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1. Inleiding
Visie op kwaliteit
Voor Ons Kinderhuis is kwaliteit geen apart beleidsdomein,
maar het overkoepelende thema voor het gehele beleid en
alle facetten van de werking.
Onder kwaliteit verstaan we dat we onze (kern)opdracht(en) ten
alle tijde op de best mogelijke manier doen, in samenspraak
met alle betrokkenen (cliënten , medewerkers, samenleving).
Daarbij evalueren we de werking permanent en streven we
systematisch naar verbetering.
In hoofdstuk 4 vindt u achtereenvolgens de lopende
verbeterprojecten weer, met een evaluatie van de trekker
van het project. In 2019 is er sterk werk gemaakt van deze
verbetertrajecten via het organiseren van o.a. een interne
projectencarrousel op basis van interesse en competenties van
onze medewerkers. We merkten op dat deze manier van werken
de kwaliteit ten goede kwam. Enkele projecten zijn op deze
manier afgerond, lopende projecten werden verder aangepakt en
nieuwe projecten werden gestart: ‘Toekomst van Ons Kinderhuis’
en ‘De uitrol van positief leefklimaat in de leefgroepen’.
Voor de zelfevaluatie 2019 van de organisatie onderzochten
we o.a. volgende vragen:
- ‘Wat is de mogelijke invloed van de leefgroep-grootte op
de kwaliteit van de zorg, aangeboden aan de kinderen en
jongeren in Ons Kinderhuis t.a.v. de huidige werking?’

Het hele proces binnen dit verbeterproject, de reactie van Ons
Kinderhuis op de verschillende uitdagingen en veranderingen
binnen het hulpverleningslandschap en het antwoord kan je
lezen in de evaluatie van dit project.
Zorg voor kwaliteit is de gedeelde verantwoordelijkheid van
alle medewerkers en de cliënten binnen onze organisatie.
Een formele kwaliteitscoördinator, die verantwoordelijk is
voor ondersteuning, aansturing en coördinatie, is hierbij
onontbeerlijk. Onze kwaliteitscoördinator heeft regelmatig
contact met andere kwaliteitscoördinatoren via de
intervisiegroep kwaliteit. Zo zorgt zij voor verbinding en
samenwerking tussen Ons Kinderhuis en andere organisaties.
Ze heeft tevens zicht op onze cijfers doordat zij verantwoordelijk
is voor het bijhouden van het Binc registratiesysteem.
Ons Kinderhuis kiest voor een flexibele werkmethode voor het
opvolgen van kwaliteit. Daarbij baseren we onze methodieken
op geijkte systemen die in de sector gebruikt worden zoals
EFQM en PROZA. Ons kwaliteitshandboek is digitaal te vinden
op ons intern registratiesysteem Tertios. Iedere medewerker
heeft toegang. Iedere jongere krijgt, op vraag, toegang in zijn
eigen digitaal dossier.
Veel leesplezier!

- ‘Wat is het effect van het verkleinen van de leefgroepen
op de stress- en tevredenheidsbeleving van de leefgroepbegeleiders in hun werk?’
Alle kinderen, jongeren en medewerkers zijn bevraagd d.m.v.
vragenlijsten.
Naar aanleiding van de resultaten uit deze bevraging en de
veranderingen in het hulpverleningslandschap koos onze
organisatie ervoor om een herstructurering door te voeren in
de leefgroepen nl. het verkleinen van de leefgroepen en het
niet meer scheiden van jongens en meisjes met uitzondering
van de kamertraining.

Sylvie Van Vugt
Directie
sylvie.van.vugt@kinderhuis.net
tel: 089/41.06.12
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2. Voorstelling van het hulpaanbod
Naam:
Adres:

Ons Kinderhuis vzw
Erfstraat 10
3600 Genk

Telefoon:
Fax:
E-mail:

089-41.06.10
089-36.26.20
info@kinderhuis.net

Beschrijving:

Ons Kinderhuis organiseert al dan niet op beslissing van een jeugdrechter of een 		
jeugdrechtbank, veranderings- en krachtgerichte hulpverlening voor minderjarigen en 		
hun gezinnen waarbij er duidelijk sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie. 		
De hulpverlening die wordt georganiseerd door Ons Kinderhuis heeft als
finaliteit, de ontwikkelings- en ontplooiingskansen van de minderjarige te vrijwaren en 		
te versterken, en zijn maatschappelijke integratie te bevorderen. Daarbij worden zijn gezin
en zijn ruimer familiaal, sociaal en professioneel netwerk betrokken. Ons Kinderhuis 		
organiseert haar aanbod op basis van typemodules.

Doelgroep:

Kinderen en jongeren van 0-25 jaar uit complexe leefsituatie opvoedingssituaties.

Erkenningsmodules
Module verblijf

Module
Contextbegeleiding
Laag intensief

Module
Contextbegeleiding
i.f.v Autonoom wonen

Mogelijks aanbod
crsisopvang

34

35
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Leefgroepen

Kinderen 0-10 jaar
gemengd

4

Tieners 10-14 jaar
gemengd

Adolescenten 14+
gemengd

Kamertraining 16+
gemengd

Uitbreiding mogelijks aanbod crisisopvang
voor Ons Kinderhuis
Naar aanleiding van een overleg in november 2018 m.b.t. de crisisnetwerken werd onze organisatie geconfronteerd
met cijfers over het aanbod binnen crisishulp (mogelijk en verzekerd aanbod) en de noden vanuit de praktijk.
Als organisatie voor bijzondere jeugdzorg wilden we daarom mee inspelen op die hulpvragen vanuit crisismeldpunt
zonder onze wachtlijst regulier aanbod uit het oog te verliezen.
We merkten bovendien op dat de werven uitgebreid geïmplementeerd werden in het hulpverleningslandschap.
Ons Kinderhuis situeert zich achter de toegangspoort in het niet rechtstreeks toegankelijke luik. De mogelijke
hypotheses gekoppeld aan de vier werven zorgden voor een denkpiste en ommekeer naar onze hele werking toe.
Vanuit die gedachtegang werden verder de eerste contacten gelegd met het crisismeldpunt ter kennismaking.
Ons Kinderhuis zou vanaf voorjaar 2020 een mogelijk aanbod crisisopvang voorzien in de kindergroep (0-12jaar).
Deze stap was de eerste stap in een veranderingsproces van onze organisatie. Zo is 2019 het voorbereidend jaar
geweest om in 2020 de kamertrainingsunit uit te breiden van 6 naar 12 kamertrainers.
Verder zullen we een herstructurering doorvoeren in de leefgroepen wat betreft leefgroepsgrootte (capaciteit per
groep). In het voorjaar 2020 zullen alle leefgroepen verkleinen, maar komt er ook een leefgroep bij. De bedoeling
is om op termijn ook in andere leefgroepen meer mogelijks aanbod crisisopvang te zullen creëren.
Onderstaande tabel geven de cijfers van ons mogelijks aanbod crisisopvang weer voor 2019.
Cliënt (0-12) start met 7 dagen crisisopvang.
Mogelijkheid tot verlengingsduur van 7 maximaal dagen

Start via crisismeldpunt

In 2019 zijn 9 cliënten ingestroomd via versnelde indicatiestelling (VIST):
• waarvan 8 cliënten met een Prior
• en 1 cliënt zonder Prior.

