verbleef binnen Leeuwerik, Pitstop of ‘t Spoor.  
Begeleiders of afdelingen kunnen ook casusbesprekingen aanvragen. Op dit laatste aanbod wordt 
weinig ingegaan. 
 
In 2019 werd het werkondersteunend overleg (WOO) binnen de dagcentrumwerking als positief 
ervaren en geëvalueerd. Dit betekent dat de zuivere contexttrajecten en de langdurige 
uitstroomtrajecten die door de dagcentra begeleid worden, binnen deze ‘formule’ verder opgevolgd 
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zullen worden.  Het doel van deze één-op-ééncontacten (teambegeleider en contextbegeleider) of 
één-op-tweecontacten (teambegeleider en context- en cobegeleider), blijft om samen te zoeken naar 
antwoorden op vragen/problemen waar men inhoudelijk op botst binnen een traject, maar eveneens 
om stil te staan bij hun eigen positie en beleving als begeleider binnen de begeleiding. Op deze 
manier willen we zorg dragen voor het gezin EN de begeleider.  
 
 

4.7 Intern overleg  

 Comité Veco 
Is in 2019 3 keer doorgegaan. Kwam aan bod: 

 De sjablonen werden bekeken, ook het ondersteuningsplan 

 Kleine Wooneenheid werd inhoudelijk voorgesteld en de problemen met de Goede Plek 
kwamen aan bod, alsook ons nieuw project met een meer geïntegreerde KWE werking (zie 
CBAW) 

 De effectmeting en hoe we dit aanpakken naar uitval, tevredenheid over resultaat en 
doelrealisatie. 

 Permanentie- en eindejaarsregeling. 
 

 Comité Daco 
Het Comité Daco kwam in 2019 7 maal samen. 
Naast de vaste onderwerpen zoals bezetting en uitwisseling, kwamen volgende thema’s aan bod: 
overkoepelende priacs, innovatieve werking van de module dagbegeleiding in groep, aanmeldingen 
en indicatiestelling, onthaalboekje, effectmeting en hoe dit maximaal laten opleveren, efficiënt 
gebruik van het elektronisch dossier, stages. 
 

 Comité Enco 
Zie 4.4.1 
 

 CPBW 
Het CPBW kwam in 2019 8 maal samen waarvan 2 maal in aanwezigheid van de arbeidsgeneesheer. 
De volgende thema’s waren belangrijke gespreksonderwerpen: VAP-dagen, loonkloofanalyse, 
jaarverslag sociale maribel, agressiebeleid, deconnecteren. Er werd telkens ook verslag uitgebracht 
van de interne preventieadviseur en ook vanuit de syndicale afgevaardigden. 
 

 Directieraad/personeelsvergadering 
In april namen we terug een nieuwe start met de directieraad. Er werden een aantal thema’s 
besproken zoals het innovatief werken, de jongvolwassenen,… Ook de toekomst van De Waaiburg 
kwam aan bod. Dit resulteerde in september in een personeelsvergadering. In oktober werd er op 
basis van de resultaten van de personeelsvergadering verder gewerkt met de leden van de 
directieraad. Ook in januari 2020 is er een volgende beleidsdag en zal dit verder een vervolg krijgen 
in 2020. 
 

 Plan- en opvolgoverleg 
In februari vond er een planvergadering plaats waarop, zoals de voorbije jaren, de afdelingen en de 
werkgroepen hun priacs naar voor brachten. Een opvolgvergadering heeft er niet plaatsgevonden. 
Deze is opgegaan in de personeelsvergadering en directieraad. 
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 Permanente werkgroep PW 
De werkgroep kwam 6 keer samen. Er werd geopteerd, op algemene vraag, in plaats van 
verschillende thema’s aan bod te laten komen, de ideeën, benaderingswijze en methodieken uit 
Signs of Safety op te frissen en verder uit te diepen maar vooral er actief mee aan de slag te gaan in 
de eigen begeleidingen. We startten met een stand van zaken na 4 jaar. Enkele mensen brachten 
vanuit een gevolgde vorming nieuwe inspiratie en we konden opnieuw ervaren dat het gaat om het 
proces, niet een product. Vanuit de benaderingswijze waarin je als begeleider de neiging moet 
weerstaan om zelf te komen met regels, oplossingen e.d. en aan families te vertellen wat ze moeten 
doen. In plaats daarvan : de focus ligt erin het netwerk te begeleiden in het verantwoordelijkheid 
nemen en het maken van een eigen plan. 

 

 Werkgroep werkers  
Jaarlijks komt de bespreking van de taakverdeling binnen elk team aan bod en wordt hierrond 
feedback uitgewisseld.  
De evaluatie van telewerk binnen de Waaiburg leidde tot enkele aanpassingen van reeds vastgelegde 
regels en tot de afspraak om het effect op samenwerking systematisch op te volgen. 
Mede in het kader van langer werken herbekijken we ons beleid rond zorg voor medewerkers. We 
baseren ons op onderzoek rond werkbaar werk in de social profit. Zo overlopen we 9 domeinen die 
de werkbaarheid van een job bepalen. Hierbij gaan we na wat al aanwezig is en wat nog verder kan 
uitgewerkt worden. 

 

 Werkgroep emap (emancipatie en participatie) 
In 2019 hebben we de klachtenprocedure onder handen genomen. Dit werd geëvalueerd in 
participatieraden en op teams. Hieruit bleek dat er een aantal elementen konden verbeterd worden: 

 Een eenvoudigere taal  
 Een apart document i.p.v. het ergens onder te brengen in een te uitgebreide 

onthaalbrochure 
 Minder klemtoon leggen op klachtenbussen 

Finaal was het evalueren en bijsturen van de klachtenprocedure de aanleiding om gans de 
onthaalbrochure onder de loep te nemen. Dit staat dan ook geagendeerd voor 2020. 
Verder is de procedure voor het bewaren en vernietigen van dossiers aangepast aan de nieuwe 
regelgeving: bewaren tot cliënt 35 jaar is geworden. 

 

 Werkgroep omgaan met agressie 
De werkgroep omgaan met agressie kwam in 2019 niet samen. Reden hiervoor is dat vanuit De 
Waaiburg werd deelgenomen aan het Ginko project: een door Icoba opgezet traject waarbij 
verschillende organisaties hun agressiebeleid onder de loep nemen en verbetertrajecten uitwerken. 
Er werd naar aanleiding hiervan wel een bevraging bij alle personeelsleden gedaan en dit werd 
teruggekoppeld en besproken op de werkgroep werkers. Het Ginko project loopt af in 2020 en onder 
andere in functie daarvan zal de werkgroep agressiebeleid samenkomen. 

 

 Werkgroep CBAW (contextbegeleiding autonoom wonen) 
De werkgroep CBAW is samengesteld uit 2 begeleiders van ‘t Spoor, 2 begeleiders van de Pitstop, 2 
centrale functies. 
Kwam het voorbije jaar aan bod: 

 KWE: Plaats KWE verdwijnt omdat De Goede Plek in Geel zijn werking op die locatie stopzetten. 
Momenteel zijn we op zoek naar een huis waar we deze module terug kunnen aanbieden. 
Momenteel wordt deze module “vervangen” door meer in te zetten op CBAW-begeleidingen. 

 Verder is er een begin tot samenwerken gestart met JAC Geel en Cachet rond het opzetten van 
een Op Eigen Benen training waar we ex-gasten bij betrekken en waar ex-gasten en jongeren die 
eraan denken om in CBAW te gaan mekaar kunnen ontmoeten. 
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 Priorregeling Sociale huisvesting voor startende CBAW ‘ers. Nieuwe aanmeldingsprocedure. 

 Zowel ‘t Spoor als Pitstop werken ondertussen met het ondersteuningsplan. Een sjabloon werd 
ontworpen. 
 

 Werkgroep gebruik van beeldmateriaal 
In 2019 was deze werkgroep minder actief in het aanbieden van nieuw materiaal.  

 

 Werkgroep ervaringsleren 
Kwam het voorbije jaar aan bod: 

 Biesboschen 

 Berghuttentocht (Aosta – Gran Paradiso - Italië) 

 Sorteren outdoormateriaal 

 Rots en Water: er liepen verschillende begeleidingen van kinderen, jongeren, ouders 

 Escape Room 

 Uitwisseling 

 Voorstelling Time Out project St. Augustinus Lanaken 
 

 Werkgroep gezondheidsbeleid 
Kwam het voorbije jaar aan bod: 

 MTB challenge in Bel 

 Stappenteller competitie 

 Start to walk 

 Gezond vergaderen 

 Duurzaamheid 

 Evaluatie gezonde voeding 
 

 Werkgroep drugbeleid 
Kwam niet samen in 2019 
 

 Werkgroep seksualiteitsbeleid  
Kwam niet samen in 2019 
 

 Werkgroep opvoedingsondersteuning 
Deze werkgroep kwam 3 keer samen. Vast agenda is het evalueren, plannen en organiseren van de 
oudergroepen triple p en geweldloos verzet naast het uitwisselen van alles (ervaringen, initiatieven, 
info en methodieken) op vlak van opvoedingsondersteuning. Zoals hoger vermeld ervaren we na 10 
jaar de nood om onze groepsprogramma’s te herwerken. Inspiratie halen we uit verschillende 
hoeken. In de werkgroep kwamen collega’s van Aiko de aanpassingen die zij deden en hun 
ervaringen met ons delen. In 2020 hopen we van start te gaan met een vernieuwd aanbod ! 

 

 Werkgroep online media 
Tijdens een werkgroep ‘online media’ werd er vanuit verschillende afdelingen kenbaar gemaakt dat 
ze zich zorgen maakten rond het internetgebruik van onze kinderen en jongeren. Daarnaast 
ervaarden we ook dat ouders en begeleiding hier zelf te weinig kennis rond hadden. Tevens konden 
we vaststellen dat ouders niet altijd de weg vonden naar de infomomenten die door verschillende 
scholen enz. werden aangeboden.  
Hierdoor ontstond het idee van een vorming rond mediawijsheid intern te organiseren. We sloegen 
de handen in elkaar en gingen op zoek naar externen om dit mee vorm te geven.  
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Anneke Deckers, gespreksleider bij de gezinsbond, gaf 3 infoavonden voor de ouders van de 
Waaiburg. Ook de begeleiding van de Waaiburg, het Huis van het Kind en Al-arm werden 
uitgenodigd. Tijdens deze ouderavonden kwamen verschillende thema’s aan bod, namelijk ‘internet 
& privacy’ ( 5 ouders, 2 stagiairs) ‘cyberpesten’ (3 ouders, 4 begeleiders) en ‘social media’ (3 ouders, 
1 stagiaire). Normaal gezien stond er ook nog een infoavond rond ‘gamen’ op de planning maar deze 
werd afgelast o.w.v. te weinig inschrijvingen.  
Gelijktijdig met de gezinsbond, deed Link in de Kabel en ’t Alternatief een aanbod naar de jongeren 
(+12 jaar) van de Waaiburg. Hier kwamen de thema’s ‘e-safety’ (4 jongeren), ‘smartphone’ (12 
jongeren), ‘online dating’ (5 jongeren) en ‘programmeren’ (5 jongeren) aan bod. Jongeren kwamen al 
spelenderwijs in contact met veilig internetgebruik. 
 

 Werkgroep documentbeheer 
De werkgroep documentbeheer is samen gekomen om het uitrollen van het nieuwe elektronisch 
dossier en office 365-toepassingen op te volgen. We hebben enerzijds vastgesteld dat dit een niet te 
onderschatten operatie is geweest en anderzijds vastgesteld dat er ook op veel vlakken winst is 
geweest. 
Het heeft van veel mensen veel gevraagd om deze omslag te maken en voor sommigen blijft dit nog 
een bijna dagelijkse kamp met elektronica. Anderzijds zijn we blij dat we op deze trein zitten. Deze 
tekst wordt geschreven in volle Corona-crisis en allicht komt dit in ons volgend kwaliteitsverslag 
uitvoeriger aan bod, maar de keuze om op de cloud-weg te gaan heeft heel wat mogelijk gemaakt. 
We durven niet denken aan wat het had betekend zonder deze IT-infrastructuur.  
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5 Organisatie in cijfers 
5.1 Gegevens over begeleidingen 

 Algemeen: opgelegde indicatoren 

 Bezetting  
Er blijven verschillen tussen eigen gegenereerde cijfers en cijfers uit Binc. Omdat we niet 
goed weten welke cijfers onze administratie nu net nodig heeft, geven we beide cijfers en 
proberen daar een duiding bij te geven.  
  

5.1.1.1.1 Binc-cijfers op organisatieniveau  

Gewogen cijfer (gemiddelde bezetting Waaiburg)  99,2%  

Gemiddelde bezetting verblijf  88,9%  

Gemiddelde bezetting dagbegeleiding  109,7%  

Gemiddelde bezetting cbaw  71,7%  

Gemiddelde bezetting contextbegeleidingen  99,6%  

   Breedsporige contextbegeleidingen  107,2%  

   Laagintensieve contextbegeleidingen  99,1%  

   Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering       99,3%  

Begeleiding in een kleinschalige wooneenheid     16.3% 

  

5.1.1.1.2 Eigen cijfers op organisatieniveau  

Gemiddelde bezetting Waaiburg  101,65%  

Gemiddelde bezetting verblijf  89,79%  

Gemiddelde bezetting dagbegeleiding  107,76%  

Gemiddelde bezetting CBAW  76,65% 

Gemiddelde bezetting contextbegeleidingen  102,54%  

  

5.1.1.1.3 Verder opgesplitst naar afdelingen  

verblijf  
 

Leeuwerik  90,97%  

‘t Spoor  86,76% 

Pitstop  91,65% 
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Dagbegeleiding in groep  

Parkoers  103,89%  

Jan Rap  108,35%  

Kameleon  111,04%  

contextbegeleiding  
 

‘t Spoor 122% 

Parkoers  113,1% 

Jan Rap  149,95% 

Kameleon  97,9% 

Aandacht  90,31%  

Breedsporige CB  93,94%  

Laagintensieve CB  120,86%  

CB i.f.v. positieve heroriëntering  73,72%  

CB i.f.v. autonoom wonen      76,65% 

‘t Spoor  74,90%  

Pitstop  78,41%  

Begeleiding in kleinschalige wooneenheid 16,3% 

  

Je zal verder in de tekst ook nog mooie grafieken krijgen van deze bezettingcijfers en 
eventueel toelichting bij deze cijfers. 
  