VIST
PGU

In 2019 is er 1 cliënt met een priorisering gerechtelijke uitstroom ingestroomd.
In 2019 zijn er 9 dossiers met een PRIOR status ingestroomd:
• 8 jongere met VIST
• en 1 zonder VIST

PRIOR

•
•
•
•

Met of zonder intake:

Termijn van de crisisopvang

Intake na de opnamedag: 6 dossiers
Instroom zonder intake, ook niet achteraf: 7 dossiers
Instroom met intake op de opnamedag: 4 dossiers
Instroom met intake voor de opnamedag: 1 dossier

• 1 cliënt ingestroomd in crisis: 7 dagen met een verlenging van 7 dagen
• 1 crisisplaats overgegaan naar een reguliere plaats

Overgang naar regulier aanbod
verblijf hoog intensief

1 cliënt

Onderstaande tabel geeft alle dossiers weer van 2019.
Gegenereerd door: ONS KINDERHUIS - Binc

Begeleidingsduur in dagen (*)

Afgesloten dossiers
01/01/2019 31/12/2019

Aantal afgesloten
dossiers

0-28

181-365

366-730

>730

Gemiddelde
Begeleidingsduur

OVBJ met verblijf

4556

632

195

559

754

928

682

800

573

OVBJ met verblijf Limburg

525

73

23

62

74

83

97

113

479

ONS KINDERHUIS

20

2

1

0

1

4

2

10

826

29-60 61-120 121-180

(*) Begeleidingsduur = Einddatum laatste hulpaanbod - startdatum lopend dossier of startdatum start hulpaanbod. Eventuele onderbrekingen
tussen schakelingen worden dus niet verrekend.
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3. Kernopdracht
Missie
De kernopdracht of het bestaansrecht van Ons Kinderhuis is de
begeleiding van minderjarigen en hun context.
Ons Kinderhuis biedt hulp aan die minderjarige en zijn of haar
context die voldoet aan de criteria van de modules verblijf en
contextbegeleiding waarvoor Ons Kinderhuis erkend is.

Visie
Ons Kinderhuis vervult haar kernopdracht, opdat elke minderjarige
die gebruik maakt van de erkende modules zich (verder) kan
ontwikkelen tot een mens die leeft in harmonie met zichzelf, met
de ander en met God.

Waarden
Ons Kinderhuis kiest bewust voor een christelijke identiteit,
gebaseerd op het evangelie van Jezus Christus. Hulpverlening vloeit
voort uit Christus’ opdracht de naaste lief te hebben als zichzelf.
Ook de mens in nood respecteren we ten volle als schepsel van
God, dat recht heeft op medemenselijke zorg en ondersteuning.
De gepaste begeleiding (‘op maat’) van de gebruiker staat centraal.
Daartoe zetten medewerkers hun individuele en collectieve
competenties in door op authentieke wijze in relatie te gaan (‘er
zijn’), door op maat, gepast en contextgericht te handelen in
concrete situaties (‘interageren’), door vanuit empathie samen
met de gebruiker dingen te ondernemen (‘meeleven’), door aan te
sturen wanneer het moet en verantwoordelijkheid over te dragen
wanneer het kan (‘leiding geven’) en door de cliënt te stimuleren
zelf oplossingen te vinden voor de hulpvraag (‘oplossingsgericht
werken’).
Medewerkers oefenen hun taak uit op basis van christelijke waarden
en normen enerzijds en gedegen vakkennis anderzijds.
In hun taak worden de medewerkers ondersteund door een
administratieve dienst (‘ondersteuning’), actieve coaching door
leidinggevenden (‘sturing’) en de inzet van interne en/of externe
expertise (‘vakgerichte expertise’).
Bij de uitvoering van de kernopdracht stelt Ons Kinderhuis maximale
inspraak en participatie van de gebruiker in alle processen voorop.

Versie van 2014.
Wordt herzien in de planning van 2020.
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Aanvullingen op de kernopdracht van
Ons Kinderhuis
Onze kernopdracht blijft het opvangen en begeleiden van
minderjarigen met het oog op zijn of haar welzijn in de
brede zin van het woord waarbij veiligheid primeert. Het is
een bewuste keuze van onze organisatie om zich daarin te
blijven focussen op de meest kwetsbare en tegelijkertijd
meest veerkrachtige cliënten in het niet rechtstreekse
toegankelijke luik.

Bestuursleden zetelen in gekozen comités volgens
competenties, kennis, interesse en engagement.

Daarentegen heeft het nieuwe erkenningsbesluit van 1
januari 2019 ervoor gezorgd dat we ons bewust werden van
wijzigingen die dienden te gebeuren in de missie van onze
organisatie. We begrijpen reeds langer dat we als jeugdhulp
soms tekort schieten in het gepast antwoord bieden op elke
hulpvraag. Juist daarom is het zo belangrijk om, volgens de
erkenninsgcapaciteit, ons aanbod voortdurend bij de schaven
om gerichter antwoord te kunnen bieden.

• Hulp verlenen aan kinderen en jongeren van 0 tot en
met 25 jaar binnen bijzondere jeugdzorg.

Zo hebben we o.a. samen met het leidinggevend team
netwerkers en de raad van bestuur een proces bewandeld
met Credohuis Consultancy . De opzet was het vernieuwen
van ‘ons waarom’.
Belangrijk in dit proces was het samenwerkingsverband van
het netwerk leidinggevenden, die vooral gefocust waren op
de operationele werking en de raad van Bestuur. De cliënten
blijven centraal staan in de verandering van de visie.
In het najaar van 2019 lag de focus op het vinden van een
gezamenlijke taal tussen netwerk en bestuur om deze later
te implementeren in de volledige werking.
Er werden vier nieuwe comités opgericht in het bestuur:
Comité legale zaken

Comité Identiteit van de
organisatie

Legt de nadruk op wetgeving en
structuren, is verantwoordelijk
voor de statuten (wijziging in 2024)
en het intern reglement van het
bestuur. Zorgt voornamelijk voor
duidelijkheid en transparantie.
Waakt over de notulen van het
bestuur.

Geeft de nodige aandacht aan
de eigenheid van de organisatie,
waakt erover en implementeert
de identiteit mee in de praktijk.

Comité visie van de
organisatie

Comité jaaractieplan

Heeft duidelijk zicht op het hulpverleningslandschap en op de
tendensen in de maatschappij
om mee de visie uit zetten voor
de organisatie in een vijfjarenplan.

Heeft aandacht voor de nodige
eerste stappen en het uitzetten
van de visie in de praktijk door
samen met de directie een
jaaractieplan op te zetten.

Vanuit beide processen werden volgende accenten
belangrijker en cruciaal in elk hulpverleningstraject. Deze
wijziging in visie zal ook terug te vinden zijn in de nieuwe
statuten van de organisatie:

• Algemeen welzijn van alle betrokkenen opvolgen.
• Veiligheid primeert.
• Maximaal inzetten op herstel van relaties.
• Verhogen van de zelfwaarde van de andere.
• Het ontwikkelen van eigen krachten van de cliënt.
• Integratie en inclusie in het eigen netwerk en de
samenleving.
• Gepaste aandacht en ondersteuning op maat van de
cliënt.
Het herschrijven van ‘the why’, missie en visie is een traag
en intens proces, doch van cruciaal belang voor de werking
van de gehele organisatie. Daarbij is het van belang dat die
gezamenlijke visie wordt geïmplementeerd en uitgedragen
in de volledige organisatie van de top tot de kleinste schakel.
Ondanks dat dit project nog lopende is, worden de eerste
stappen gezet in de implementatie. Dit proces wordt in de
komende jaren verder vorm gegeven.
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4. Evaluatie projecten 2019
In 2019 hebben we d.m.v. een projectencarrousel alle lopende projecten binnen Ons Kinderhuis nieuw leven ingeblazen.
We stelden vast dat projecten soms langer stillagen dan verhoopt. Daarom zijn we gaan kijken waar de moeilijkheden
lagen, maar vooral waar er mogelijkheden zijn.
Zo merkten we op dat vele leden van een projectgroep intussen een andere functie bekleden binnen Ons Kinderhuis of
elders andere uitdagingen zijn aangegaan. Als gevolg waren de projectgroepen niet meer compleet. Verder merkten we
dat we te weinig ‘trekkers’ hadden om alle projecten efficiënt te laten verlopen.
Om een groot draagvlak te creëren, werd een oproep gelanceerd waarbij de mogelijkheid geboden werd om deel te nemen
bij een werkgroep die bij het interesse-/competentiegebied van elke individuele medewerker aansluit. Een interessante
vaststelling bleek dat sommige medewerkers ook graag hun leiderschapskwaliteiten wilden exploreren. Het leiden van
een project kon hierop een antwoord bieden.