 Benutting  

5.1.1.2.1 Cijfers uit Binc  

Gemiddelde benutting verblijf  48,5% 

Leeuwerik 55,06% 

‘t Spoor 47,80% 

Pitstop 41,34% 

Benutting crisisverblijf  0,2%  

Benutting kortdurend crisisverblijf  2,0%  

Gemiddelde benutting dagbegeleiding  48,4%  
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Parkoers 52,29% 

Jan Rap 45,96% 

Kameleon 47,74% 

Gemiddelde benutting contextbegeleidingen  104%  

Breedsporige contextbegeleidingen  61,3%  

Laagintensieve contextbegeleidingen  111,5%  

Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering  89,9%  

Gemiddelde benutting CBAW  69,2%  

Per afdeling  

Leeuwerik 104% 

‘t Spoor 112% 

Pitstop 143% 

Parkoers 111% 

Jan Rap 124% 

Kameleon 112% 

Aandacht 87% 

  

Voor de lezer die zich afvraagt waar dat over gaat:  
- Benutting van verblijfsmodules gaat over de verhouding tussen het aantal nachten 

dat de minderjarige in de afdeling heeft geslapen in verhouding tot het totaal aantal 

nachten dat dit mogelijk zou zijn geweest. Je zou dus kunnen zeggen dat in een 

organisatie die ijvert voor zo veel mogelijk herstel van contacten met het gezin van 
herkomst, een laag benuttingscijfer een mooi resultaat is. Je voelt natuurlijk de 

spanning met een overheid die zich moet verantwoorden voor de lange 
wachtlijsten met bedden die onbeslapen zijn.  

- Benutting van de dagbegeleiding gaat over het aantal aanwezigheidsdagen die een 

jongere effectief aanwezig is geweest op het dagcentrum tegenover wat 
theoretisch had mogelijk geweest. Maar ook hier dezelfde bedenking als hierboven.  

- Benutting van de contextbegeleiding is de verhouding van de gepresteerde 
contexturen in verhouding tot een theoretisch vooropgesteld aantal uren dat zou 

moeten gepresteerd worden. De lezer moet wel weten dat er een strikte definitie 

gehanteerd wordt voor het tellen van deze uren: enkel uren waarbij je doelgericht 
in gesprek gaat met gezinsleden. Dus de tijd die je besteedt aan overleg met 

diensten, administratie, opzoekwerk, collegiaal overleg, … telt niet mee. 

Voor de bespreking van/toelichting bij deze cijfers verwijzen we naar bijdragen vanuit de 
verschillende units. 
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 Unit VECO (verblijf en contextbegeleiding) 

 Bezettingscijfers  

 
 Benuttingscijfers 

 

 Opgestarte begeleidingen per afdeling 

5.1.2.3.1 Aantal per afdeling 
 

afdeling aantal jongens aantal meisjes totaal 2018

Spoor 7

CB en verblijf 0 2 (+2)  2 (4)

CB 0 1 1

Leeuwerik 0 2 2 3

Pitstop 4 3 7 6

Totaal 4 8(10) 12(14) 16  
 
Verduidelijking bij de bovenstaande en onderstaande tabellen : de cijfers tussen haakjes betreft 2 
meisjes die aanvankelijk voor crisisopvang in ’t Spoor werden opgevangen en konden blijven in 
verder verblijf.  
 

5.1.2.3.2 Aantal maal crisisopvang per afdeling  
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afdeling aantal jongens aantal meisjes totaal 2018

Spoor 1 7(-2) 8(6) 7

Leeuwerik 0 0 0 4

Pitstop 2 2 4 4

Totaal 3 9(7) 12(10) 15  
 

 Ingezette module per afdeling     

spoor Jongens Meisjes

verblijf en CB 3 7 10

CB 3 8 11

CBAW 1 5 6

crisisopvang/time-out intern 1 0 1

crisisopvang extern 0 5 5

Leeuwerik

verblijf en CB 5 7 12

CB 2 0 2

CBAW 0 0 0

crisisopvang/time-out intern 0 0 0

crisisopvang extern 0 0 0

Pitstop

verblijf en CB 8 4 12

CB 0 0 0

CBAW 2 4 6

crisisopvang/time-out intern 0 1 1

crisisopvang extern 2 2 4

Totaal 27 43 70  
 
 
Opmerking bij de tabel : schakels in de loop van het jaar worden hier niet weergegeven. Bijvoorbeeld 
een jongere die in de loop van het jaar vanuit verblijf in CBAW is gegaan zal in de tabel onder CBAW 
geregistreerd zijn.  
 

 Schakels 
In de Leeuwerik is in de loop van het jaar een jongen van verblijf overgegaan naar enkel 
contextbegeleiding. In de Pitstop zijn 5 jongeren in de loop van 2019 van verblijf naar CBAW gegaan. 
In ’t Spoor zijn 2 jongeren in CBAW gegaan, 2 jongeren schakelden van verblijf naar 
contextbegeleiding en 1 jongen van KWE naar CBAW.  
In ’t Spoor was er een crisisopvang intern; het betrof een jongen uit een gezin waar 
contextbegeleiding liep. In de Pitstop was er een interne time-out van een jongere van ’t Spoor.  

 

 Afgesloten begeleidingen 

5.1.2.6.1 Einde begeleiding : begeleidingsduur 
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begeleidingsduur Leeuwerik Spoor Pitstop totaal

0-6 m 2 1 3

6-12m 0

1-2j 3 3 6

2-3j 2 1 3

3-4j 1 1

4-5j 1 1

meer dan 5j 0  
 
 

5.1.2.6.2 Situatie na stopzetten begeleiding 

situatie na begeleiding Leeuwerik Spoor Pitstop totaal

thuis zonder verdere begeleiding vanuit jeugdhulp 1 3 4

thuis met CB 1 1

thuis met CB door Aandacht 0

alleen wonen 2 2 4

samenwonen 1 1

alleen wonen in KWE 1 1

(andere) waaiburgafdeling met verblijf 1 1 2

externe voorziening met verblijf 0

gemeenschapsinstelling 1 1

kinderpsychiatrie 0

pleegzorg 0  
 Aantal nazorgcontacten 

Er worden afspraken gemaakt over de frequentie en de vorm van de nazorgcontacten en deze 
worden vermeld in het eindverslag. In de afdelingen worden nazorgcontacten geregistreerd.  
 

aantal nazorgcontacten Leeuwerik Spoor Pitstop totaal

januari 4 11 2 17

februari 2 2 5 9

maart 1 2 8 11

april 2 5 13 20

mei 5 7 11 23

juni 5 9 10 24

juli 2 5 11 18

augustus 1 10 5 16

september 2 12 7 21

oktober 4 3 5 12

november 4 6 6 16

december 2 4 17 23

totaal 34 76 100 210  
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 Unit DACO: Afdelingen met modules dagbegeleidingen 

 Bezettingscijfers  
 

 
 

bezetting Jan Rap Parkoers Kameleon

januari 130 100 102

februari 130 107 105

maart 126 108 113

april 120 108 113

mei 120 108 111

juni 120 119 107

juli 117 109 109

augustus 107 107 110

september 110 105 100

oktober 96 118 103

november 97 100 100

december 119 100 100

gemiddeld 2019 116 107 106  
  

 Benutting 
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Als we benutting naast bezetting bekijken, blijven we hier een verschil vaststellen. Hoe komt 
dit? Tijdens elk begeleidingstraject wordt er met de jongere, zijn context en de aanmelder 
bekeken wat er voor hen nodig is: hoe en op welke manier kunnen we als dagcentrum het 
beste tegemoetkomen aan hun zorgvraag. Dit betekent dat we rekening houden met heel 
wat praktische en inhoudelijke zaken zoals vervoer van en naar het dagcentrum, mogelijke 
hobby’s, sporten waar de jongere aan deelnemen, haalbaarheid voor de jongere in de groep 
enz.  
We merken een duidelijke terugval in het aantal aanwezigheden in de groep in het derde 
kwartaal. Dit is een trend die we elk jaar zien: tijdens de zomervakantie komen er minder 
jongeren naar de leergroep. Redenen hiervoor zijn dat er intensief met de context gewerkt 
wordt aan deelname aan kampen en andere duurzame vakantie-invullingen die ook na de 
begeleiding door de dagcentra kunnen verderlopen. Tevens begeleiden we meer en meer 
gezinnen met een migratieachtergrond, die van de zomervakantie gebruik maken om 
gedurende een langere periode op reis te gaan. 
We zien ook dat deze trend zich verder zet in het vierde kwartaal. Een mogelijke verklaring 
hiervoor is dat er volop ingezet werd op innovatief werken, waarbij heel gericht gedacht 
werd welke jongeren op welke momenten deelnemen aan de leergroep om maximale 
leerkansen en transfer te realiseren. 
 

 Opgestarte begeleidingen per afdeling 

 
afdeling aantal jongens aantal meisjes totaal 2018

Jan Rap 3 4 7 9

Parkoers 3 3 6 5

Kameleon 8 5 13 12

Totaal 14 12 26 26  
 

 

 Ingezette modules per afdeling 
 
afdeling en module aantal jongens aantal meisjes totaal

Jan Rap

dagbegeleiding en CB 9 9 18

CB 4 4 8

Parkoers

dagbegeleiding en CB 11 4 15

CB 6 4 10

Kameleon

dagbegeleiding en CB 13 9 22

CB 6 6 12  
 
Wij streven er steeds naar om zorg te bieden op maat van gezinnen. Een manier om dit te doen is 
door flexibel te schakelen tussen verschillende modules. In de loop van 2019 vonden er over de drie 
dagcentra 15 schakels plaats: 9 maal werd geschakeld van dagbegeleiding naar een mobiel traject en 
6 maal vond een schakel plaats van een mobiel traject naar de module dagbegeleiding. 
Naast de trajecten van ingeschreven jongeren, hebben we ook regelmatig contact met bijvoorbeeld 
broers en/of zussen, ex-jongeren,…. In 2019 registreerden de dagcentra gemiddeld 6 dergelijke 
contacten per maand. 
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 Afgesloten begeleidingen 

5.1.3.5.1 Begeleidingsduur 
 

begeleidingsduur Jan Rap Parkoers Kameleon totaal

0-6 m 1 1

6-12m 3 7 10

1-2j 3 4 3 10

2-3j 1 2 4 7

3-4j 0

4-5j 0

meer dan 5j 1 1  
 

5.1.3.5.2 Per afdeling: situatie na stopzetten begeleiding 
 

situatie na begeleiding Jan Rap Parkoers Kameleon totaal

thuis zonder verdere begeleiding vanuit jeugdhulp 4 5 11 20

thuis met CB door dagcentrum 1 1 2

thuis met CB door Aandacht 1 1 2

(andere) waaiburgafdeling met verblijf 1 1

schoolinternaat 1 1

M-doc 1 1

MFC (VAPH) 1 1

OBC (VAPH) 1 1  
 

 Aantal Nazorgcontacten 
Op welke manier nazorg zal gebeuren in afgesloten begeleidingen wordt neergeschreven in 
het eindverslag. Vaak is deze nazorg op maat van het gezin. Hierbij kan het initiatief voor 
contact nog voor een bepaalde tijd bij het dagcentrum liggen, maar het kan evenzeer zo zijn 
dat mensen zelf worden gestimuleerd om contact op te nemen als het nodig is.  
Nazorg kan op verschillende manieren gebeuren: telefonisch, een huisbezoek, maar 
evenzeer via online media. In dat opzicht zijn deze cijfers enigszins vertekend, aangezien 
niet elk contact via WhatsApp en dergelijke geregistreerd zijn. Het geeft echter wel een 
indicatie van telefoontjes en huisbezoeken of contacten met het netwerk van het gezin.  
In 2019 vonden er door de drie dagcentra samen 28 nazorgcontacten plaats. 
 

 Unit ENCO: Afdeling met enkel modules contextbegeleiding (Aandacht) 
 
We willen ook ons steentje bijdragen in het weergeven van cijfers. Dit wordt een niet zo evident 
verhaal dit jaar en misschien gaan onze cijfers hier ook niet helemaal matchen met de Binc-cijfers. 
 
Maar vooraf willen we ook iets kwijt over de impact van een agressie-incident op de werking. Of dit 
nu hier op zijn plaats staat, laten we in het midden, maar het niet delen van deze ervaring met onze 
subsidiërende overheid zou ongepast zijn. 
 

 De impact van een agressie-incident 
De trouwe lezer van ons kwaliteitsverslag zal weten dat wij binnen De Waaiburg het thema agressie 
niet uit de weg gaan. Al jaren komen wij afdelingsoverstijgend samen in de werkgroep “omgaan met 
agressie”. Al jaren staat dit agendapunt wekelijks prioritair bovenaan de agenda van onze 
teamvergaderingen, regelmatig worden vormingen daarrond herhaald. 
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En als een medewerker dan aangevallen wordt blijft de impact nog bijzonder groot. Het heeft 
nogmaals duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar we kunnen zijn in onze job. We gaan hier niet in op de 
feiten en we hebben ook geen mirakeloplossingen om er voor te zorgen dat dit nooit meer zal 
gebeuren. Onze beleidsnota over “omgaan met agressie” focust terecht op preventie. En toch 
overkomt dit ons op de meest onverwachte momenten bij de begeleider waar je dit het minst bij 
verwacht. 
 
Wat hebben wij geleerd: 

- Onderschat de impact niet. 
- Ga niet af op de eerste reactie. 
- Geef erkenning aan het gevoel bij het slachtoffer. 
- Kies radicaal voor ondersteuning van de collega. 
- Bied extra externe ondersteuning aan. 
- Bekijk de impact met een gans team en liefst ook in groep. 
- Bied faciliteiten aan waar dit mogelijk is. 
- Je mag rekenen op solidariteit van collega’s. 
- Verwerking heeft tijd nodig, maar leidt wel tot herstel. 
- Durf ook standpunt innemen tegenover de agressor en dien eventueel een klacht in. 
- Dit gaat de ganse organisatie aan. 

 
Hoe dikwijls hebben we al niet tegen elkaar gezegd dat dit beroep neigt naar het onbewust verleggen 
van grenzen van wat toelaatbaar is. En ja dat zal zo zijn en ja misschien of heel zeker maakt dat ook 
de kracht van ons beroep: blijven gaan voor kwetsbare mensen in kwetsbare situaties en daardoor 
verschil maken voor mensen die overal tegenaan botsen. En juist dit maakt ons zo kwetsbaar. Ook 
wij kunnen botsen met mensen waar we met al ons goede wil en onze gedrevenheid op dat moment 
de hel voor zijn. 

 

 Toelichting bij cijfers 
Omdat cijfers vooral voor ons iets moeten betekenen, hebben we er dit jaar voor gekozen om vooral 
ONZE realiteit scherper te krijgen. Als dit niet zou beantwoorden aan de verwachtingen van onze 
overheid horen we dit graag en gaan we graag het gesprek met hen daarover aan. 
 
Daarom even toelichten waar ons verhaal zal afwijken van het Binc-verhaal: in Binc kan je drie 
modules aanduiden: breedsporig (BS), laagintensief(LI) en positieve heroriëntering (PH). 
We merken echter dat we zelf 5 “soorten” begeleidingen kunnen differentiëren: BS, LI, PH, 
schakeldossiers (SD’s) en langdurig laagintensieve contextbegeleidingen (LLCB). 
 