Trekker

Termijnen

PROJECT

Deelnemers

Bovendien werd er in 2019 een halftijds pedagogisch
ondersteuner aangeworven. Eén van de opdrachten van
deze functie is het mee ondersteunen van het projectwerk.
Zij heeft onder andere werkmiddelen ontwikkeld waarmee
de projectgroepen aan de slag konden. Om het belang
van deelname, participatie en verantwoordelijkheid te
benadrukken, werden ook engagementsverklaringen
opgesteld. Het doel hiervan is verantwoordelijkheden te
creëren en ervoor te zorgen dat iedereen in de groep zich inzet
om een constructieve bijdrage te leveren. Vooropgestelde
sjablonen zorgen weer voor een mooi overzicht en een
handig werkmiddel om een goede planning op te stellen
voor de projectleider.

Doelstellingen

afgewerkte projecten
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Afgewerkte projecten 2019
Dankzij de nieuw samengestelde werkgroepen zijn we erin geslaagd om enkele projecten te kunnen afronden.
We geven hier een overzicht:

PROJECT: Bouwproject 2.0 – Renoveren van de afdelingsvleugels
van de twee tienergroepen:

De centrale trappenhal werd verder afgewerkt.
Door een aantal onverwachte omstandigheden heeft dit project meer tijd gevergd dan aanvankelijk vooropgesteld.
Doch in het najaar van 2019 werd de trappenhal feestelijk geopend samen met alle medewerkers en jongeren.
De nooddeuren aan de brandtrap werden ook vernieuwd.

Er zijn nog een aantal kleine projecten lopende die doorschuiven naar 2020-2021:

Kleedruimtes kelder

Energieprestaties van
het gebouw

Kleinschaligere leefgroepen

voor logistieke medewerkers
en voor de technische dienst

subsitie aanvraag bij VIPA
5 verbeteringen op 5 jaar tijd, o.a.
muurisolatie
vernieuwen van daken

van 3 naar 4 leefgroepen
Kamertrainingsgedeelte apart
scheiden

Het bouwproject 2.0 wordt afgesloten omdat alle fases bereikt zijn.
De kleine projecten die overblijven zullen afzonderlijk worden opgevolgd.
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PROJECT: Kamertraining voor jongeren vanaf 16 jaar
Naar aanleiding van de plannen om vanaf 2020 onze werking op te splitsen in kleinere deelwerkingen, werd er
afgelopen jaar alvast aan de slag gegaan met de opstart van het vernieuwde kamertrainingsproject.
Vanaf 2020 zullen jongeren vanaf 16j de mogelijkheid geboden krijgen om in te stappen in het nieuwe
kamertrainingsaanbod. De jongeren die in dit project instappen, volgen een specifiek traject met het oog op het
vergroten van hun zelfstandigheid. Binnen deze werkgroep werd het huidige kamertrainingstraject geëvalueerd
en volledig herschreven.
In het werkjaar 2019 lag de focus op het herzien van de huidige werking kamertraining. Er is gekozen voor een
afgesloten leefgroep met enkel de focus op kamertraining. De volgende documenten zijn herwerkt of uitgewerkt:
• draaiboek
• onthaalbrochure

Fase 1

• competentielijst
• weekschema

Eerste 6 weken

Kennismaken

Fase 2
Na 6 weken tot
simulatie CBAW

Inoefenen van
vaardigheden

Fase 3
Simulatie CBAW
tot CBAW

Zelfstandigheidstraining

Vanaf 6 april 2020 zal de nieuwe kamertrainingsleefgroep operatief zijn. De werkgroep kamertraining zal in
2020 worden afgerond en verder worden opgevolgd door het team van de nieuwe leefgroep. De naam zal nog in
samenspraak met de jongeren nader bepaald worden. Er wordt wel nog een nieuwe werkgroep CBAW opgestart,
hierin zal de huidige module CBAW herbekeken worden.

PROJECT: OOHKAAHAA-feest 2019
‘Een fijne dag en gezellig samenzijn voor de kinderen, jongeren, context en personeel van Ons Kinderhuis met het
oog op verbondenheid’, zo luidt de doelstelling van dit feestelijke project. Dit is een jaarlijks terugkerend project
van een aantal (variabele) medewerkers die er samen met onze stagiair(e)s de schouders onder zetten om er een
onvergetelijke dag van te maken. Cliënten die in de loop van het voorgaande jaar Ons Kinderhuis verlieten, worden
tevens uitgenodigd om hen opnieuw te ontmoeten.
Zo was 2019 alweer een geslaagde editie. We kijken ernaar uit om deze traditie ook de komende jaren verder te zetten.

11

PROJECT: Recht op inspraak en participatie
Rond inspraak en participatie is er een bevraging gedaan bij cliënten in leefgroep De Regenboog en Het Kruispunt. Deze
bevraging heeft de noodzaak aangehaald voor een nieuwe participatiegroep met jongeren. Doordat er ook een onderzoek
lopende was naar de herindeling van de leefgroepen heeft dit project even een wachtende houding aangenomen.
We verwachten verder aan de slag te gaan met cirkelgesprekken binnen elke leefgroep waar dagelijks een participatiemoment
vastgelegd wordt voor de cliënten. Deze methodiek wordt ook verder vorm gegeven in de nieuwe projectgroep ‘Positief
leefklimaat’. Daarom wordt het project‘recht op inspraak en participatie’ afgerond en samengevoegd bij het nieuwe project.

PROJECT: Uitbouw sociaal netwerk jongeren –
Samen kunnen we meer

In het project ‘Samen kunnen we meer’ probeert Ons Kinderhuis tijdens de begeleiding gericht mee te zoeken naar een
sociaal netwerk voor die kinderen en jongeren waar er een beperkt of onvoldoende eigen netwerk aanwezig is.
Het project ‘samen kunnen we meer’ is samengesmolten met het vernieuwde vrijwilligersbeleid. In 2019 is er geïnvesteerd
in het uitschrijven van een uitgebreid beleidsplan rond het inzetten van vrijwilligers binnen onze werking. Zie ook project
vrijwilligers bij de nieuw opgestarte projecten van 2019.
Daarom wordt ‘samen kunnen we meer’ als afzonderlijk project afgesloten.

PROJECT: Welzijn op het werk – Intern interventieplan bij crisis
Het doel van dit project is om mogelijke crisissituaties vanuit de verschillende invalshoeken te
belichten en samen te brengen in een intern interventieplan.
De procedures die hierrond van toepassing zijn, zijn geschreven en dienen gebundeld te worden
bij de voorziene thema’s wanneer Tertios op punt staat en in gebruik genomen kan worden.
Dit project wordt afgerond.
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Lopende projecten
Daarnaast hebben we in 2019 enkele projecten een boost gegeven en is er bergen werk verzet in deze groepen.

PROJECT: Beoordelen van medewerkers
In 2019 zijn volgende aspecten verder ontwikkeld op basis van een kracht- en oplossingsgerichte methodiek:
• model ‘evaluatiegesprek netwerker’ is afgewerkt
• model ‘evaluatiegesprek ondersteunende functie’ is ontwikkeld
• model ‘begeleidingsgesprek vrijwilligers’ is ontwikkeld
*onderstaande voorbeelden zijn kleine onderdelen van ontwikkelde tools uit het eigen
beoordelingsbeleid van Ons Kinderhuis

De netwerker als organisator

NVT

OV

M

V

G

ZG

NVT

OV

M

V

G

ZG

Kan zelfstandig werken en beslissingen
nemen m.b.t. zijn
verantwoordelijkheidsgebieden. Vraagt
advies waar nodig en verliest de mening van
de cliënt hierbij niet uit het oog.

...

De medewerker als expert in zijn gebied
Verdiept zich in zijn/haar vakgebied en is op
de hoogte van de nieuwste technieken,
trends of ontwikkelingen (actualiseert de
eigen kennis).

...