Waarom willen we in onze cijfers die twee laatste categorieën ook zichtbaar krijgen?  
De SD’s zijn dossiers die op papier inderdaad wel stoppen in een module maar in de realiteit loopt de 
begeleiding gewoon verder binnen de Waaiburg: dat is een heel andere realiteit dan het gewone 
stopzetten en opstarten van een gezinsbegeleiding. Dit strookt ook met onze vroeger geformuleerde 
MFC-visie: als we ons als Waaiburg engageren ten aanzien van een cliënt(systeem) dan willen we dat 
engagement ook ten volle waarmaken. Als we in een andere afdeling of met een andere module 
beter gepaste hulp kunnen bieden, willen we dat zo naadloos mogelijk doen en geen periode creëren 
waarin het gezin geen hulp meer zou krijgen. 
 
De LLCB’s zijn nog van een andere orde. Al vroeger hebben wij aangekaart hoe bijzonder jammer het 
is dat deze module niet kan aangeboden worden in de bijzondere jeugdbijstand; enkel in de VAPH-
sector. In onze sector merken we dat er vooral nog ingezet wordt op kortdurende trajecten en laat 
duidelijk zijn: ook wij kiezen er voor om zo snel mogelijk een begeleiding af te ronden. Maar laat ons 
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onze ogen niet sluiten voor de chronische zorgsituaties in onze sector. Sommige gezinnen hebben nu 
eenmaal ondersteuning nodig bij de opvoeding van hun kinderen tot die kinderen op hun eigen 
benen kunnen staan. Wij kiezen er dan ook voor om die specifieke groep langdurig, maar inderdaad 
laagintensief, op te volgen en waar nodig te helpen met het “blussen van brandjes”, met het zo vroeg 
mogelijk inschakelen van hulp als het weer dreigt mis te lopen; kort op de bal kunnen spelen. We 
hebben vroeger vastgesteld dat deze gezinnen in een draaischijfsysteem of nog beter in 
watervalsysteem dreigen terecht te komen. Al een aantal jaren houden we deze gezinnen beter 
“vast” en dat levert resultaten op. Ook dat willen we duidelijk maken met onze cijfers. Dit levert geen 
wetenschappelijke evidentie op, maar we zijn vragende partij om dit wetenschappelijk verder 
ondersteund te krijgen. In Binc staan deze gezinnen gewoon aangeduid als BS begeleidingen, maar 
dat klopt dus niet met de realiteit. 
We beseffen dat we hier buiten de lijntjes kleuren, maar willen dat vooral niet stiekem doen. Waar 
we kunnen melden we dit ook aan onze partners: verwijzers, administratie, collega organisaties. We 
zorgen er ook voor dat deze LLCB’s geen capaciteit “opsouperen”. Omdat we rekening houden met 
één contact per maand gemiddeld proberen we 4 gezinnen langdurig laagintensief te begeleiden 
voor 1 reguliere plaats. 
Laat dit een impuls zijn voor onze beleidsmakers: hier is echt nood aan. Probeer dit ook binnen de 
lijntjes mogelijk te maken. 
 

 Aantal begeleide gezinnen 
aantallen

regul iere begeleidingen

BCB 20

LICB 7

PH 31

LLCB 3

begeleidingen met schakels in Aandacht

BCB→LLCB 2

doss ier op naam ander kind BCB 1

binnen Waaiburg

LICB→BCB→dagbegeleiding 1

BCB→dagbegeleiding 1

BCB→verbl i jf 1

dagbegeleiding→BCB 2

totaal 69  
 
Toelichting 
Een overzichtelijk, begrijpbaar schema maken in een kluwen van situaties blijft een hele uitdaging. Je 
leest in bovenstaande begeleidingen alleen unieke begeleidingen. Dat wil zeggen dat er geen enkel 
gezin dubbel geteld wordt. Bij 1 gezin is er sprake van heropstart binnen het jaar (aanvankelijk PH en 
later opnieuw aangemeld voor LICB) en dat werd wel als 2 dossiers geteld. 
Regulier= een gezinsbegeleiding waar geen schakel heeft plaats gevonden: noch administratief, noch 
qua werkvorm. 
In de schakeldossiers kan je zien dat er administratief iets is veranderd in de loop van 2019. Dit kan 
gaan over een zuiver administratieve verandering (dossier komt op naam van een ander kind) tot een 
meer ingrijpende verandering: schakelen naar een verblijfsafdeling. 
Ook hier weer: Binc zal andere cijfers genereren. Een begeleiding waarbij het dossier komt te staan 
op naam van een ander kind, wordt een nieuw dossier. Dit heeft administratief nogal wat gevolgen 
en zou moeten leiden tot een nieuw handelingsplan, aangepaste timing van verslaggeving, …. . Dit 
kluwen is al herhaaldelijk gesignaleerd aan onze overheid, maar het administratief systeem laat zich 
niet aanpassen aan een gezinskijk op begeleidingen, aan de leefwereld van gezinnen in 
contextbegeleidingen. 
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 Bezettingscijfer  
 

 
 

bezetting breedsporige CB laagintensieve CB PH maandtotaal

januari 98,98 89,51 67,74 87,17

februari 97,55 62,5 69,04 83,77

maart 105,26 112,09 90,59 101,01

april 99,33 87,5 85,27 93,33

mei 101,4 103,22 80,37 97,14

juni 89,47 100 68,88 83,61

juli 94,22 125 80,64 93,09

augustus 84,21 131,45 79,56 88,01

september 76,66 132,5 78,05 83,52

oktober 82,85 156,45 62,36 84,23

november 96,66 175 61,94 93,71

december 100,5 175 60,21 95,25

gemiddeld 2019 93,94 120,86 73,72 90,31  
 
Aanvullend op deze tabel willen we graag nog aangeven dat het bezettingscijfer van PH, na het 
herberekenen van de coachingstrajecten die gelopen werden,  in Binc werd opgetrokken naar 99,3. 
 
De impact van hierboven vernoemde agressie-incident blijkt ook uit de cijfers. Het gevolg van dat 
incident was een langdurige uitval van de betrokken begeleider waardoor er een tijdelijke kracht bij 
kwam. Dit vraagt tijd, dit vraagt verschuiving van takenpakketten, dit vraagt veel zorg voor de 
betrokken gezinnen. Je merkt in de cijfers dat in het eerste jaardeel de bezetting voor alle 
werkvormen groeide naar bezettingen tussen de 80 en 100%. Plots krijg je een personeelslid dat 
uitvalt. Hierdoor komt PH onder druk te staan, want je moet geaccrediteerd zijn om dat te mogen 
doen. Je laat de tijdelijke kracht, waarvan je nooit goed kan inschatten hoe lang die persoon blijft, 
opstarten in laagintensieve begeleidingen (voor ons zijn dat kortdurende gefocuste begeleidingen).  
 
Het toont aan dat er ook in dit soort omstandigheden gezocht wordt naar “zo goed mogelijke” 
oplossingen, dat collega’s bereid zijn alles uit de kast te halen om voor EN de gezinnen EN de 
betrokken collega EN de organisatie hun uiterste best te doen. En dan wordt er buiten de lijntjes 
gekleurd of wordt er in mooiere termen discretionaire ruimte ingenomen. 
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 Benutting 
 
We houden dit zeer kort: de benutting van de verwachte contextbegeleidingsuren was afgelopen jaar 
87%. 
We herhalen onze bedenkingen in verband met deze indicator niet jaarlijks, maar ze blijven wel 
overeind.  
 

 Opgestarte begeleidingen:  
 

verwijzer breedsporige CB laagintensieve CB PH totaal 2018

schakel in de waaiburg 2 2 2

OCJ 1 3 4 3

JRB 2 2 4 6

trefplaats 1 1 2

VK 1 1 0

CLB 3 9 12 11

Sociale dienst ziekenhuis 0

school 1 1

CAW 1 2 3 1

Privétherapeuten 2 2

CKG 2

BJB 2

politie 1 1 1

eigen initiatief 1 1 2

andere 1 1 6

totaal 10 4 25 33 32  
 
Deze cijfers geven weer wat de situatie was bij de start van de begeleiding in Aandacht.  
Als er in 2019 geschakeld werd naar een andere module vind je dat hier niet terug. Dat kan je 
terugvinden in de tabel met aantal begeleidingen. 
Hier vind je ook geen cijfers over LLCB omdat dit evident steeds vertrekt vanuit een langdurige 
breedsporige contextbegeleiding. 
 

 Afgesloten begeleidingen:  
 

5.1.4.7.1 Begeleidingsduur 
 

begeleidingsduur breedsporige CB laagintensieve CB PH totaal

0-6 m 25 25

6-12m 1 1 2

1-2j 4 4

2-3j 0

3-4j 0

4-5j 0

meer dan 5j 0

totaal 5 1 25 31  
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Een duiding: 

- Het gaat hier alleen over die dossiers waarbij hulpverlening stopt binnen de Waaiburg: waar 
er niet geschakeld is, noch binnen Aandacht, noch naar een andere afdeling van de 
Waaiburg. 

- In 2019 hebben we geen dossiers die gestopt zijn, waarbij de begeleidingsduur langer dan 2 
jaar bedroeg. Voor alle duidelijkheid: er waren wel begeleidingen actief die langer liepen dan 
2 jaar, maar ze zijn gewoon nog niet gestopt in 2019. Misschien is dit een effect van te 
starten met het LLCB-concept? Daarom is er ook een opmerkelijk verschil tussen afgeronde 
begeleidingen en opgestarte begeleidingen. 

- Voor ons opvallend: er was één gezin dat kon stoppen na 6 maanden breedsporige 
langdurige CB en er was één gezin dat kon stoppen na 11 maanden laagintensieve 
kortdurende CB. Dit toont voor ons het relatieve aan van vooraf proberen in te schatten hoe 
lang begeleiding nodig zal zijn. Dit bevestigt ons ook in het plan om in ons nieuw concept het 
onderscheid tussen kortdurende en langdurige integrale begeleiding los te laten; althans in 
de indicatiestelling. Wij werken nu eenmaal met gezinnen waarbij het principe van 
indicatiestelling sterk onder druk komt te staan. Situaties veranderen zo snel dat het aanbod 
voortdurend flexibel moet kunnen inspelen op die veranderende situaties. Dit druist in tegen 
de goedbedoelde academische raad om hardnekkig standvastig te zijn in je methodisch 
handelen.  

- Daar de module van PH maar 4 maanden kan lopen, is het logisch dat alle trajecten die 
beëindigd worden, scoren in de range van 0 tot 6 maanden. Toch willen we even 
benadrukken dat vanuit Aandacht de trajecten PH soms langer dan 4 maanden lopen. Dit 
heeft te maken met verlof- en ziekteperiodes van procesbegeleiders. Een verlenging (van 
bepaalde duur, in realiteit vaak enkele weken), wordt niet zomaar toegekend. Vooreerst 
wordt dit overlegd op de teamvergadering, anderzijds wordt met het gezin nagegaan welke 
meerwaarde een verlenging al dan niet kan betekenen, wat hun motivatie is, of er mogelijks 
tijdens afwezigheid van de procesbegeleider een collega kan komen,… Dit alles wordt in 
overweging genomen om al dan niet tot een verlenging te komen, wat steeds enorm 
bewaakt wordt.  
 

 

5.1.4.7.2 Situatie na stopzetten begeleiding 
 

situatie na begeleiding breedsp. CB laagintens. CB totaal

thuis zonder verdere begeleiding vanuit jeugdhulp 2 1 3

op eigen benen 0

 op eigen benen met CBAW 0

externe voorziening met verblijf 0

gemeenschapsinstelling 0

kinderpsychiatrie 0

pleegzorg 1 1

CKG 0

M-doc 0

A-doc 0

eenzijdige stopzetting 1 1

totaal 4 1 5  
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De resultaten van PH worden elk jaar opgevraagd om te verwerken voor het Agentschap. In 2019 
werd alles voor de eerste keer geregistreerd a.d.h.v. de Binc-vraag ‘werden de doelstellingen 
bereikt?’. Op termijn willen ze deze resultaten in Binc inputten, zodat het Agentschap deze cijfers 
rechtstreeks uit Binc kan trekken. Tot op heden tellen we echter nog manueel.  
Het is echter een moeilijk gegeven om de resultaten van PH-trajecten te scoren aan de hand van de 
vraag of er doelstellingen bereikt zijn, net omdat we niet met doelstellingen werken. Er werd vanuit 
een denkgroep een voorstel ter registratie gelanceerd op het Platform (Vlaams niveau), dat voorlopig 
werd weerhouden. Toch blijken we in de praktijk te botsen op de (te enge) definities van deze cijfers.  
Er wordt ons gevraagd om de trajecten te scoren d.m.v. 2 indicatoren in kaart te brengen, nl. de 
mate van verontrusting enerzijds en de behoefte aan gemoduleerde jeugdhulp anderzijds. Dit geeft 
ons het volgend overzicht voor onze trajecten van De Waaiburg: 
 

Werden de doelstellingen bereikt?   

  # % 

JA 
1. Geen verontrusting 
2. Geen nood aan probleemgebonden 
gemoduleerde jeugdhulp 

3 12 

GROTENDEELS WEL 
1. Verontrusting is hanteerbaar 
2. Geen nood aan probleemgebonden 
gemoduleerde jeugdhulp 

9 36 

EERDER NIET 
1. Verontrusting is hanteerbaar 
2. Nood aan probleemgebonden 
gemoduleerde jeugdhulp 

5 20 

NEEN 
1. Verontrusting blijft 
2. Nood aan probleemgebonden 
gemoduleerde jeugdhulp 

8 32 

  25 100 

 
Graag willen we hierbij opmerken dat vanuit Aandacht in 2019 de resultaten in het eindverslag nog 
gescoord werd op de voormalige manier. Dit betekent dat we achteraf met het team opnieuw in 
overleg zijn gegaan om uit te maken onder welk resultaat een traject dan net valt. 
Dit lukte ons m.b.t. de indicator van verontrusting. Het lukte ons niet m.b.t. de indicator van 
behoefte aan gemoduleerde jeugdhulp. Dit laatste roept bij ons vele vragen op, want ook de 
definities die we erbij krijgen, leveren geen duidelijkheid. Na overleg met collega’s op Vlaams niveau, 
bleek dat deze onduidelijkheden en verwarring herkenbaar waren. In 2020 zal hier dan ook opnieuw 
over gebogen worden. 
 
Het belangrijkste vanuit Aandacht om mee te geven is, dat de scores die wij gaven voornamelijk 
o.b.v. inhoud zijn gebeurd, niet zozeer o.b.v. andere adviezen of stappen die na een Ph-traject gezet 
werden. Dit betekent dat de concrete nood aan probleemgebonden gemoduleerde jeugdhulp niet 
zozeer in onze cijfers vervat zit, wel het verhaal van de verontrusting: is deze gedaald, gebleven, 
hanteerbaar. 
 
 

 Aantal Nazorgcontacten 
 

file:///C:/Users/LienHendrickx/Desktop/Verhuizen%20naar%20NAS/SJABLOON%20RESULTATEN%202019_DeWaaiburg.xlsx%23RANGE!A1


Kwaliteitsverslag 2019-2020   pagina 51 

Op welke manier nazorg zal gebeuren in afgesloten begeleidingen wordt neergeschreven in 
het eindverslag. Vaak is deze nazorg op maat van het gezin. Hierbij kan het initiatief voor 
contact nog voor een bepaalde tijd bij de thuisbegeleiding liggen, maar het kan evenzeer zo 
zijn dat mensen zelf worden gestimuleerd om contact op te nemen als het nodig is.  
Nazorg kan op verschillende manieren gebeuren: telefonisch, een huisbezoek, maar 
evenzeer via online media. In dat opzicht zijn deze cijfers enigszins vertekend, aangezien 
niet elk contact via WhatsApp en dergelijke geregistreerd zijn. Het geeft echter wel een 
indicatie van telefoontjes en huisbezoeken of contacten met het netwerk van het gezin.  
 
In 2019 werd er vanuit Aandacht aan 16 gezinnen nog nazorg geboden. 5 nazorgtrajecten 
hebben ertoe geleid dat deze gezinnen terug opgestart werden: eentje in de module PH, 
twee in de module LiCB en twee in ons aanbod van LLCB. Samengeteld werden er 86 
nazorgcontacten geregistreerd. 1 Nazorgtraject fungeerde daarnaast als overdracht van 
deze begeleiding naar het dagcentrum. Aangezien dat hier heel wat gesprekken nog samen 
liepen, wordt dat bij deze cijfers wel geregistreerd. 
De nazorgcijfers zijn echter niet volledig. Begin 2019 werkten we nog met een ander 
registratiesysteem. Dit betekent dat alle nazorgcontacten tussen 1 januari 2019 en 31 maart 
2019 in deze telling niet zijn opgenomen, daar zij in het voormalige registratiesysteem 
staan.  
 
Bij dit aantal nazorgcontacten werd er ook het extra teamoverleg geteld waarbij standpunten, 
adviezen, … van collega’s noodzakelijk waren om het gezin verder te ondersteunen in nazorg. We 
willen graag aantonen dat nazorg voor ons dus ruim geïnterpreteerd kan worden en dat dit vaak 
meer vraagt dan dat effectieve cijfers verwijzend naar een aantal huisbezoeken, weergeven. 
 
 

 Schakeltrajecten binnen De Waaiburg 

 Aantallen 
 

2019 2018

verblijf naar verblijf 1

verblijf naar dagbegeleiding 1

verblijf naar CB 3 3

dagbegeleiding naar verblijf 1 3

dagbegeleiding naar CB 2 1

CB naar verblijf 1 3

verblijf naar CBAW 7 3

KWE naar CBAW 1 nvt

Cb naar dagbegeleiding 2 1

totaal 17 16  
 
De schakeltrajecten zijn trajecten over de afdelingen heen en in de eigen afdelingen. 
 

 Aanvullende hulpverleningsaanbod 

 ’t Alternatief (dagbesteding) 
In 2019 werd er voor 23 jongeren een zinvolle dagbesteding gezocht. 
In 2019 is de meest voorkomende reden waarom zinvolle dagbesteding aangevraagd wordt, betreft 

het sociaal-emotioneel welbevinden van jongeren. De combinatie van voltijds onderwijs met hun 

psychisch welbevinden valt hen zwaar waardoor er een tijdelijk alternatief project wordt aangeboden 
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met als doel om binnen afzienbare tijd terug naar school te gaan. Daarnaast zien we dat er tevens 

vaak gezocht wordt naar een alternatieve daginvulling naar aanleiding van een schorsing op school 

(13%). Dit gaat vaak om tijdelijke trajecten ter overbrugging van de uitsluitingsperiode. 

Uitsluitingsperioden varieerden in 2019 van enkele dagen tot enkele maanden.  

Dit heeft tot gevolg dat er heel wat langdurige trajecten (39%) hebben plaatsgevonden in 2019. 
Daarnaast zien we ook dat er een heel aantal externe trajecten langer dan een maand liepen omdat 
jongeren dit konden doen buiten hun schooluren, zoals helpen op een manege, in een bibliotheek, 
enz. 

 Therapeutisch aanbod 
Aantal interne therapeutische trajecten : 124 contacten systeemtherapie in 2019. 
Daarnaast vonden er nog 7 speltherapeutische sessies plaats voor een jongere uit dagcentrum Jan 
Rap. Deze individuele speltherapie vloeide nadien over in een “samen dragen” van het gehele 
contextgebeuren met de contextbegeleidster. Vanuit de Leeuwerik werd er nog een vraag gesteld 
naar spelbegeleiding. Dit traject werd echter niet opgestart. 
 

 Ervaringsleren 
Overzicht tochten/projecten: 

 Biesboschen 3 maal 

 Berghuttentocht (Aosta – Gran Paradiso - Italië) 

 Rots en Water 

 Escape Room 
 

 

 Oudergroepen 
In 2019 waren er 2 oudergroepen : triple p voor ouders van jonge kinderen in de periode maart tot 
mei. 7 ouders schreven zich in maar 5 ouders hebben uiteindelijk deelgenomen. 
In het najaar van 2019 vond een groep Triple P tieners plaats. Er namen 6 ouders deel, 1 van hen 
stopte doorheen de sessies. 
 

 Organisatie overstijgend aanbod: 1 gezin-1plan. 
We hebben ons geëngageerd om het project 1 gezin-1plan mee waar te maken in onze regio. We 
kiezen er voor om geen gegevens van dat project weer te geven in dit kwaliteitsverslag omdat de 
mensen van dat project eigen dataverzameling doen en daarover communiceren.  
De geïnteresseerden kunnen info verkrijgen via 
https://www.caw.be/locaties/trefplaats-jeugdhulp-kempen/ 

 

5.2 Medewerkersgegevens 

 Overzicht van begeleiders 

 Begeleiders afdelingen verblijf en context: 
Afdeling Leeuwerik: Krista Rijkx, Judith Claes, Mieke Geukens, Michiel Slegers, Hanne De Ceuster, 
Sara Dams, Leen Stynen, An Vogelaers (a.i.), Yasmine Saelen (a.i.), Marijse Breugelmans (a.i.). 
Afdeling ’t Spoor: Nadia Keuninckx, Mie Tielemans, Anna Saillart, Veerle Hermans, Katleen Hoelbeek, 
Tamara Leysen, Anneleen Borgers, Harry Alaerts, Jon Vanrusselt, Julie Van Elst, Bram Van den Bosch 
(a.i.), Joke Caers (a.i.). 
Afdeling Pitstop: Bieke Cortens, Martien Winters, Mie Verstappen, Suzy Vanhelden, Annemie Heylen, 
Sanne Belmans, Annelies Moons, Lisa Heyns, Dieter Caeyers (a.i.), Anke Cannaerts (a.i.). 

 Begeleiders afdelingen met dag- en contextbegeleiding: 
Afdeling Parkoers: May Janssen, Birge Van der Wilt, Jonas Donckers, Annelies Vanbroeckhoven, 
Jasmine Wouters (a.i.), Sam Cornet (a.i.). 

https://www.caw.be/locaties/trefplaats-jeugdhulp-kempen/
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Afdeling Jan Rap: Ludwine Ooms, Nicole Claes, Lore Jansen, Caroline Cuyvers, Katoo Ariën (a.i.), Elien 
Verlinden (a.i.), Mieke Van Loven (langdurig afwezig) 
Afdeling Kameleon: Bieke Toelen, Peggy Janssen, Ilse Janssen, Charlotte Peeters, Joachim Van den 
Bulck, Ines Bornain (a.i.), Elien Verlinden (a.i.). 

 Contextbegeleiders 
Afdeling Aandacht: Ingrid Winters, Tinne Schrooten, Marij Pauwels, Kim Lauwen, Lien Hendrickx, 
Sofie Gebruers, Elke Jansen, Jente Luyten, Sien Theuwis, Emily Serneels (a.i.).  

 ‘ t Alternatief 
Lies Mols, Linde Van Dingenen, Liesbeth De Bruyn 

 Trefplaats 
Marie Dams, Yente Vandeven 
 

 Service medewerkers 
Een aantal service medewerkers zijn toegewezen aan één of meerdere afdelingen of maken deel uit 
van de centrale ploeg : Ingrid Buls, Lief Leysen, Monique Mast, Linda Winters, Marleen Verachtert, 
Anny Goossens, Jean Geerts, Kelly Ferreira Pacheco, Lindcy Deliën, Jurgen Hoobergs, Kamila 
Miroslaw (a.i.). 
 

 Ondersteunende functies en directie 
Jef Vermeir (coördinator infrastructuur en logistiek/preventieadviseur), Walter Vanhove 
(unitcoördinator VECO), Wendy Schellekens (unitcoördinator DACO), Mark Vanbroekhoven 
(unitcoördinator ENCO en kwaliteitsondersteuner), Nancy Van de Velde (teambegeleider VECO),Lien 
Hendrickx (teambegeleider ENCO en DACO), Julie Van Elst (unitcoördinator VECO en supervisor), 
Hilde De Smet (verantwoordelijke personeelszaken), Lief Tielemans (boekhouder) en Ingrid Baeyens 
(administratief medewerker en ICT-verantwoordelijke).  
De directeur van de Waaiburg is Simonne Daems. 
 

5.3 Vorming 

 Werkwijze:  
De kwaliteit van onze dienstverlening hangt in sterke mate af van het leervermogen van onze 
organisatie. Zodoende wordt er van iedere medewerker verwacht dat hij bereid is zich blijvend bij te 
scholen. 
Jaarlijks wordt voor vorming een budget voorzien voor elke afdeling, voor de centrale functies en 
voor de service medewerkers. Dit budget is gericht op de financiering van zowel externe als interne 
studiedagen en cursussen. De afrekening gebeurt telkens na een periode van 3 jaar. Dit geeft de 
mogelijkheid voor een grotere financiële tussenkomst van ook langere en duurdere cursussen. 
Er is jaarlijks een behoeftepeiling inzake vorming in de teams van begeleiders naar aanleiding van de 
SPEV’s (sociaal pedagogische evaluatie) , op het BOO met de centrale functies en op een vergadering 
met de service medewerkers. Verder kunnen zich ook thema’s voor bijscholing aandienen vanuit de 
werkgroepen of vanuit de teamvergaderingen. 
Er is zowel aandacht voor thema’s inzake hulpverlening als voor thema’s aangaande organisatie en 
personeel. 
Er werd meest geïnvesteerd in vorming inzake volgende thema’s: PH, Family Finding, SOS, 
ondersteuning gezinnen met drugproblematiek, omgaan met agressie, problematisch gamen, 
omgaan met diversiteit in begeleiding, ervaringsleren (Rots en water, Active reviewing), begeleiding 
jong volwassenen, systemisch en netwerkgericht werken. 
Verder werd nog vorming gevolg rond volgende thema’s: kwetsbare jongeren en radicale ideeën, 
beeldend werken met kinderen, jongeren en gezinnen, kindermishandeling, verbindende 
communicatie, zorgverlening met een therapiehond, ABFT(attachment based family therapy). 
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Thema’s inzake personeel en organisatie: digitalisering (o.a. Office 365, Ecqare), intersectorale 
samenwerking, kwaliteit, zelfzorg, samenwerking. 

 

 Aantallen: 
Aantal medewerkers die vorming volgde  
(zowel vaste medewerkers als tijdelijke 
interims) 

44 

Aantal uren                           993 

Kostprijs zonder vervoer en uurloon 
medewerkers  

21.297 

 

 Aantal dienstjaren binnen de Waaiburg 
In 2019 bedraagt de gemiddelde dienstanciënniteit 14,36 jaar. 
 

 Diploma’s/opleidingsniveau 
Aandeel master diploma   6,67% 
Aandeel bachelor diploma  78,25% 
Aandeel hoger secundair onderwijs  6,89% 
Aandeel lager secundair onderwijs  8,19% 
Aandeel zonder opleiding      0% 

 

5.4 Stages 

 Afdelingen met verblijf en CB 
In de 3 afdelingen met verblijf liepen 16 studenten stage vanuit volgende opleidingen: graduaat 
orthopedagogie (6), bachelor sociaal werk (4), bachelor orthopedagogie (3), graduaat sociaal werk 
(1), bachelor toegepaste psychologie (1), bachelor sociale readaptatiewetenschappen (1). 
 

 Afdelingen met dag- en CB 
In de 3 afdelingen met dagbegeleiding liepen 8 studenten stage vanuit volgende opleidingen: 
bachelor sociaal werk (6), bachelor orthopedagogie (2). 
 

 Afdeling met enkel CB 
In deze afdeling waren er 2 stagiaires vanuit bachelor sociaal werk. 
 

 Centraal 
Centraal liep 1 stagiaire stage vanuit de opleiding master pedagogische wetenschappen (bij Nancy 
Van de Velde) en 1 vanuit de opleiding master klinische psychologie (bij Lien Hendrickx). 
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6 Resultaten 
 

6.1 Gebruikerstevredenheid 

 VECO 

 Vragenlijsten 
Voor ‘t Spoor en Pitstop kwamen er 8 tevredenheidlijsten terug (van elk 4). 
Die waren alle 8 positief tot zeer positief. 
Positieve elementen: luisterbereidheid, staan altijd klaar, geven goede raad, enthousiasme, liefde 
voor de jongeren, goede ontvangst. 
Minder positief: dat alle vertrouwelijke info “met iedereen, het volledige team” moet gedeeld 
worden, communicatief gaat men soms wel de mist in – er wordt dan verwezen naar drukte en 
stagiairs.... 
 

 Interviews 
In ‘t Spoor werden in 2019 twee interviews afgenomen. 
Volgende positieve punten werden vermeld: 

 Het handelingsplan werd in overleg opgesteld 

 Contact met externen gebeurde altijd in overleg 

 De begeleiding was meerzijdig partijdig 

 Veel inspraak 

 Begeleiding had een positieve houding en zocht mee naar oplossingen op maat 

 Begeleiding was flexibel: in moeilijkere periode kwam men meer langs 

 Begeleiding was aanklampend, bereikbaar en onbevooroordeeld 

 De berghuttentocht 

 Studiokant is goed georganiseerd 

 Het terecht kunnen bij de individuele begeleiding 

 Aangenaam intakegesprek 

 Terecht kunnen bij gezinsbegeleiding 

 Fasewerking studiokant 
Als aandachtspunten: 

 Moeilijke communicatie via telefoon (veel verschillende personen) 

 Kleine kamers leefgroepkant 

 Ontbreken van info bij doorstroming naar een volgende fase aan de studiokant. 
 