BEGELEIDINGSGESPREK VRIJWILLIGER

1. Waar ben je trots op, wat heb je al bereikt in je vrijwilligerswerk? Wat gaat er dus al
goed in je werk als vrijwilliger in Ons Kinderhuis? Hoe komt dat?
2. Waar wil jij de komende periode nog wat meer tijd aan besteden? Wat heb je
daarvoor nodig?
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PROJECT: Christelijke identiteit
In samenwerking met een extern consultancy bureau hebben wij samen met het netwerk-team en een aantal
bestuursleden onze ‘WHY’ verder vorm gegeven. Van hieruit werd onze identiteit geconcretiseerd en duidelijk
geformuleerd.
Er zijn door de samenwerking een aantal aandachtspunten naar boven gekomen die eerst dienden uitgeklaard
te worden. De samenwerking met ‘Credohuis Consultancy’ werd on hold gezet om samen met het bestuur aan
de slag te kunnen gaan strevend naar een duidelijk omschreven takenpakket volgens ieders engagement en
competenties. Dit gebeurde onder leiding van de voorzitter van het bestuur.
Er werden binnen het bestuur verschillende comités opgericht: legale zaken, comité Identiteit, comité visie en
comité jaaractieplan.
Deelnemers van comité Identiteit en visie hebben opnieuw contact opgenomen met ‘Credohuis Consultancy’ om
onze visie en missie verder vorm te geven en het parcours verder te zetten.
Dit traject is nog steeds lopende en doorkruist andere trajecten.
De laatste doelstelling van dit project is afgewerkt. Voor 2020 worden nieuwe doelstellingen geformuleerd die
verder te lezen staan bij kwaliteitsplanning 2020.
Als gevolg van dit proces, heeft het bestuur een nieuwe structuur aangenomen en bewandelen sinds 2019 een
nieuw ingeslagen weg en traject.

PROJECT: De tuin als pedagogisch hulpmiddel
2019 was een belangrijk jaar voor ons project ‘de tuin als pedagogisch werkmiddel’. De werkgroep heeft met
inspraak van de jongeren een dossier uitgewerkt en dit ingediend bij VIPA. In september kregen we het heuglijke
nieuws dat ons dossier over de volledige lijn was goedgekeurd.
De werken die hiervoor dienen uitgevoerd te worden, vereisen een omgevingsvergunning waarvoor de aanvraag
in november werd ingediend bij het stadsbestuur van stad Genk.
Kompan heeft alvast reeds het materiaal geleverd om in 2020 vlot te kunnen starten met de werken.
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PROJECT: GDPR veiligheidsplan
In samenwerking met ‘GL solutions’ is er een GDPR-tool ontwikkeld die aan de nieuwe Europese wetgeving
voldoet. In 2019 heeft deze externe organisatie de opvolging op zich genomen en gingen zij naar de intervisie
informatieveiligheid als vertegenwoodiger van Ons Kinderhuis.
Eind 2019 is er een interne veiligheidsconsulent aangesteld die zich langzaam en in samenwerking met de externe
consultancy aan het inwerken is in de nieuwe rol.
Er zijn een aantal stappen genomen in functie van GDPR. De privacyverklaring van personeel is door iedereen
ondertekend.

PROJECT: Grensoverschrijdend gedrag – anti-agressiebeleid
De werkgroep is in april 2019 opnieuw samengekomen om een stand van zaken op te nemen.
Er werden enkele procedures uitgeschreven en herwerkt.
Om grensoverschrijdend gedrag te bepalen en/of bespreekbaar te maken werd er als methodiek gekozen voor
het invullen van de agressiewijzer. Dit wordt in eerste instantie gedaan in de werkgroep zelf, nadien in de teams
en tenslotte wordt de methodiek ook samen met de jongeren toegepast.
Een extra deeltijdse medewerker werd aangeworven als pedagogisch ondersteuner en kon vanuit haar functie
de werkgroep bijstaan.
Twee medewerkers hebben zich aangesloten bij de vormingen van ‘Gigenko’ in verband met het uitwerken van
een anti agressiebeleid (in samenwerking met Icoba). Van hieruit werd de preventie piramide ontwikkeld. Op elk
niveau is er een inventarisatie gemaakt over wat Ons Kinderhuis reeds heeft/doet en wat er nog moet gebeuren
in de toekomst.

Probleemgerichte
aanpak

Vanaf januari zal de werkgroep weer aan de slag gaan om dit verder uit te werken. De bedoeling zal zijn dat er
vanuit iedere leefgroep/departement minstens één deelnemer zal mee participeren in deze werkgroep.

4. Probleemaanpak

Niet
probleemgerichte
aanpak

3. Specifieke preventie
2. Algemene preventie
1. Bevordering leefklimaat

1. Samenleving

Wat hebben
we al?

• Regelgeving
• VTO subsidies
• Op hoogte zijn van veranderingen
via Vlaams Welzijnsverbond

Wat moet er
nog gebeuren?

• Regelgeving up-to-date houden

Hoe gaan we
dat doen?

• Op de hoogte blijven van nieuwe
ontwikkelingen via ...

0. Samenleving
Attitudevorming

Structurele
maatregelen

Beleidsterugkoppeling
leren uit incidenten
Plan van aanpak Agressiebeleid oktober 2019
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PROJECT: Middelenbeleid
In 2019 werd deze projectgroep overgedragen aan de pedagogisch ondersteuner. Zij heeft een draaiboek voor de
nieuw te formeren werkgroep ontwikkeld a.d.h.v. het document ‘Een drugbeleid in de Bijzondere Jeugdzorg (VAD)’
als voorbereiding op de werkgroep.
Om het beleidsthema opnieuw en fris onder de aandacht te brengen van de medewerkers heeft zij in juni een
procedurequiz uitgevoerd onder de begeleiders en contextcoördinatoren om een indicatie te krijgen van de mate
waarin het middelenbeleid gekend is binnen de organisatie. Als conclusie bleek dat deze te weinig gekend is.
Sommige procedures zijn onduidelijk en/of verouderd.

DOEL PROCEDUREQUIZ:
•

Kennis opfrissen van de bestaande procedures

•

De weg vinden naar de procedures (procedurewijzer)

•

Snel en correct handelen in situaties → kwaliteit waarborgen

Tevens zijn er eind september twee professionals ter plaatse geweest voor een panelgesprek; een ervaringsdeskundige
en een professional gespecialiseerd in de verslavingszorg. De vragen en thematiek zijn vooraf bepaald om aan te
sluiten bij de vraag van de drie teams.
Definiëring vlaggensysteem middelengebruik
GROENE VLAG
Kennismaking:
De eerste keer dat
je jezelf in directe
omgeving begeeft
waar middelen
worden gebruikt.
Je gebruikt zelf niet
maar de omgeving
kan
eventueel je
nieuwsgierigheid
opwekken.

GELE VLAG
Experimenteren:
Vanuit je
nieuwsgierigheid
probeer je enkele
keren een middel/
drugs om te ervaren
wat het met jou doet.

RODE VLAG
Sociaal gebruik:
Je weet wat alcohol
en/of middelen/
drugs met je doen
en je gebruikt af
en toe, bij sociale
gelegenheden.

ZWARTE VLAG

PAARSE VLAG

Gewoontegebruik:
Het wordt een
gewoonte dat je
middelen/drugs
gebruikt . Het
gebruik heeft dus
een duidelijke functie
gekregen en er zijn
situaties
onlosmakelijk
verbonden met het
gebruik van bepaalde
middelen.

Problematisch gebruik:
Je dagelijks leven wordt
volledig beïnvloed door
het gebruik van alcohol
en middelen/drugs. Je
bent afhankelijk.

In november is de werkgroep opnieuw geformeerd en van start gegaan. Er is een start gemaakt met het herzien van
de visietekst. Daarnaast is er een eerste opzet gemaakt in het aanpassen en actualiseren van de procedures van de
pijler regelgeving.
Ook zijn er wat betreft de pijler visie en regelgeving doelen geformuleerd met een bijbehorend tijdspad.
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PROJECT: Seksueel grensoverschrijdend gedrag
In 2019 zijn er rond dit project geen concrete uitwerkingen meer gebeurd. Procedures en vlaggensysteem zijn gekend
en worden in de teams gebruikt. Door de toekomstige reorganisatie naar kleinschalige leefgroepen zullen teams
opnieuw gevormd worden. Het thema seksuele ontwikkeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag zal door een
nieuwe projecttrekker opgevolgd worden.

PROJECT: VTO beleid

Structureel basispakket
Externe trainingen

In 2019 is er werk gemaakt van het vastleggen van een VTO-beleid.

Inhouse trainingen

Daarin werd volgende topics vastgelegd:

Educatieve blokken

• Missie en visie.
• Doelen van het VTO-beleid in Ons Kinderhuis.

Individuele VTO vragen

• De basis van het interne VTO-plan in Ons Kinderhuis.

Supervisie

• Het VTO-plan:

Intervisie
Het VTO-beleid is ondertussen goedgekeurd en
ter inzage gedeeld op KAMS/MGT.

Definitie

Doel

VTO verwijst naar Vorming, Training en Opleiding en
betreft het geheel van activiteiten en inspanningen die het
leren van medewerkers en vrijwilligers bevorderen.

• De competenties van medewerkers en vrijwilligers te ontwikkelen in de richting
die nodig is voor het kwaliteitsvoller kunnen vervullen van functies en taken die
deel uitmaken van de opdracht en missie van de organisatie.
• Medewerkers in staat stellen een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling
van de organisatie.

• Het VTO-plan en de inspanningen sluiten aan bij de missie en visie van de organisatie.

Basis

• Het VTO-plan is gestructureerd en gesystematiseerd d.w.z. dat er doelgericht gepland,
uitgevoerd en geëvalueerd wordt.
• Alle actoren worden betrokken (leidinggevenden, raad van bestuur, medewerkers, ...)
ter garantie van een leercultuur binnen onze organisatie.

PROJECT: Welzijn op het werk – Evacuatieplan
De afwerking van de centrale trappenhal heeft op zich laten wachten tot eind 2019. Hierdoor zijn de aanpassingen
van de evacuatieplannen opgeschoven tot eind 2019-begin 2020.
De procedures voor het evacuatieplan werden geschreven. Het interventiedossier is ondertussen in eerste ontwerp
en kan vanaf 2020 digitaal worden ingediend.
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NIEUW OPGESTARTE PROJECTEN 2019:
Daarnaast hebben we in 2019 enkele projecten een boost gegeven en is er bergen werk verzet in deze groepen.

PROJECT: Crowdfunding tuin
In 2019 kregen we de goedkeuring voor de gedeeltelijke subsidiëring van VIPA in het kader preventie van agressie
voor onze pedagogische tuin.
Aangezien Ons Kinderhuis nog een grote som zelf dient te investeren wordt er een nieuw project opgestart:
‘crowdfunding tuin’
In december hebben we onze vzw aangemeld bij ‘Trooper’ en ‘whydonate.nl’.

PROJECT: Onthaal en groeiboek cliënten
In 2019 is het project overgedragen aan de pedagogisch ondersteuner. Zij heeft de tijd genomen om samen met
de directie een ruwe opzet te maken van het concept.
In november is de werkgroep opnieuw geformeerd. Er is een start gemaakt om het concept duidelijker te
specificeren door een basis voor de inhoudsopgave te bepalen. Er is een werkverdeling gemaakt wat betreft het
uitwerken van de basis van de hoofdstukken. Enkele hoofdstukken is afhankelijk van de formatie en werking van
de nieuwe leefgroepen.
In december is er een start gemaakt op basis van de hoofdstukken die onafhankelijk zijn aan de verandering van
de leefgroepen.

PROJECT: Toekomst Ons Kinderhuis
Aanwerving van een pedagogisch ondersteuner als ondersteuning in het uitzetten van de kernprocessen. Deze
stap werd in januari gezet en een duidelijke opdracht werd gegeven:

Onderzoek de noodzaak van kleinere leefgroepen, de weekendbezetting en huiselijkheid in de leefgroepen.
Overlopen van de uitdagingen in het hulpverleningslandschap met het netwerk leidinggevenden:

Hoe kunnen de werven een impact hebben op onze organisatie en kunnen wij blijvend en/of meer kwaliteit bieden
ten aanzien van onze cliënten en hun context? Hoe nemen we de druk weg bij personeel? Hoe creëren wij tijd en
voldoende aandacht t.a.v. onze cliënten?
Deze vragen werden onderzocht en er werd afgesproken om de antwoorden te zoeken bij de cliënten en bij de
medewerkers zelf.
• Bevraging van medewerkers en cliënten in het voorjaar van 2019.
• Analyse van de resultaten besproken met alle medewerkers en cliënten eind juni 2019.
Bovendien dienden de gevolgen van mogelijke keuzes grondig voorgelegd en doorgesproken te worden in de
beleidsdagen en de bestuursvergaderingen.

18

Beleidsdag 1

Beleidsdag 2

• Oefeningen m.b.t. het uurrooster. Hoeveel personeel is er
nodig in een team?

• Welke verdeling is mogelijk binnen de huidige
infrastructuur?

• Wat kan met de enveloppenfinanciering? Wat is structureel
verankerd in de enveloppen en wat is eerder projectmatig?

• Wat willen we zeker bereiken? Succesfactoren benoemen.

Beleidsdag 3

Bestuursvergadering

• Twijfels bespreken over de gemengde groepen.

• Ideeën voorleggen en positief advies krijgen.

• Valkuilen bespreekbaar maken.

• In eerste instantie geen positief advies.

• Financiële consequenties nog eens overlopen.

• Verdere uitwerking en concreet plan is aangeleverd waarna
de goedkeuring vanuit bestuur gegeven werd

Beleidsdag 4

Beleidsdag 5

• Voorbereiding van het implementeren van de kamertraining
als instroommogelijkheid.

• Voorbereiding informeren van personeel en cliënten. Hoe
worden ze meegenomen in dit proces en waar hebben ze
inspraak in? Waar kunnen ze in meebeslissen?

• Visie en aanpak duidelijk omschreven.
• Faseringsprogramma uitgelegd.

• Resultaat van de bespreking met het bestuur: welke
stappen dienen er nog gezet te worden?

• Verdere concrete aanpak met tijdspad werd besproken.

• Groeiplan verbonden aan de hulpverleningsplannen.

PROJECT: Vrijwilligerswerking
Bij het afsluiten van het project ‘samen kunnen we meer’ ontstond de nood om de huidige vrijwilligerswerking
van Ons Kinderhuis duidelijker in kaart te brengen.
Onder andere volgende onderzoeksvragen kwamen aan bod

Wat is de missie en visie over vrijwilligerswerk in Ons Kinderhuis?
Over welk vrijwilligerswerk spreken we precies (verschillende
domeinen)?
Wie kan er in aanmerking komen voor vrijwilligerswerk in Ons
Kinderhuis?
Wie coördineert het vrijwilligerswerk?
Wat als het misloopt?
Hoe evalueren?
In 2019 organiseerden we verschillende beleidsdagen in Ons
Kinderhuis. Eén van de thema’s was ‘vrijwilligerswerking’ in
Ons Kinderhuis. Bovenstaande onderzoeksvragen werden
grondig doorgesproken en beantwoord.
Het uiteindelijke resultaat werd gegoten in een beleidstekst
die als basis dient voor een vernieuwde vrijwilligerswerking.
In 2019 startten de leidinggevenden van de leefgroepen al
met het implementeren van deze nieuwe vrijwilligerswerking.

Definitie
Visie

Beëinidigen

Verantwoordelijke

Beleidstekst

Rechtspositie

Werving en
selectie

Begeleiding

Introductie
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Domeinen vrijwilligerswerk in
Ons Kinderhuis
ONDERHOUD
• ondersteuning bij het onderhoud van de tuin, de fietsen van
de bewoners, auto’s reinigen, ramen wassen, naaien, klusjes
allerhande, dierenverzorging, ...

EDUCATIE
•
•
•
•

bijles
workshops
crea-atelier per thema: naaien, timmeren, ...
vorming per thema: koken, wassen, sociale vaardigheden,
verlies, persoonlijke verzorging, make up, ...