In de Pitstop namen verschillende jongeren aan de bevraging deel, wel maar één ouder. 
Dezelfde thema’s blijven terugkomen. Na de SPEV van 2019 werd besloten om deze items eens goed 
door te praten met het team en te kijken naar wat we er mee kunnen.  

 De sluitingsweek in de zomervakantie: jongeren vinden het niet aangenaam om op een door 
de begeleiding vastgelegde week het huis uit te moeten. Soms komt dit moment niet 
overeen met wat er in hun context past. Soms was het ook moeilijk combineren met 
vakantiewerk dat hier in de buurt gevonden werd. Dit, terwijl de oorspronkelijke bedoeling, 
netwerk gericht werken, ook kan bereikt worden op andere manieren. De sluitingsweek 
werd dan ook afgeschaft. 

 OEB (Op Eigen Benen) en Crush waren verplichte activiteiten. Jongeren vonden die 
verplichting er te veel aan. Soms was dat op eigen benen staan nog ver weg.... 

       We kozen ervoor om het individueler aan te pakken, jongeren die richting CBAW  denken,  
zetten we aan om in te gaan op het externe aanbod. We gaan bekijken hoe we een             
bewonersraad kunnen opzetten rond het leven in de Pitstop.       
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 Drugbeleid/ begeleiding rond gebruik. Vaak kwam er de bedenking dat de begeleiding wat dit 
thema betreft, best wat strenger mag zijn. Het blijft voor de begeleiding zoeken naar een 
evenwicht tussen het opvoedende en het begeleidende. We gaan hiermee aan de slag door 
in 2020 een participatieraad rond dit thema te organiseren (voor jongeren en ouders). We 
nodigen ervaringsdeskundigen uit om samen onze werking door te lichten en een stagiaire 
maakt hierrond haar eindwerk. 
 

 Participatieraden  

6.1.1.3.1 Leeuwerik 
In mei 2019 was er participatieraad voor de kinderen, bestaande uit 2 delen en aan de hand van een 
ganzenbordspel en een fotozoektocht. Het thema was internetgebruik, binnen en buiten de 
Leeuwerik.  
Wat nemen we mee uit de participatieraad? 
Voor de jongsten is het moeilijk om aan de slag te gaan rond preventie/educatie over veiligheid 
online. Ze zijn nog te jong.  
Alle drie de jongens vinden de computertijd in de Leeuwerik te kort, ze willen liever een uurtje per 
dag computertijd. Ze vinden het ook niet leuk als er geen tijd meer is om op de computer te kunnen 
omdat deze de hele dag bezet was door anderen. J en I willen niet dat de begeleiding bij hen komt 
kijken.  
Idee: YouTube Kids installeren voor de jonge kinderen. 
 
De oudere kinderen hebben al een goed beeld van veiligheid online. Alleen N en J hebben bij 
bepaalde zaken nog extra ondersteuning nodig. Idee om hier rond te werken tijdens IB-gesprekken. 
Iedereen vindt de tijd online (zowel computer als GSM) onvoldoende. Ze willen de tijd optrekken 
naar 1 uur of 1,5 uur per dag.  
Ook S, K en Z vinden het vervelend dat ze soms niet op de computer kunnen omdat deze altijd bezet 
is door anderen. Ze stellen voor om met een computerlijst per dag te werken.  
 
Op 22 maart 2019 ging er een participatieraad door voor de ouders. 4 ouders waren aanwezig. 
De participatieraad werkte aan de hand van een bingospel. Iedereen kreeg een kaart met 
nummertjes en er werden dan om beurt nummertjes getrokken. Bij elk nummertje hoorde een vraag 
of stelling. De ouder die het nummertje op zijn kaart had gaf een antwoord of een mening over de 
stelling. De andere ouders konden nadien nog aanvullen indien ze wilden. 
 

Positief 

 Bezoeken zijn goed 

 Iedereen vindt het goed dat er afspraken zijn i.v.m. gsm gebruik, multimedia, pc... 

 Er is ruimte om samen met je kind eens iets te koken. 

 Iedereen vindt dat de leefgroep goed is ingericht. 

 Bezoeken wil iedereen buiten de groep doorbrengen bv. Zwemmen , cinema , speeltuin,...Dit 

is dus oké. 

 Iedereen vindt het belangrijk dat de kinderen kunnen telefoneren naar de ouders en 

andersom, ze zijn blij dat er een mogelijkheid voor is.  

Negatief 

 Het is moeilijk om de kinderen achter te laten 

 Begeleiding geeft opmerkingen aan de kinderen waar de ouders bij zijn, het is de taak van de 

ouder op dit moment 
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 Thuis kunnen de kinderen uit de kast nemen wat ze willen , hier moeten ze het altijd eerst 

vragen.  

 De tijd om op de pc te mogen is beperkt, thuis moet dit niet gedeeld worden. 

 Thuis is er meer rust en vrijheid , hier is het vaak druk. De kinderen missen het thuis zijn, 

warmte, geborgenheid. 

 Ouders vragen meer inspraak over wie hun contextbegeleider is bij vervanging (langdurig 

ziek, zwangerschapsverlof,..) 

Dan hadden we het nog even specifiek over de klachtenprocedure en de klachtenbus 

 Bijna iedereen weet dat dit bestaat. 

 Voor iedereen is dit duidelijk en oké. 

 Lichte klachten zouden met de begeleiding besproken worden , liefst met de 

contextbegeleiding. Als het gaat over een zware klacht zou er eerst met iemand extern over 

gesproken worden zoals bv. een vriend of de consulent. 

 De meesten hebben het gevoel dat ze wel bij iedereen van de begeleiding terecht kunnen, 

één iemand heeft enkel dit gevoel bij contextbegeleider. 

 De drempel om met een klacht te komen is niet te groot.  

 Niemand heeft er opmerkingen over. 

 Voorstel om een mail adres te voorzien, enkel voor klachten. 

Er volgt nog een bespreking tijdens de teamvergadering en een terugkoppeling naar de ouders. 

Bespreking teamvergadering: 

Wie reageert of geeft een opmerking aan de kinderen als de ouders erbij zijn.  

 Is iets wat wij soms ook in vraag stellen, maar soms zijn ouders niet op de hoogte van alle 

regels die hier gelden, dus kunnen ze ook moeilijk reageren. Wij hebben soms ook het idee 

dat ouders ook een afwachtende houding aannemen. We laten het aan de ouders om te 

reageren, enkel als ouders niet op de hoogte zijn van bepaalde afspraken grijpen wij in. 

Inspraak van ouders bij het aanduiden van contextbegeleider 

 Hier kan inspraak mogelijk zijn, is bespreekbaar. Maar het is ook nodig dat er rekening wordt 

gehouden met de haalbaarheid en het evenwicht in werkbelasting binnen het team; Dit moet 

natuurlijk ook behouden blijven.  

Het kan niet de bedoeling zijn dat er iemand 5 begeleidingen doet en anderen maar 1. 

De opmerkingen i.v.m. de klachtenprocedure en klachtenbus zijn meegenomen naar de werkgroep 

emap. Van daaruit zal er verder rond deze materie gewerkt worden. 

De terugkoppeling naar de ouders is gebeurd door contextbegeleider. 

 

6.1.1.3.2 ‘t Spoor 
‘t Spoor had een participatieraad met jongeren en ouders, verblijf en mobiel in maart 2019. 
Volgende thema’s kwamen aan bod: 
Communicatie, klachtenprocedure, activiteiten en groeps- en studiogebeuren, school en 
netwerkberaad. 
Er vond ook een terugkoppeling naar ouders en jongeren plaats met aandacht voor wat er met hun 
tips al dan niet zou gedaan worden. Er werd een heus actieplan gemaakt. 



Kwaliteitsverslag 2019-2020   pagina 58 

6.1.1.3.3 Pitstop  
Omdat ouders al enkele jaren slecht bereikt werden, werd er voor gekozen om een participatieraad 
op een informele manier te organiseren: een BBQ waarbij we probeerden een aantal thema’ s aan 
verschillende tafels bespreekbaar te maken. 

 De klachtenprocedure 

 Samenwerking met de begeleiding 

 Sociale media en gamen 

 Een droomvraag: “als jullie begeleider zouden zijn, wat zouden jullie dan anders doen, 
veranderen?” 

We hadden duidelijk meer ouders op deze activiteit, maar het was moeilijk om inhoudelijk bij het 
thema te blijven. 
 

 DACO 

 Vragenlijsten 
Ouders en jongeren vanaf 10 jaar krijgen een tevredenheidsvragenlijst. In 2018 werden in 
totaal 46 vragenlijsten verstuurd naar 19 verschillende contexten. Voor alle dagcentra 
samen zijn er in 2019 slechts 7 vragenlijsten teruggekomen. Dit is te weinig om relevante 
conclusies uit te trekken maar de algemene lijn was dat de cliënten die deze vragenlijst 
invulden en terugzonden, tevreden waren over de hulpverlening.   
  

 Interviews door stagiairs 
In de loop van 2019 vonden er voor de dagcentra 12 interviews plaats in gezinnen waarvan de 
begeleiding afgerond was. De interviews vonden plaats in verschillende constellaties (ouder(s), 
jongere(n), samen,…). 
Volgende positieve elementen werden vermeld: 

- M.b.t. het hulpverleningstraject: 
- Op de hoogte van wat er allemaal gebeurde, betrokken worden bij overleg, inspraak 

in de verschillende onderdelen van de begeleiding (6x) 
- Het gevoel hebben terecht te kunnen bij de begeleiding, gehoord te worden (6x) 
- Contacten, overleg en samenwerking met scholen (5x) 
- Mogelijkheid tot nazorg en graduele afbouw (4x) 
- Andere en/of vervolghulpverlening die werd geïnstalleerd (3x) 
- Iedereen werd bij de hulpverlening betrokken 
- Alles werd aangepakt en geprobeerd 
- Hulpverlening was op maat 
- Afwezige ouder werd steeds betrokken 
- Heropstart waardoor wachttijd zeer beperkt bleef 

- M.b.t. de resultaten van de hulpverlening: 
- Jongere heeft veel geleerd (2x) 
- De hulpverlening heeft dingen in beweging gezet 
- Er werden hobby’s geïnstalleerd en gameverslaving werd aangepakt 
- We kregen een andere kijk op de dingen 
- We hebben nu handvaten om moeilijke thuissituaties aan te pakken 

- M.b.t. de module dagbegeleiding: 
- Leuke activiteiten in het groepsaanbod (4x) 
- Individuele gesprekken (4x) 
- Fijne sfeer in de groep (2x) 
- Lekker eten 
- Structuur in de leergroep 
- Mogelijkheid tot terugkommoment voor ex-jongeren 
- Doe hulpverlening 
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- Rots en Water project 
 

Volgende negatieve elementen werden vermeld: 
- Leeftijdsverschillen in de groep, pubers die hun plekje moeilijk vinden (3x) 
- Lang moeten wachten op hulp (2x) 
- Lossere regels dan thuis in de groep 
- Zwart gat na afronding begeleiding 
- Resultaat van de begeleiding zou beter mogen 

 

 Participatieraden 

6.1.2.3.1 Parkoers 
Op Parkoers vond eind 2018 een participatieraad plaats rond de klachtenprocedure. In 2019 werden 
ouders en andere belangrijke contextfiguren regelmatig uitgenodigd om samen na te denken rond de 
invulling en uitwerking van de themaweken waarin zij ook op een actieve manier betrokken werden. 
Voor de jongeren vond een formele participatieraad plaats waarbij zij samen met ons konden 
nadenken over de invulling en de uitwerking van de grote vakantie. In het najaar vond er nog een 
participatieraad plaats waarbij ze werden uitgenodigd om samen met ons te reflecteren rond de 
regels en afspraken en de wekelijkse groepsactiviteit. Na overleg met het team werden hierin 
aanpassingen gedaan op basis van wat de jongeren hadden aangebracht. 
 

6.1.2.3.2 Jan Rap 
Op Jan Rap vond in 2019 twee maal een formele participatieraad voor ouders/context plaats. Aan de 
eerste, rond het thema klachtenprocedure, namen twee ouders deel. De algemene conclusie hier 
was dat de aanwezige ouders zich wel konden vinden in de procedure maar dat er meer werk 
gemaakt diende te worden van het informeren rond en visualiseren van mogelijke kanalen.  
De tweede, in het najaar, had als thema GSM en sociale media in de leergroep. Ook met de jongeren 
hielden we hierrond een formele participatieraad. Met alle info die we verkregen, legden we ons 
beleid stevig op de rooster en deden we hierin aanpassingen. 
 

6.1.2.3.3 Kameleon 
Op Kameleon vond in het voorjaar een participatieraad plaats rond het thema klachtenprocedure. 
Ook hier kwam de bedenking dat mogelijke kanalen om met eventuele klachten iets te doen, beter 
dienden gevisualiseerd te worden. Daarnaast werden er voorstellen gedaan rond het verhogen van 
de inspraak van de jongeren in de werking en rond privacy. Daarnaast vonden er regelmatig 
momenten plaats waarop ouders en andere zorgfiguren werden uitgenodigd om samen met ons na 
te denken over de invulling van de themawerking en projecten. 
Voor de jongeren vond, naast de inspraakmogelijkheden in de dagelijkse werking, twee maal een 
formele participatieraad plaats. De eerste had als thema’s de regels en afspraken en de algemene 
werking. Op basis van de voorstellen van de jongeren werden er aanpassingen gedaan in de regels en 
afspraken. Ook vond er een brainstorm plaats om onze jongeren inspraak te geven in de jaarlijkse, 
overkoepelende activiteit van De Waaiburg.  
 
 

 ENCO 

 Vragenlijsten 
Er werden vanuit Aandacht in 2019, 60 vragenlijsten verstuurd. Dit betreft 31 gezinnen. De 
vragenlijsten gaan naar zorgfiguren en de desbetreffende jongere (+10 jaar). Er kwamen 23 
exemplaren terug: 10 exemplaren werden ingevuld door de kinderen/jongeren, 11 exemplaren 
werden ingevuld door zorgfiguren, 1 vragenlijst werd samen ingevuld door de context (zorgfiguur 
samen met jongere) en bij 1 vragenlijst kon niet nagegaan worden wie deze net invulde. 
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De algemene tendens is dat men erg tevreden is over de begeleiding van Aandacht.  
 
De jongeren die onze vragenlijst invulden, gaven voornamelijk aan dat ze hun begeleider als heel 
eerlijk en betrokken ervaarden. Zo hadden deze jongeren erg het gevoel dat er naar hen geluisterd 
werd en dat hun mening ook telden. Bovendien lieten zij ook horen dat ze steeds voldoende uitleg 
hebben gekregen over het hele verloop van de begeleiding. Wat opviel was dat de meeste jongeren 
als extra pluspunt hadden aangegeven dat ‘samen dingen doen’, met hun begeleider of als gezin, 
echt wel een meerwaarde was. 
1 jongere gaf aan dat sommige gesprekken qua vraagstelling te moeilijk waren voor hem. Bij de 
overige jongeren leek dit geen probleem te vormen. 
 
De zorgfiguren die de vragenlijst ingevuld terug bezorgden, spraken voornamelijk over een positieve 
samenwerkingsrelatie met hun begeleider en uitten dan ook veel dankbaarheid aan hen, los van het 
resultaat van het gelopen traject. Sommigen schreven zelfs persoonlijke complimenten gericht aan 
de begeleider.  
Daarnaast stonden aspecten zoals steunend zijn, een luisterend oor aanbieden, transparant 
communiceren en aandacht hebben voor alle gezinsleden op de voorgrond. Verder werd er ook nog 
meegegeven dat het onbevangen en onbevooroordeeld zijn een enorme kracht was. Het feit dat er 
ook meegezocht werd naar oplossingen en dat er tools aangereikt werden, kon men eveneens 
appreciëren.  
Toch gaven 2 mensen aan dat ze het gelopen traject te kort vonden. Dit waren dan ook gezinnen die 
binnen PH begeleid werden, waarvan de looptijd maar 4 maanden bedraagt. Deze feedback 
ontvangen we echter wel vaker. Doordat deze module – jammer genoeg - niet verlengd kan worden, 
zijn we hier beperkt in onze mogelijkheden. Wel bekijken we in 2020 wat we eventueel aan deze 
gezinnen nog kunnen aanbieden: een uitgebreide nazorg, een schakel naar ons aanbod van LLCB, etc. 
 
 

 Onderzoek door stagiairs 
 
Dit jaar hebben 3 stagiaires een bevraging gedaan bij onze gezinnen. In totaal werden 21 gezinnen 
(zorgfiguren en/of jongeren) bereikt en bevraagd: 5 gezinnen die een breedsporige 
contextbegeleiding (BCB) kregen, 4 gezinnen die een laagintensieve contextbegeleiding (LiCB) kregen 
en 4 gezinnen die Positieve Heroriëntering (PH) kregen. In totaal werden dus 13 gezinnen face-to-
face bevraagd. 
In het 2e deel van 2019 zijn er ook enkele gezinnen telefonisch of per mail bevraagd. Zo bereikten we 
nog 7 gezinnen die PH kregen en 1 gezin dat een BCB kreeg. 
Ook dit jaar waren er enkele gezinnen die niet deelnamen aan deze bevraging. We pogen dus steeds 
heel wat gezinnen te bereiken, maar zijn hier ook afhankelijk van de vrijwillige medewerking van hen. 
 
De meest voorname bevindingen voor de PH-trajecten zijn: 
 
De opstart van het ph traject werd door alle bevraagde gezinnen positief ervaren, meer bepaald 
vermeldden de gezinnen dat ze niet lang hadden moeten wachten om op te starten, dat de aanmelder 
werd betrokken en dat de verontrusting, gebracht vanuit de aanmelder, herkenbaar was.  
 
Wanneer gezinnen na afronding gevraagd werden om het concept van ph te omschrijven werd er 
vooral verwezen naar een specifieke manier van communiceren. Het werd omschreven als “praten 
vanuit het hart, open en eerlijk”. Het hierbij werken op maat en tempo van het gezin en de individuele 
gezinsleden werd als een meerwaarde ervaren. Na een ph traject hebben gezinnen vaak het gevoel dat 
de communicatie tussen de gezinsleden is verbeterd en versterkt en dat het eerdere patroon waarin ze 
verzeild waren geraakt is doorbroken. 
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De opbouw van het proces was voor de bevraagde gezinnen duidelijk en opnieuw op maat van het 
gezin en de individuele gezinsleden. Gezinnen vonden het goed dat ze eerst elk individueel hun verhaal 
konden doen, maar vermeldden ook de kracht van een cirkelgesprek. Verder vermeldden gezinsleden 
dat ze merkten dat niet iedereen op hetzelfde moment klaar is voor een cirkelgesprek. Hier werd dan 
ook rekening mee gehouden door de begeleiders. Zo is er de mogelijkheid om al een deelcirkel te doen 
met gezinsleden die hiertoe bereid zijn. Als sterkte werd door verschillende gezinnen vermeld dat elk 
gezinslid betrokken werd en zich gehoord voelden. 
Een gezin verwoordde dit mooi als volgt: “ph heeft bereikt wat we ieder door individuele hulpverlening 
nooit zouden hebben bereikt, zij missen namelijk het grotere beeld, de context. De sterkte van ph zit 
in de focus op de situatie en alle betrokkenen, de gehele context.”  
 
In een aantal gezinnen werden er ook ervaringsgerichte activiteiten gedaan tijdens het ph traject zoals 
bv. muurklimmen, maar ook kleinere ervaringsgerichte oefeningen. Dit was deze gezinnen enorm 
bijgebleven en lijkt dan ook een krachtig middel dat ook in andere gezinnen een meerwaarde kan 
bieden. Er wordt ook steeds meer overkoepeld ingezet op het integreren van ervaringsleren in het ph 
concept, dus hieraan wordt momenteel zeker gewerkt.  
 
De relatie met de begeleider werd door alle bevraagde gezinnen positief ervaren en als een erg 
belangrijke factor gezien. De begeleider werd als facilitator van het proces omschreven. Bovendien 
werd de begeleider als authentiek omschreven.  
 
De tijdsduur van vier maanden van het ph traject werd door meerdere gezinnen als te kort ervaren. 
Vaak hebben ze al aan heel wat hulpverleners hun verhaal gedaan, dat vaak complex en gevoelig is. 
Mede hierdoor kost het tijd om vertrouwen op te bouwen bij een nieuwe hulpverlener. Een gezin 
omschreef het als volgt “eens het proces op gang was gekomen, stopt het”, “je zaait veel, maar je kan 
niet veel oogsten”. Diezelfde gezinnen gaven echter ook wel aan dat het hen op weg had gezet en dat 
ze er verder mee aan de slag waren gegaan, op verder hadden gebouwd. Toen het proces stopte 
hadden ze het gevoel dat er niet veel was verandert, maar dit gevoel kwam pas later. Ze gaven aan dat 
dit tijd nodig had.  
 
Ervaringen op vlak van ‘nazorg’ waren verschillend per gezin. Zo waren er gezinnen die niet zouden 
twijfelen om opnieuw contact op te nemen, indien dit nodig zou zijn. Sommigen houden ook nog 
spontaan sporadisch contact met hun begeleider, door bijvoorbeeld af en toe een mailtje te sturen 
met hoe het gaat. Andere gezinnen gaven echter aan dit te vrijblijvend te ervaren en meer nood te 
hebben aan een afgesproken periode van nazorg. Dit zou drempelverlagend werken. 
 
 
De meest voorname bevindingen voor de contextbegeleidingstrajecten zijn: 
 
De gezinnen geven aan dat de band met hun begeleider een warme band is. Men ervaart 
de begeleider als erg betrokken op elk gezinslid. Daarnaast vinden gezinnen heel veel steun 
bij hun begeleider. Het gevoel van vertrouwen werd vaak al opgeroepen bij de intake. De 
bevraagde mensen gaven aan dat dit op een veilige manier gebeurde, wat enorm 
geapprecieerd werd. Door de jongeren werd wel aangegeven dat zij minder contact hadden 
met de begeleider. Hierdoor was het niet altijd even duidelijk waarom iemand aan huis 
kwam, welke stappen er met wie gezet werden, etc. Daarnaast zijn er ook weer enkele 
wissels geweest, wat door ouders en jongeren als moeilijker ervaren wordt. Hier zijn we ons 
van bewust en hier letten we enorm op. Jammer genoeg kunnen we niet altijd voorkomen 
dat dit moet gebeuren. We proberen in dialoog en met veel zorg deze overdracht dan te 
verwezenlijken. Wat wij voor onszelf hieruit meenemen is dat we in de uitwerking van ons 
nieuwe concept toch een extra oogje moeten hebben voor de rol van de jongeren binnen 
onze begeleiding.      
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Binnen een traject ervaren de gezinnen veel inspraak in hun proces en dit op alle vlakken. 
Zo worden gezinsleden gehoord i.f.v. verslaggeving, doelen, communicatie naar andere 
betrokken partijen,… Daarnaast werd benadrukt dat een goede dosis humor in de 
begeleiding ondersteunend kan werken. Ook het luisterend oor werd als een meerwaarde 
gezien. Er werd samen gezocht naar oplossingen en er werden handvaten aangereikt waar 
nodig. Wel merkten de gezinnen op dat het vasthouden van deze handvaten en het 
werkelijk zelf omzetten in de praktijk, vaak veel moeilijker bleek. 
Ervaringsactiviteiten, waarbij sommige dingen ingeoefend werden of andere activiteiten 
dienden om te reflecteren, droegen wel bij tot deze transfer. De afwisseling in praten en 
doen was een meerwaarde. 
 
Het kunnen deelnemen aan oudergroepen zoals Triple P werd als erg positief ervaren. In 
zulke groepen vonden mensen steun bij andere gezinnen. Zulke oudergroepen mogen 
standaard ingebouwd worden en mogen meer aan bod komen. Daarnaast waren de 
gezinnen ook erg lovend over de gezinsactiviteiten. Er even tussenuit met het gezin en op 
een informele manier met de begeleiders en andere gezinnen afspreken deed werkelijk 
deugd. Er werd zelfs de vraag gesteld om na te denken over een activiteit voor ex-gezinnen.   
     
De gezinnen geven aan voldoende vertrouwen te hebben in hun begeleider inzake contacten 
met professioneel netwerk. Ze waarderen dat er steeds een open communicatie is en dat ze 
ofwel betrokken worden bij het overleg, ofwel minimaal op de hoogte worden gesteld. Het 
feit dat gezinnen hier ook hun eigen mening rond mochten formuleren werd als een sterkte 
benoemd. 
 
De ervaringen mbt nazorg zijn gelijklopend als hierboven beschreven bij de conclusies van 
de PH-trajecten. Voor sommige gezinnen is de telefoon snel genomen om contact te 
zoeken, voor anderen lijkt het een hele opgave. Vaak denken ze een last te zijn wanneer ze 
contact zouden opnemen. Het lijkt zinvol om ook dit aspect mee te nemen in ons nieuwe 
concept: hoe kunnen we, op maat van elk gezin, op dit vraagstuk van nazorg een antwoord 
bieden? 
 
 

 Participatieraad 
 
In 2019 werden de stappen gezet naar een nieuw concept binnen onze werking. De ontwikkeling 
hiervan kende echter wat vertraging owv allerhande situaties (uitval collega’s, overnemen van 
lopende trajecten, inwerken nieuwe collega’s,…) wat er ook toe leidde dat ons aanvankelijk plan om 
ouders hierin te betrekken via een participatieraad werd uitgesteld. 
We nemen dit zeker verder op in 2020 en maken dan ook tijd om andere vooropgestelde thema’s 
zoals de effectmeting waar we mee van start gaan, de update van de onthaalbrochure en ontwerpen 
van een eventuele app en het warme onthaal te bevragen.  
 
 
 

6.2 Medewerkers 

 Tevredenheid 
Bij alle personeelsleden van de Waaiburg wordt er om de 5 jaar een tevredenheidsmeting gehouden 
aan de hand van een in te vullen vragenlijst. De volgende bevraging zal in 2021 gebeuren. Bij nieuwe 
medewerkers wordt er een tevredenheidsbevraging gedaan na 2 maanden en na 6 maanden in 
dienst. De ingevulde vragenlijsten worden onmiddellijk opgevolgd. Een globale verwerking gebeurt 
om de 3 jaar en wordt voorzien voor 2020. 
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6.3 Extern overleg 

 Intersectoraal overleg 
 Netwerkstuurgroep integrale jeugdhulp Kempen  
 Jong volwassenen 

o Collectief Kempen 
o Overleg KWE Kempen 
o Stuurgroep Functie 5: specifieke woonvormen jongvolwassenen (samenwerking GGZ-

CAW-JH)   
 Samenwerkingsverband 1G1P Trefplaats 

o Kernpartneroverleg 1GP Trefplaats Jeugdhulp Kempen  
o Peter- en meteroverleg Trefplaats  

 Sector gebonden overleg 
 Arrondissementeel 

o Regionaal WelzijnsOverleg Turnhout  
 Provinciaal  

o Provinciale stuurgroep BJB  
o Coördinatiecomité Antwerpen Vlaams Welzijnsverbond  

 Vlaams 
o Sectoraal directiecomité Vlaams Welzijnsverbond  

 Werkvorm gebonden overleg 

 Stuurgroep DOTT (Dienst Ondersteunende Trajecten Turnhout)  
 Positieve Heroriëntering 

o Vlaamse kerngroep positieve heroriëntering (PH) 
o Provinciaal overleg PH  
o Inter-/supervisie PH (arrondissementeel en provinciaal) 
o Stuurgroep PH Kempen, waarvan wij ook het voorzitterschap dragen 
o Overleg Aanspreekpunten PH 

 Contextbegeleiding 
o Provinciaal overleg contextbegeleidingsdiensten 
o Jaarlijkse provinciale ontmoeting tussen contextbegeleiding en OSD 
o Regionaal overleg wachtlijstbeheer en samenwerking OSD 

 Thema gebonden overleg 
 Intervisie kwaliteitszorg 

 Regio gebonden overleg 
 Huis van het kind  

o Geel-Meerhout-Laakdal  
o Midden Kempen-Herentals  
o Balen-Dessel-Mol  

 Jeugdwelzijnsoverleg Geel  
 Jongerenoverleg Herentals  
 Jeugdwelzijnsoverleg Mol-Balen  
 Turnhouts overleg wachtlijsten voor contextbegeleiding 
 PH-overleg Turnhout 

 

6.4 Financies (zie ook financieel verslag) 
Boekjaar 2019:  
 

Totaal inkomsten gewone bedrijfsvoering:   4.528.039,97 

Totaal uitgaven gewone bedrijfsvoering:  4.458.585,11 

 



Kwaliteitsverslag 2019-2020   pagina 64 

Resultaat personeel   94.870,63 

Resultaat werking en verblijf  -25.415,77 

Resultaat boekjaar uit gewone bedrijfsvoering  69.454,86 

Resultaat financieel  17.571,51 

Uitzonderlijke opbrengsten       559,43 

Uitzonderlijke kosten  - 4.594,11 

Resultaat van het boekjaar 82.991,69 
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7 Verbeterprojecten 2020 
7.1 Algemeen voor De Waaiburg 
De Waaiburg is een levende organisatie waar op veel plaatsen nagedacht wordt over deelaspecten maar ook over de gehele werking en waar 
verbeterpunten geformuleerd worden. Dit gebeurt zowel op niveau van de afdelingen, overkoepelend over de afdelingen heen, in werkgroepen,…. 
Algemene verbeterprojecten die nog nergens vernoemd worden zijn moeilijk te vinden. We willen er wel blijven over waken dat onze organisatie een geheel 
blijft vormen met zijn verschillende delen en met al zijn medewerkers die verschillend mogen zijn. 
 