INDIVIDUELE BEGELEIDING
• bondgenoot
• ontspanning : gaan wandelen, sporten, naar de kapper, 1-op-1
activiteiten in OKH ...
• ondersteuning : huiswerkbegeleiding, rouwbegeleiding,
begeleiding naar werk of vrije tijd, ...
• ruimte voor spiritualiteit

GROEPSGERICHT
• ondersteuning: helpen koken, instaan voor vervoer naar
activiteiten, begeleiden van groepsactiviteit, kookles voor
kamertrainers, ...
• meegaan op leefgroepvakantie

SOCIAAL NETWERK
•
•
•
•
•

speelgezin
weekendopvang
deelgenoot: jongeren in kamertraining ondersteunen
reisgenoot: vangnet voor jongeren na hun 18de verjaardag
steungezin / steunfiguur: betekenisvolle relatie opbouwen

ORGANISATIE ONDERSTEUNEND
• administratieve taken: klasseren, versnipperen, folder
bedelen, ...
• ondersteuning bij organisatie van personeelsactiviteiten,
personeelsfeest
• zetelen in het bestuur
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5. Zelfevaluatie
Zelfevaluatie

2016

2017

2018

2019

Organisatie en visie

3

3

3

3

Betrokkenheid

2

2

3

3

Methodieken en instrumenten

3

3

3

3

Verbetertraject

2

2

3

3

Onthaal van
de gebruiker

3

3

3

3

Doelstellingen en
handelingsplan

3

3

3

3

Afsluiting en nazorg

2

3

2

3

Pedagogisch profiel

3

2

3

3

Dossier-beheer

3

4

3

3

Klachten-behandeling

1

2

3

3

Gebruikers-tevredenheid

2

2

2

2

Effect van de
hulpverlening

1

2

1

2

Personeels-tevredenheid

2

2

2

2

Indicatoren en kengetallen

2

2

2

2

Waardering strategische
partners

2

1

1

1

Maatschappelijke opdrachten /
tendensen

2

3

2

3

Kwaliteitszorg

Kernprocessen

Gebruikersresultaten

Medewerkersresultaten

Samenlevingsresultaten

Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg is geïntegreerd in de dagelijkse werking van
alle departementen van onze organisatie. Elk departement in
ons kwaliteitshandboek weerspiegelt een groep medewerkers
of een groep cliënten. Alle elementen van kwaliteitszorg
zijn op elkaar afgestemd en terug te vinden in ons centraal
gedigitaliseerd kwaliteitshandboek als één geheel.
Alle functiegroepen participeren op een of andere manier
in de kwaliteitszorg. Omdat het systeem voor iedereen
toegankelijk en bereikbaar is binnen Ons Kinderhuis, wordt
het kwaliteitshandboek een dynamisch en flexibel boek.

Wij proberen via verschillende kanalen binnen het digitaal
systeem de betrokkenheid te verhogen van andere externe
partners zoals verwijzers, de context en andere hulpverleners.
Ons digitaal systeem Tertios is ondertussen in gebruik
genomen door meerdere collega organisaties in de Bijzondere
Jeugdzorg. Hierdoor werd de betrokkenheid naar externe
partners verhoogd.
Bestuursleden hebben toegang tot Tertios (digitaal systeem)
wanneer ze aanwezig zijn in de organisatie. Naar de toekomst
wensen we hieraan een optie toe te voegen, zodat ook zij
(zoals onze telewerkers dat nu ook al kunnen), via een
beveiligde VPN-verbinding toegang kunnen krijgen tot Tertios.
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De zelfevaluatie is geïntegreerd in ons kwaliteitshandboek.
Volgende domeinen worden regelmatig geëvalueerd:
leiderschap, personeelsbeleid, beleid en strategie,
middelen en partnerschappen, kernprocessen, cliënten-,
medewerkers- en samenlevingsresultaten.

werd er een principieel en organisatorisch belangrijk besluit
genomen om de leefgroepen te reorganiseren.

Hier onder geven wij een korte schematische voorstelling
van de stappen die gezet in de effectieve uitvoering van dit
verbetertraject:

Ons Kinderhuis kiest er niet voor om elk jaar een volledige
evaluatie te houden met alle medewerkers en cliënten maar
kiest ervoor om deze groep elk jaar te bevragen per thema.
Zo is er dit jaar een uitgebreid onderzoek geweest a.d.h.v.
vragenlijsten voor zowel de medewerkers als voor cliënten
waarin volgende vragen zijn onderzocht:
• Wat is het effect van het verkleinen van de leefgroepen op
de stress- en tevredenheidsbeleving van de leefgroepbegeleiders in hun werk?
• Wat is de mogelijke invloed van de leefgroep-grootte op
de kwaliteit van de zorg aangeboden aan de kinderen en
jongeren in Ons Kinderhuis t.a.v. de huidige werking?
Bovendien werd er een algemene evaluatie gehouden in
het netwerk, het bestuur en enkele vertegenwoordigers van
de departementen. Doel van deze bevraging was o.a. het
kunnen achterhalen of het introduceren van verschillende
(verbeter) projecten een zichtbaar effect had in de cijfers.
Voor kwaliteitszorg kwamen wij tot de vaststelling dat de
scores voorlopig ongewijzigd bleven.
Voor het volgend werkjaar kiezen we volgende actiepunten
om onze kwaliteitszorg verder te optimaliseren:
• Systematisch en structureel evalueren door o.a. het
inbouwen van een korte evaluatie bij elke digitale
verslaggeving en elke vorm van overleg. Het omvormen
van Tertios naar een webbased design (voorheen
framework), zal daarin grotere mogelijkheden bieden.
Op deze manier hopen we o.a. sneller gegevens te
kunnen verzamelen en sneller het effect van de
hulpverlening te kunnen meten.
• Betrokkenheid verhogen van externe partners:
Het komend werkjaar zullen we inzetten op het
verder bekend maken van Tertios onder onze
samenwerkingspartners. De focus ligt hierbij op het
blijven aanbieden van een kwaliteitsvol product en
het verhogen van betrokkenheid, mede juist door
de voortdurende evaluatie die gebeurt door o.a. de
partners. Elke module van dit digitaal systeem, zoals
ook de module waaronder het kwaliteitshandboek
behoort, wordt geanalyseerd, ook in samenwerking
met de partners. Verbeteringen worden aangebracht
o.b.v. verkregen feedback.

Beleid en Strategie
In 2019 is er sterk ingezet op een vernieuwde manier van
kritisch kijken naar onze organisatie in functie van kwaliteit.
Eerder is er gewezen op het onderzoek en de resultaten van
dat onderzoek. Na een grondige analyse van deze resultaten

22

Beleidsdag1
• Enveloppefinanciëring
• Uurroosteroefeningen
• Oefening: structurele versus
projectmatig inzetbare middelen

Beleidsdag 2
• Opstellen van een faseringsplan
• Uurroosteroefeningen
• Oefening: structurele versus
projectmatig inzetbare middelen