7.2 VECO 

 Leeuwerik 
Thema Gewenst resultaat Acties wie Tegen 

wanneer? 
Opvolging? 

Begeleidend handelen in de 
leefgroep.  

 Vanuit de zorg dat we 
kinderen soms heel 
rigide zien omgaan in 
het toepassen van de 
dagstructuur, het 
gebruiken van 
planningsbord. En dat 
we in de houding van 
de kinderen zien dat ze 
zelf heel weinig in 
handen nemen 
(aangeleerde 
hulpeloosheid). En dat 
we stagiairs zien een 
evenwicht zoeken 
tussen het zorgende 
enerzijds en kinderen 

Meer leeftijdsadequaat 
handelen 
Aandacht voor eigen 
verantwoordelijkheid/zelfst
andigheid van kinderen  
Probleemoplossende 
vaardigheden van kinderen 
vergroten 

- Oudere kinderen meer zelf 
laten bepalen in hun 
dagverloop. We halen de 
kinderen vanaf een bepaalde 
leeftijd af van het grote 
planningsbord en leren hen 
zelf plannen.  

- Een evaluatielijst van 
zelfstandigheid gebruiken en 
kinderen ook zelf laten 
invullen = individueel per kind 
focus op zelfstandigheid 

- Kinderen meer zelf laten doen 
en verantwoordelijkheden 
geven bv. huistaakjes 

- Aandacht voor communicatie, 
niet alleen in eqcare, ook op 
de dagfiche  

Team 
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toch zelf dingen laten 
doen anderzijds.  

- Afspraken wat betreft 
zelfstandigheid doortrekken 
naar ouders (indien mogelijk) 

- Niet in de plaats van kinderen 
handelen. Samen doen in 
plaats van het over te nemen 

- Zelf grenzen aangeven als 
begeleider, bv. durven zeggen 
dat er geen tijd voor is 

- Perspectief van de kinderen 
bv. overgang naar Pitstop 
meenemen in de 
evolutiebespreking 

- Wisselleren met Spoor/Pitstop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krista 
onderzoekt 
mogelijkheden 
 

Context verder verdiepen  
 Vanuit de zorg dat we 

soms een netwerk 
missen rondom de 
kinderen en de ervaring 
dat we het met het 
team moeten 
gezamenlijk dragen, 
aanklampend zijn 
enerzijds maar ook veel 
dingen in hun kamp 
leggen anderzijds  
 

- Elk kind heeft een 
netwerk  

- We maken gebruik 
van de 
methodieken van 
Signs of safety : 
netwerkcirkel, 
netwerkoverleg,…  

- Vorming met het team in 
Signs of safety 

- Kindbesprekingen gaan we 
uitbreiden met puntje 
netwerk 

- De ideeën van Family Finding 
implementeren  

- Aankondigen dat je het 
contact met het netwerk gaat 
vasthouden  

- In veiligheidsplan het netwerk 
een concretere rol geven  
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 ’t Spoor 
Thema Gewenst resultaat Acties wie Tegen 

wanneer? 
Opvolging? 

Thema-avonden : vanuit de zorg 
dat er veel tijd en energie wordt 
gestoken in de thema-avonden 
en de vraag of we ermee 
bereiken wat we vooropstellen 

Afstemmen op de groep en 
het doel dat we 
vooropstellen 
 

De stagiaire werkt dit uit in een 
project. Zij checkt en bevraagt 
regelmatig met het team.  
Nadenken over : wie is de groep ? wat 
heeft de groep op dit moment nodig ? 
Waar willen we naartoe ? En hoe 
bereiken we dit ? Hoe willen we in de 
toekomst thema-avonden vormgeven.  

Elissia 2e semester  

Netwerkgericht werken Elke jongere heeft een 
uitgebreid netwerk om op 
terug te vallen 

De visie, aanpak en methodieken van 
Family Finding verder implementeren.  
De structuur rond het netwerkgericht 
werken aan de studiokant verder 
uitdiepen.  
Overkoepelend werkgroepje 
betrekken in de werking 

 
 
Veerle en 
Tamara 
 

  

Werkdruk 
 Ondanks bepaalde 

acties lijkt de werkdruk 
nog toe te nemen 

Werkdruk is minder De communicatiekanalen 
verminderen in aantal. 
Bestaande middelen vereenvoudigen, 
bv. de dagfiche 
Lijstje wat werkdruk in kaart brengt 
Wekelijks puntje 
Administratieve vereenvoudiging  
Het bespreekbaar maken van het 
moeilijke spanningsveld tussen een 
jongere niet loslaten vs. de negatieve 
invloed op de groep 

Tamara bekijkt 
met Ingrid 
Anna en Julie 
 
Veerle 
Nadia 
Bram 
 

  

 

 Pitstop  
Thema Gewenst resultaat Acties wie Tegen 

wanneer? 
Opvolging? 
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Duidelijkheid rond sjabloon 
waarmee we verslagen 
schrijven. Er is nu veel in 
omloop: ondersteuningsplan, 
EB,… We willen hierin ook 
voldoende SOS minded in 
werken 

Alle jongeren hebben een 
ondersteuningsplan, 
waarbij we een uniform 
sjabloon hebben 
 
 
 
 
 
 
 

We gebruiken allemaal het 
ondersteuningsplan met de jongeren. 
Martien werkte een voorbereiding uit. 
We gaan deze afstemmen met Julie. 
Sanne en Lisa proberen SOS er wat 
meer in te brengen 
-doelenkaartjes compatibel maken 

iedereen Juni 2020 iedereen 

We zitten met onduidelijkheden 
omtrent ‘concept’. Wat doen 
we met 
OEB/Crush/bewonersvergaderi
ngen, sluitingsweek? 
Staan we allemaal achter die 
zaken? Kijken we als team nog 
naar dezelfde richting? 

Ons concept/visie op 
allerhande zaken is 
glashelder en iedereen kan 
zich hier ten volle in 
vinden. 
 
 
 
 
 
 

Werkersgerichte ondersteuning 
 
We agenderen deze zaken en nemen 
de tijd om hier op team discussie rond 
te voeren 

(WGO)Walter 
en Nancy gaan 
dit 
voorbereiden 
 
Op 
vergaderagen
da vanaf april 

Einde 2020 iedereen 

Context 
-besprekingen op vergadering 
een week op voorhand 
aankondigen, vragen 
formuleren, zodat iedereen 
daarover kan nadenken. 
-meer gesprekken doen samen 
met jongere en context 
- de ideeën uit ‘Family Finding’ 
integreren in onze werking 

 
We halen energie, ideeën 
uit de CB, worden 
geïnspireerd. 
 
 
Jongeren hebben een 
netwerk 
 
 
 

 
-agenderen week op voorhand. 
Vragen om dit voor te bereiden aan 
collega’s. 
 
 
-Introductie van de ideeën uit Family 
Finding  
 

iedereen Vanaf februari iedereen 
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7.3 DACO 

 Parkoers 
Thema Gewenst resultaat Acties wie Tegen 

wanneer? 
Opvolging? 

Tieners in de leergroep Deelname en engagement 
van de tieners aan de 
leergroep is verhoogd. 

- Thema bespreken als team: 
welke rol kan het team, 
contextbegeleider, de 
jongeren zelf, context, 
aanmelders hierin opnemen? 

- Thema bespreken met 
jongeren in de groep 

- Thema bespreken met andere 
betrokkenen. 

Jonas 
coördineert 

Sept. 20 Jonas 

Innovatief werken verder 
uitwerken en implementeren 

Pijler schoolondersteuning 
is uitgewerkt en wordt 
toegepast volgens visie 
innovatief werken. 
Innovatief werken is 
geëvalueerd en 
bijgestuurd. 
Participatie van jongeren 
en gezinnen is verhoogd.  

- Thema agenderen op 
inhoudelijke denktank 
innovatieve 

- Individuele en 
groepsdoelstellingen 
formuleren en hieraan 
ervaringsleren koppelen. 

- Brainstormen over hoe ouders 
en jongeren nog meer formeel 
kunnen betrokken worden bij 
de uitbouw van en participatie 
aan de werking. 

- Nagaan of er nood is aan 
terugkommoment voor ex-
gezinnen.  

- Evaluatie inplannen, 
voorbereiden en uitvoeren op 
team. 

Jonas en 
denktank 
innovatief 
werken.  

Sept 20  
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Aanmelding en indicatiestelling Doorverwijzingen vanuit 
brede Instroom en 
gemandateerde 
voorzieningen gebeuren 
vanuit een correcte 
indicatiestelling met 
realistische wederzijdse 
verwachtingen. 

- Overlegmoment organiseren 
met verwijzers (gemandateerd 
en brede instroom) en 
diensten waarmee we 
regelmatig samenwerken. 

- Aanmeldingsformulier 
aanpassen in functie van 
correcte indicatiestelling. 

- Onderwerp voor analyse door 
stagiair. 

codaco Sept. 20  

 

 Jan Rap 
Thema Gewenst resultaat  Actie  Wie Tegen 

wanneer? 
Opvolging 

Innovatief werken verder 
uitwerken en implementeren 

Pijler schoolondersteuning 
is uitgewerkt en wordt 
toegepast volgens visie 
innovatief werken. 
Innovatief werken is 
geëvalueerd en 
bijgestuurd. 
Participatie van cliënten bij 
werking dagcentrum 
verhogen. 
Leergroep op maat van 
elke jongere en context ten 
volle benutten. 
Netwerk meer betrekken. 

- Thema agenderen op 
inhoudelijke denktank 
innovatieve 

- Individuele en 
groepsdoelstellingen 
formuleren en hieraan 
ervaringsleren koppelen. 

- Regelmatig kleinschalige 
participatiemomenten 
inplannen. 

- Nagaan of er nood is aan 
terugkommoment voor ex-
gezinnen.  

- Evaluatie inplannen, 
voorbereiden en uitvoeren op 
team. 

- Evalueren nieuwe manier van 
dossierbespreking. 

Lore en denktank 
innovatief 
werken.  

Sept 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maart 20 
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- Brainstormmoment rond 
netwerkgericht werken 
organiseren. 

Maart 20 

Aanmelding en indicatiestelling Doorverwijzingen vanuit 
brede Instroom en 
gemandateerde 
voorzieningen gebeuren 
vanuit een correcte 
indicatiestelling met 
realistische wederzijdse 
verwachtingen. 

- Overlegmoment organiseren 
met verwijzers 
(gemandateerd en brede 
instroom) en diensten 
waarmee we regelmatig 
samenwerken. 

- Aanmeldingsformulier 
aanpassen in functie van 
correcte indicatiestelling. 

- Onderwerp voor analyse door 
stagiair. 

codaco Sept. 20  

 

 Kameleon 
Thema Gewenst resultaat  Actie  Wie Tegen 

wanneer? 
Opvolging 

Innovatief werken verder 
uitwerken en implementeren 

Pijler schoolondersteuning 
is uitgewerkt en wordt 
toegepast volgens visie 
innovatief werken. 
Innovatief werken is 
geëvalueerd en 
bijgestuurd. 
Systeem van intensieve 
leergroep op woensdag is 
geëvalueerd en bijgestuurd 
in functie van huidige 
individuele en 
groepsnoden. 
Gezinnen vanuit de 
contextbegeleidingen zijn 

- Thema agenderen op 
inhoudelijke denktank 
innovatieve 

- Individuele en 
groepsdoelstellingen 
formuleren en hieraan 
uitwerking intensieve 
leergroep koppelen. 

Joachim en 
denktank 
innovatief 
werken.  

Sept 20  
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meer betrokken bij het 
innovatief werken. 

 

7.4 ENCO 

 Aandacht 
Thema Gewenst resultaat Acties Wie Tegen 

wanneer? 
Opvolging 

Begeleidingsconcept In 2020 wordt een nieuw 
begeleidingsconcept 
gefaseerd ingevoerd. 
 
Er is daarmee gepaard 
gaande een nieuw 
overlegsysteem 
geïnstalleerd 
 

- Nog verder op punt krijgen 
van de fasering  

- We starten met het nieuwe 
concept vanaf de eerste 
begeleiding die opstart na 1 
maart 2020 

- Inhoud en verdere fasering: 
zie PP op SharePoint 
 

Gans het team 
en bijbehorende 
werkgroepen 
(Mark, Tinne, 
Ingrid)  
 
conceptteams 

Maart 2020 
is een 
eerste 
richtdatum 
dan 
bekijken 
we verder 
wat nog 
kan 
gebeuren 

-  

Ouderontmoetingen Er zijn in 2020 twee 
ouderontmoetingen 
geweest 

- Voorbereiden in de werkgroep 
- Eén ontmoeting in het 

voorjaar en één ontmoeting in 
het najaar. 

- Onze stagiair werkt een 
concept uit waarmee we onze 
ouders ook kunnen betrekken 
bij de organisatie van die 
activiteiten of ontmoetingen 

Specifieke 
werkgroep: 
werkgroep 
gezinsactiviteit, 
aangevuld met 
- Sofie, Jente en 
Ingrid 
- Nore en Ingrid 

 
 
 
 
 
 
 
Tegen eind 
mei 2020 

 

Vormingen beter laten 
renderen 

Een beter systeem om 
uitwisseling door 
teamleden mogelijk te 
maken 

- Bekijken wat we op 
Waaiburgniveau kunnen doen 

- Voorstellen bekijken op het 
Co-enco 

- Mark en Lien 
pakken dit 
mee naar het 
BOO 

- Co-enco 

??  
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Vervolgtrajecten voor PH-
trajecten 

In de loop van 2020 is 
beslist wat mogelijk, 
wenselijk is om 
vervolgtrajecten aan te 
bieden voor PH-
begeleidingen 

- Voorbereiden werk in de 
werkgroep PH 

- Regionale afstemming met 
PH-partners 

- Knopen doorhakken in groot 
team. 

- Concept aanpassen op 
SharePoint 

- PH-team 
-  Regionale 

stuurgroep PH 
- Lien 

Eind 2020 
hebben we 
zicht om 
mogelijkhe
den 

 

Stagebegeleiding Er is een procedure 
uitgewerkt en geborgen 
waarmee we feedback 
krijgen van stagiairs over 
de gekregen begeleiding. 

- Procedure uitwerken in 
werkgroep en voorleggen aan 
groot team 

- Al eens uitproberen bij Silke of 
Nore 

- Procedure borgen 
 

- Werkgroep 
Stage: Sofie 

September 
2020 

 

Evaluatieprocedure interims Is bijgestuurd i.f.v nieuwe 
regelgeving 

- evalueren op Co-enco 
- voorstellen ontwikkelen 

 

-  Mark 
- Co-enco 

Juni 2020  

 

7.5 Aanvullend hulpverleningsaanbod 

 

 ‘t Alternatief 
We hebben met het team afgesproken om voorlopig geen priacs te stellen. We gaan op het einde van dit jaar onze eerste SPEV houden, waarbij we allicht 
een aantal priacs gaan formuleren. 

 

 

 

7.6 Ondersteunende diensten 

 Serviceploeg 

Thema  Gewenst resultaat  Acties  wie  Tegen 

wanneer?  

Opvolging?  
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De verbinding in de serviceploeg 

bevorderen  

De serviceploeg is een 

grote afdeling die goed aan 

mekaar hangt  

We voorzien teambuilding, 

vergaderingen serviceploeg om zo de 

samenhorigheid te vergroten  

Jef en de 

serviceploeg  

Heel 2020   

Opleiding EHBO organiseren 

met de serviceploeg  

Elke servicemedewerker is 

geüpdatet i.v.m. EHBO  

We voorzien een halve dag vorming 

om de kennis van EHBO op te frissen  

Hilde  Najaar 2020    

 

 ICT en veiligheid 
Thema Gewenst resultaat Acties wie Tegen 

wanneer? 
Opvolging? 

Alle devices van de Waaiburg 
zijn voldoende beveiligd tegen 
ongewenste aanvallen van 
buitenaf 

Een veilige digitale 
omgeving 

We zoeken een betrouwbare partner 
waar we onze devices kunnen 
onderbrengen om zo makkelijk van op 
afstand te monitoren 

Ingrid, Max en 
Herold 

Lente 2020  

We onderwerpen de digitale 
omgeving van De Waaiburg aan 
een security audit. 

We lijsten de pijnpunten 
op zodat we nadien 
hiermee aan de slag 
kunnen 

We stemmen af met de 
onderwijsrichting ICT van Thomas 
More of er een samenwerking 
mogelijk is om dit budgettair haalbaar 
te laten zijn 

Ingrid Einde 2020  

 

 Infrastructuur en veiligheid 
Thema Gewenst resultaat Acties wie Tegen 

wanneer? 
Opvolging? 

Omtunen van een oude 
werfkeet tot een jeugdige plek 

Een mooie plek voor de 
dienst ‘t Alternatief 

Samen met medewerkers van de 
serviceploeg en ’t Alternatief zal er 
van een oude geschonken werfkeet 
een frisse, mooie plaats gemaakt 
worden die geïntegreerd wordt in de 
binnentuin van De Waaiburg 

Jef en 
medewerkers 

Zomer 2020  

Nutsvoorzieningen van het 
hoofdgebouw ombouwen  

Water, mazout en 
elektriciteit zijn conform de 
regels en zijn omgelegd 

Samen met een externe partner zullen 
de nutsvoorzieningen buiten het 
hoofdgebouw gebracht worden zodat 
we klaar zijn voor de komende 

Jef en externe 
partner 

Zomer 2020  
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buiten het oude 
hoofdgebouw 

renovatiewerken van het 
hoofdgebouw 

 

7.7 Overlegstructuren 

 BOO 
Thema Gewenst resultaat Acties wie Tegen 

wanneer? 
Opvolging? 

Masterplan: missie, visie en 
beleidsplan 

Herwerkte visie en missie 
en beleidsdoelstellingen op 
langere termijn 

- Voorbereidend werk met 
leden van directieraad 

- Terugkoppeling met alle units 
en afdelingen 

- Verder uitwerken met de 
brede basis op 
personeelsvergadering in 
september 

Simonne en 
Mithymna 

Eind 2020  

Effectmeting In 2020 zijn de metingen en 
besprekingen uitgevoerd 
zoals afgesproken in de 
visietekst: zie SharePoint 
 
De procedure is 
geëvalueerd en bijgestuurd 
indien nodig 
 

- Zie nota 
- Stand van zaken bekijken in 

BOO in juni 2020 
- Procedure bijsturen eind 2020  

- Alle 
unitcoördina
toren en 
teambegelei
ders 

- Opvolging 
door de 
kwaliteitson
dersteuner. 

  

 CPBW 

Thema Gewenst resultaat Acties wie Tegen 
wanneer? 

Opvolging? 

Globaal preventieplan 2020-
2025 

Preventieplan is concreet 
voor het volgende jaar 

Bevraging bij de medewerkers over de 
5 A’s 

CPBW Eind 2020  

Mobiliteit Mobiliteitsplan is terug 
opgenomen en uitgewerkt 

Haalbaarheid en betaalbaarheid 
nagaan 

CPBW 2021  
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 Comité VECO 
Thema Gewenst resultaat Acties wie Tegen 

wanneer? 
Opvolging? 

Geen priacs 
 

 -     

 

 Comité DACO  
Thema Gewenst resultaat Acties wie Tegen 

wanneer? 
Opvolging? 

Aanmelding en indicatiestelling Doorverwijzingen vanuit 
brede Instroom en 
gemandateerde 
voorzieningen gebeuren 
vanuit een correcte 
indicatiestelling met 
realistische wederzijdse 
verwachtingen. 

- Overlegmoment organiseren 
met verwijzers (gemandateerd 
en brede instroom) en 
diensten waarmee we 
regelmatig samenwerken. 

- Aanmeldingsformulier 
aanpassen in functie van 
correcte indicatiestelling. 

- Onderwerp voor analyse door 
stagiair. 

- Communicatie hierrond met 
alle betrokkenen. 

codaco Sept. 20  

 

 Comité ENCO 
Thema Gewenst resultaat Acties wie Tegen 

wanneer? 
Opvolging? 

Overlegstructuur Het is duidelijk wie in het 
nieuwe concept nog deel 
uitmaakt van Co-enco 

- Bespreken op huidig Co-enco Mark   

Deconnecteren Medewerkers zijn hier 
voldoende alert op voor 
zichzelf 

Halfjaarlijkse bevraging CPBW Eind 2020  
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 - Voorstel brengen op 
conceptteam en knopen 
doorhakken 

- Organogram aanpassen 

Wachtlijstproblematiek  Regionale verfijning van de 
wachtlijstafspraken 

- Voorstellen op regionale 
werkgroep brengen 

- Deelnemen aan durflab 

Lien/Mark   

 

 Werkondersteunend overleg 
Geen priacs 
 

 Werkgroepen 

 Permanente werkgroep PW 

Thema Gewenst resultaat Acties wie Tegen 
wanneer? 

Opvolging? 

Signs of Safety en Family 
Finding 

Verdieping in het werken 
met of vanuit de 
benaderingswijze van Signs 
of Safety 
De ideeën van Family 
Finding integreren in onze 
werking  

-uitwisseling van goodpractices via 
casuïstiek 
-stimuleren van deelname aan 
vorming, externe supervisie,… 

   

 

  Werkgroep werkers 
Geen priacs 
 

 Werkgroep emap (emancipatie en participatie) 

Thema Gewenst resultaat Acties wie Tegen 
wanneer? 

Opvolging? 

Onthaalbrochure Eind 2020 is er nieuw 
materiaal/een tool om 
startende cliënten wegwijs 

- Voorbereiding door 
verschillende medewerkers 

- Beslissen in de werkgroep 

Simonne, 
Wendy, Lien, 
Mark en Ingrid 

Voorjaar 2020  
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te maken in De Waaiburg 
en zijn werking. 

 

 Werkgroep omgaan met agressie 

Thema Gewenst resultaat Acties wie Tegen 
wanneer? 

Opvolging? 

Agressiebeleid algemeen Ons agressiebeleid is 
grondig geëvalueerd en 
indien nodig aangepast. 

- Deelname aan GINKO project 
- Terugkoppeling resultaten. 

project aan werkgroep OMA. 
- Interne vorming Arktos. 

Bieke C, Bieke 
T en Wendy S 
i.s.m. 
werkgroep 
agressiebeleid 

Voorjaar 2021  

 

 Werkgroep CBAW (contextbegeleiding autonoom wonen) 

Thema Gewenst resultaat Acties wie Tegen 
wanneer? 

Opvolging? 

Aangepaste woonvorm voor 
jongvolwassenen rekening 
houdend met hun noden 

- Een uitgewerkt 
concept omtrent 
alternatieve 
woonvorm voor 
jongvolwassenen 
met integratie van 
KWE  

- Andere organisaties 
bezoeken/ informatie 
opvragen en vergelijken 

- Concept finaliseren en 
concretiseren 

- Overleg met investeerder over 
bouw en noden van onze 
jongeren  

- Overleg betrokken partners 
KWE 
 

WG CBAW Oktober 2020  

Ondersteuningsplan Het ondersteuningsplan is 
een geïntegreerd 
onderdeel van het HP en 
EV van alle jongeren vanaf 
16 jaar 

- Begeleiders hanteren het 
ondersteuningsplan in de 
begeleiding van jongeren 

- Evalueren van de 
werkbaarheid van het 
ondersteuningsplan 

Alle 
begeleiders 
die werken 
met deze 
doelgroep 
 

Eind 2020  
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- Indien nodig aanpassen naar 
aanleiding van de evaluatie 

WG CBAW 

 

 Werkgroep gebruik van beeldmateriaal 
Geen priacs  
 

 Werkgroep ervaringsleren 
Geen priacs 
 

 Werkgroep gezondheidsbeleid 
Geen priacs 
 

 Werkgroep drugbeleid 
Geen priacs 
 

 Werkgroep seksualiteitsbeleid  
Geen priacs 
 

 Werkgroep opvoedingsondersteuning 

Thema Gewenst resultaat Acties wie Tegen 
wanneer? 

Opvolging? 

Actualiseren van de 
groepsprogramma’s triple p 

Een moderner 
groepsprogramma, met 
een inhoud die ruimer is 
dan het gedragsmatige, 
aanvullingen met ideeën 
vanuit geweldloos verzet, 
geweldloze communicatie, 
How to talk to kids. 

- Doornemen van alle 
beschikbare materialen 

- Voorstel doen van inhoud 
- Aanvullingen, ieder vanuit 

eigen ervaring 
- Nieuwe, moderne filmpjes 

maken 

Allen 
 
Lore 
Allen 
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 Werkgroep online media 

Thema Gewenst resultaat Acties wie Tegen 
wanneer? 

Opvolging? 

Door Coronacrisis zijn 
begeleiders meer vertrouwd 
geraakt met online media als 
mogelijk middel in HV. Dit 
willen we vasthouden 
postcorona.  
 
 

- Collega’s blijven 
online HV als 
middel inzetten in 
hun trajecten 

- Bruikbare tools ter 
beschikking van 
collega’s 

- Inventariseren welke 
methodes een meerwaarde 
waren 

- Nagaan welke methodes 
GDPR –proof zijn 

Julie Van Elst 
 
 
Ingrid  

Najaar 2020  

De werkgroep informeert d.m.v. 
interessante sites en apps te 
delen met de deelnemers. We 
merken nochtans dat het 
moeilijk is om dit bij de andere 
collega’s te krijgen. Soms is het 
ook voor de werkgroep moeilijk 
om juist te weten waar ze de 
nodige info vinden.  

- Ook collega’s 
buiten de 
werkgroep kunnen 
snel en 
toegankelijk info 
terug vinden 

- Collega’s buiten 
werkgroep kunnen 
gebruik maken van 
de apps 
 

- Onderzoeken of een databank 
een oplossing kan zijn en hoe 
deze up to date houden  

- We maken een databank/lijst 
met apps en sites 

- Toonmoment van alle apps, 
websites… (hoe apps tonen 
aan mensen zonder je scherm 
live te moeten laten zien) 

 

WG online 
media 
WG online 
media 

Eind 2020 
 
Eind 2020 

 

 

 Werkgroep documentbeheer 

Thema Gewenst resultaat Acties wie Tegen 
wanneer? 

Opvolging? 

Methodiekenmap is opgekuist De map methodieken op 
SharePoint bevat enkel nog 
relevent, actueel bruikbaar 
materiaal. 
Er is een logischer indeling 
gevonden waarmee 

- Ingrid, Nancy, Wendy, Lien, 
Julie en Mark kuisen de 
meeste mappen op 

- Een medewerker kuist de map 
met IB-methodieken uit 

 
 
 
Jente Luyten  

Eind 2020  
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geïnteresseerden sneller 
hun weg vinden in dat 
materiaal. 
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8 Besluit  
 
In coronatijd een besluit schrijven voor zo een kwaliteitsverslag met een grote K is niet zo 
gemakkelijk. Ik zou kunnen herhalen wat ik in de inleiding schreef, ik zou het besluit kunnen 
weglaten, ik zou kunnen zeggen in coronatijd is het allemaal kommer en kwel of we kunnen er weer 
met volle moed tegenaan… en ja dat laatste gaat het zijn. 
 
De missie en visie moet verder aangepakt worden, het zorg strategisch plan waar we nog niks over 
geschreven hebben maar dat ondertussen wel is goedgekeurd door het agentschap, moet verder 
concreet vorm krijgen en samen met de strategische doelen uit de personeelsvergadering en 
directieraad, een geheel vormen. 
Het actieplan van minister Beke met vooral de uitrol van 1G1P zal de nodige aandacht vragen. In dit 
samenwerkingsverband wil De Waaiburg blijvend een actieve rol spelen. 
En zo zijn er nog tal van zaken die aandacht vragen en verder zijn weg moeten vinden. Dit zijn zowel 
zaken die de hele organisatie aanbelangen als voor de verschillende afdelingen. 
 
Alleen weten we niet wat de coronacrisis nog allemaal zal teweeg brengen. Voorlopig gaat dit de 
goede richting uit en is er al wat meer soepelheid zowel voor de verblijfsafdelingen als voor het 
begeleiden van gezinnen. We blijven echter waakzaam en benadrukken te pas en te onpas hoe 
belangrijk het is om de nodige afstand te houden en de nodige hygiënische maatregelen na te leven.  
 
Ondertussen willen we ook wel stilstaan bij de positieve zaken van deze coronatijd. Kunnen we nog 
meer telewerk toestaan, zijn er gezinnen waar ook het op afstand begeleiden een meerwaarde kan 
zijn, is vergaderen, overleggen via teams, zoom,.. efficiënter, tijdbesparend maar toch nog 
aangenaam voor de medewerkers? Al deze vragen moeten we grondig bekijken en waar mogelijk 
conclusies trekken naar de toekomst. Ook daar willen we voor gaan. 
 
Dit en nog veel meer zal u vinden in ons volgend kwaliteitsverslag 2020-2021. 
 
Simonne Daems 
als directie voor De Waaiburg vzw 
 
juni 2020 