Fase 1
Openstellen crisisopvang
mogelijks aanbod

Fase 3
Check-up personeel en
middelen

Fase 2
Uitwerken Project
Kamertraining: missie, visie

Fase 4
Briefing medewerkers

Fase 5

Fase 6

Briefing cliënten en
verwijzers

Teamdagen en
cirkelgesprekken

Fase 7
Verhuis en opstart

Fase 8
Evaluatie a.d.h.v.
Vragenlijsten positief
leefklimaat

Kernprocessen
Vorig jaar is er sterk ingezet op het onthaal van cliënten via
structurele evaluaties. Er zijn procedures voor kennismaking
en intake terug te vinden in ons digitaal systeem. Zo is het
duidelijk wie verantwoordelijk is voor het onthaal van een
nieuwe cliënt en zijn context in de leefgroep.
De cliënten ontvangen een onthaalboekje van de leefgroep
ter kennismaking. Tijdens de intake worden krachten en
hindernissen via het driekolommenmodel besproken. Er is
inspraak van alle betrokkenen. Ook de doelstellingen worden
duidelijk geformuleerd van bij de start.
Er zijn procedures voor het beheren van de wachtlijst. Er zijn
duidelijke afspraken, documenten en procedures te vinden
voor de opvolging van de interne dossiers, de opvolging
van de uitstroom in de organisatie en de opvolging van de
goedgekeurde dossiers op de eigen wachtlijst. Deze zijn
allemaal terug te vinden op ons digitaal systeem.
Actiepunt bij onthaal:
• Het voortdurend en vasthoudend evalueren in het
domein ‘onthaal’.
In het verbetertraject ‘Onthaal van de cliënt’ zal er werk
worden gemaakt van een onthaalmap, eigendom van de
cliënt, met als doelstelling de participatie te bevorderen
door voldoende en gedoseerde informatie te geven.
Tevens worden er in deze ‘doe-map” structurele
evaluaties toegevoegd zodat de cliënt zijn eigen proces
kan bewaken.
Dit jaar is er verder werk gemaakt van het kernproces
‘Afsluiting en nazorg’. Procedures werden uitgeschreven
en geüpdatet met inspraak van de cliënten. Er is extra
aandacht gegeven aan het bieden van nazorg. Ook wanneer
een begeleiding stopt is het belangrijk om aanklampend
te blijven werken. Er wordt sterk aangestuurd om op een
laagdrempelige manier in contact te blijven met cliënten
zonder de cliënt te forceren in de hulpverleningsrelatie.
Wij merken vb. via onze aanwezigheid op sociale media
dat sommige (ex)-cliënten op deze manier het contact
(blijven) opzoeken en zo opnieuw weer op bezoek komen in
de voorziening en contact leggen.
Vanwege het opzetten van de nieuwe organisatiestructuur
(netwerkorganisatie), is er sterk ingezet op het pedagogisch
profiel van de organisatie. In 2020 staat er een reorganisatie
gepland van drie naar vier leefgroepen waar er sterk zal
worden ingezet op kamertraining voor meerdere jongeren.
Een eerste aanzet hiervoor is het vernieuwen van het
draaiboek kamertraining en CBAW. De pedagogische visie
en missie van Kamertraining en CBAW werd ook herschreven,
de tools werden herontdekt, documenten toegevoegd en de
werking werd op die manier volledig hertekend.
Actiepunt bij het pedagogisch profiel:
• Het herschrijven van het pedagogisch profiel van andere
nieuwe leefgroepen, voordat deze van start gaan in
voorjaar 2020: missie en visie cfr. nieuwe leeftijdsgroepen
en cfr visie positief leefklimaat.

Voor het kernproces ‘Dossier beheer’ zijn de procedures
geüpdatet en centraal te vinden in het kwaliteitshandboek
voor en op deze manier voor iedereen bereikbaar en
toegankelijk. De aanpassingen van de procedures worden
opgevolgd door de kwaliteitscoördinator en gecommuniceerd
met de betrokken departementen.
Actiepunt voor het dossier van de cliënt:
• Ontwikkelen en beheren van eén volledig digitaal
centraal dossier en afschaffen van het analoge dossier.
In het analoog dossier worden nog documenten geborgen
die niet in het digitaal dossier terug te vinden zijn. Wij
willen graag gaan naar één centraal digitaal dossier
voor elke cliënt.

Gebruikersresultaten
Ons Kinderhuis neemt klachten van cliënten ernstig
en behandelt deze tijdig, op transparante wijze en in
samenspraak met de cliënt. Klachten worden gezien als
mogelijke verbeterpunten. Deze klachten zijn gestructureerd
terug te vinden op ons digitaal systeem Tertios en zijn tevens
helpend in de verbetering van het hulpverleningstraject en
het effect van de hulpverlening. Zo veel als mogelijk wordt
er overgegaan tot dialoog en wordt gezocht waar verbinding
weer mogelijk is. Bij elke klacht is er een terugkoppeling
naar de cliënt.
Actiepunt klachten:
• Aanpassen van de procedure. Na de afhandeling
en terugkoppeling van de klacht zal er een nieuwe
toevoeging gedaan worden in de klachtenprocedure:
‘evaluatie door cliënt” m.b.t. de afhandeling van de
klacht na 1 maand (m.a.w. is de afhandeling van de
klacht correct verlopen?)
De cliënten zijn in 2019 bevraagd naar de tevredenheid over
de leefgroep grootte, de infrastructuur, de weekendwerking,
de bejegening van medewerkers en de individuele aandacht
in de leefgroep. Naar aanleiding van die resultaten is er een
verbeterproject opgestart, namelijk het verkleinen van de
leefgroepen. Dit project heeft een invloed gehad op de hele
organisatie en op alle aandachtsgebieden verbonden aan
het EFQM model van kwaliteitszorg tot de kernprocessen.
Actiepunt gebruikerstevredenheid:
• Na de implementatie van de nieuwe leefgroepstructuren
(gepland in april 2020) zullen de leefgroepen allemaal
starten met het structureel introduceren van de
methodiek proactief cirkelen.
Bovendien staat er in het najaar van 2020 (oktober) een
nieuwe bevraging onder de cliënten (vragenlijsten positief
Leefklimaat AWL) gepland. De bedoeling is om deze twee/
jaar te uit te voeren, telkens oktober en april. Hieruit zullen
we elk keer drie actiepunten filteren om gericht mee aan
de slag te gaan op elke departement van onze voorziening.
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Effect van hulpverlening als
centraal thema binnen het
kwaliteitsbeleid
Effectiviteit meten in de hulpverlening is geen evidentie. Er
zijn reeds verschillende pogingen ondernomen om het effect
van de hulpverlening positief te verhogen door o.a. regelmatig
cliënten te bevragen maar het blijft een gestructureerde
aanzet.
Er is, zoals eerder beschreven een grote bevraging
afgenomen van alle cliënten en alle medewerkers i.v.m. de
groepsgrootte van een leefgroep. De resultaten vind je terug
in het hoofdstuk 4 ‘het project: toekomst Ons Kinderhuis’
over de verbeterprojecten. Deze evaluaties worden enkel
afgenomen per thema en hierdoor zijn ze niet structureel
verankerd in de werking.
Wij willen in de toekomst de metingen en evaluaties simpel,
snel, en flexibel inzetten in onze werking. Net zoals het
kwaliteitshandboek wel gestructureerd werd, digitaal,
dynamisch en veranderlijk, uniform en gecentraliseerd is.
Het doel van deze evaluaties is dan niet de meting op zich
maar wat het concreet betekent voor de cliënten die Ons
Kinderhuis mag begeleiden. Een indicatie voor een positief
effect op de hulpverlening is als het zichtbaar wordt en
cliënten hun algemene doelstelling bereiken.
Om dit thema wat breder te bekijken en te onderzoeken
heeft het netwerk van leidinggevenden in het najaar van
2019 via een beleidsdag een eerste aanzet gegeven om onze
visie en definities met betrekking tot het thema ‘Effect van
de hulpverlening’ helder te krijgen. De resultaten van dat
proces en het proces van de kwaliteitscoödinator zijn terug
te vinden in een volgend hoofdstuk.

Medewerkersresultaten
Wij onderzoeken op regelmatige basis de tevredenheid
van medewerkers. In 2019 zijn alle medewerkers
betrokken en bevraagd in het hele veranderingsproces
van de organisatie. Medewerkers en cliënten hebben
inspraak en mogen mee participeren maar hebben geen
beslissingsbevoegdheid. Ook werden er evaluaties toegevoegd
aan de werkbegeleidingsgesprekken. De evaluaties zijn terug
te vinden in het digitaal kwaliteitshandboek.
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Wij geven tevens een aanzet tot het systematisch bijhouden
van het aantal personeelskengetallen op het digitaal
systeem Tertios van de organisatie doordat wij een aantal
personeelsgegevens structureel bijhouden. Op deze manier
worden de medewerkerskengetallen jaarlijks ingevuld en
doorgegeven aan de werkgeverskoepel. Zo krijgen wij zicht
op ons personeelsbestand. Wij kunnen onze cijfers ook
vergelijken met andere organisaties waardoor dat onze kijk
verbreed. Wij bespreken deze cijfers met de leidinggevenden
en het bestuur zodat wij verbeterpunten kunnen aanpakken.

Samenlevingsresultaten
De waardering van strategische partners wordt ad hoc
gevraagd, maar is nog niet ingebed in ons systeem.
Onze organisatie actualiseert systematisch haar
maatschappelijke opdracht en houdt systematisch rekening
met maatschappelijke tendensen en de impact op het
welzijn van de cliënten en de werking van de organisatie. Wij
zijn voortdurend in verbinding met andere organisaties en
andere overlegorganen. Wij zijn ook steeds zoekend naar de
juiste netwerken en de gepaste samenwerkingsverbanden.
Het belang van netwerken en samenwerkingsverbanden ligt
voor onze organisatie in het verbeteren van het dagdagelijkse
leven van de cliënt.
Wij zijn ook steeds transparant in communicatie met
andere organisaties en communiceren met alle betrokken
organisaties en de overheid. Er zijn systematisch meer
medewerkers betrokken op verschillende externe
overlegorganen waar de nodige maatschappelijke tendensen
worden besproken voor het welzijn van de cliënt.
Het uitzetten van het VTO beleid maakt dat medewerkers
systematisch geïnformeerd zijn over de laatste nieuwe
tendensen.

6. EFFECT VAN DE HULPVERLENING
In 2019 was ‘effect van de hulpverlening’ een actueel thema in Ons Kinderhuis. De kwaliteitscoördinator nam
hierin het voortouw om dit grondig te onderzoeken en te analyseren.
In eerste instantie werd er samengewerkt met de intervisiegroep kwaliteit Limburg om het thema te exploreren
en af te toetsen hoe de vertaalslag voor Ons Kinderhuis kon gemaakt worden. Het is immers belangrijk dat de
visie over effect van de hulpverlening ook bijdraagt aan de missie en de visie van de organisatie zelf.
In het najaar van 2019 vond een beleidsdag in Ons Kinderhuis, om een aanzet te maken in onze visie en definities
m.b.t. thema ‘Effect van de hulpverlening’. Hier werd voornamelijk ingezet op brainstorming en ideeën uitwisselen
met het netwerkteam.

Hoe zijn we aan de slag gegaan?
1e intervisiedag:
Zoals reeds beschreven werd de eerste aanzet tot het thema gegeven op de kwaliteitsdag van 20/03/2019. Deze
werd georganiseerd door de stuurgroep kwaliteit koepels: directie en kwaliteitscoördinator van Ons Kinderhuis
namen hieraan deel.
Volgende zaken kwamen o.a. bod:
• verduidelijking van het thema
• uitzetten van het kader en verdere lijnen voor de toekomst
• gefaseerde opbouw uitzetten (overleg, intervisie, ..)
De kwaliteitscoördinator nam verder deel aan het volledige proces van
de intervisiegroep Kwaliteit.
Onderstaand beeldmateriaal geeft een brainstormoefening uit een
intervisiemoment weer:

2e intervisiedag:
1: Het opmaken van doelstellingen:
• Schetsen van het algemene kader. Vanuit processen en resultaten komen tot effectmeting d.mv. het gebruiken
van werkzame factoren (basis).
• In groepjes denkprocessen op gang brengen waarbij 1 organisatie verdiepend onderzoekt. Andere deelnemers
zetten hiertoe aan door gerichte vragen te stellen.

2: Uitwerken van een tool op basis van werkzame factoren.
Doel: binnen de eigen organisatie zicht krijgen op stand van zaken rond effecten, indicatoren en metingen.
Deze tool is nadien gebruikt binnen het netwerkteam m.b.t. het uitwerken van de visie en definities over effect
van de hulpverlening e.a.
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3e intervisiedag:
Ter inspiratie voor het 3de intervisie moment werd de omzendbrief van 12 juni 2019 gebruikt. Hierin staan 8 richtinggevende
vragen omtrent effect van de hulpverlening:
Visie, missie en doel

Strategie

• Hoe definiëren jullie effectmeting binnen de eigen
organisatie?

• Hoe ziet de ideale effectmeting voor jouw organisatie er uit?

• Waarom willen jullie effectmeting gebruiken in de
organisatie?
• Waarom past effectmeting (niet) bij de algemene visie van
jouw organisatie?

• Hoe definieert jouw organisatie de begrippen uitval,
doelrealisatie en cliënttevredenheid?
• Zijn er andere criteria die jullie in de organisatie gebruiken
in kader van effectmeting?

• Hoe past effectmeting bij het kwaliteitsbeleid en -traject in
jouw organisatie?

Medewerkers

Middelen en Partnerschappen

• wie zal betrokken zijn bij effectmeting in jouw organisatie?
Zal er verschil in betrokkenheid zijn?

• Wat/ wie zal jouw organisatie nodig hebben om al het
bovenstaande te realiseren?

Processen

Waarderingen

• Wanneer zal een effectmeting best plaatsvinden in jouw
organisatie?

• Op welke manier zal effectmeting gewaardeerd worden
door de medewerkers in jouw organisatie?

• Welke acties zal men bij een effectmeting kunnen
onderscheiden in jouw organisatie?

• Door gebruikers?
• Door het agentschap?
• Door andere partners?

Eindresultaten
• Waardoor zal de norm voor het eindresultaat van de
effectmeting bepaald worden in jouw organisatie?
• Wat zal er gebeuren met de eindresultaten?
• Voor wie zullen ze bedoeld zijn?
• Op welke manier kan benchmarking of - learning
uitgevoerd worden zodat ze zinvol is bij de eindresultaten
van een effectmeting?

• Hoe zal je zicht krijgen op deze waarderingen?
• Welke betekenis zal deze waardering hebben voor al het
bovenstaande?

Leer en innoveer
• Welke argumenten na een effectmeting kunnen aanleiding
zijn voor een proces van leren en innoveren in jouw
organisatie?

Missie, visie,
doel

Deze vragen zijn opnieuw gebruikt binnen ons netwerkteam
m.b.t het verder uitwerken van missie en visie over effect van
de hulpverlening. Tijdens het laatste intervisiemoment waarbij
uitwisseling en leren van elkaar centraal stonden werden de
resultaten van de organisaties met elkaar gedeeld.

Wat
hebben
we?

Medewerkers

Processen

Wat
bereiken
we?
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Strategie

Middelen en
partners

Leer en
innoveer

Waardering

Wat
willen
we?

Wat
doen
we?

Eindresultaten

Visie rond effect van de
hulpverlening in Ons Kinderhuis:
Tijdens een beleidsdag in Ons Kinderhuis werd de definitie
‘Effect van de hulpverlening’ geëxploreerd.
Ons kinderhuis omschrijft deze als volgt:

‘Het is de impact op cliënten en hun context, op de
medewerkers en op de maatschappij. ‘
M.a.w. welk verschil kunnen wij maken met de hulpverlening
die we aanbieden? Wat bereiken we, wat is het resultaat?
Hoe stevig kunnen jongeren al dan niet weer instromen in de
maatschappij na het beëindigen van de hulpverlening in Ons
Kinderhuis? Hebben ze een job, gezin of netwerk? Kunnen
ze een positieve bijdrage leveren in onze maatschappij en
op welke manier dan?
Deze resultaten passen binnen het gebied ‘resultaten’ van
het EFQM model dat we gebruiken.
Het is nodig om aan effectmeting te doen om te kunnen
bijsturen en te verbeteren waar nodig, maar ook om
succesverhalen zichtbaar te kunnen krijgen (o.a. wat waren
de succesfactoren en waarom?)
Door meetinstrumenten te gebruiken wordt het mogelijk om
het effect van de hulpverlening te objectiveren.
Hierdoor zijn we beter in staat om doordachte en juiste
beslissingen op maat van onze cliënten te nemen en wordt
het veranderingsproces op gang getrokken. De doelstellingen
kunnen dan waar nodig worden verscherpt en bijgestuurd.
Effectmeting moet meer zijn dan cijfers en registreren, er
wordt immers al veel tijd gespendeerd aan administratie, tijd
die niet rechtstreeks naar onze cliënten kan gaan. Vandaar
dat de gegevens bekijken, interpreteren en acties hieraan
koppelen des te belangrijker moet zijn om de kwaliteit te
verbeteren. Op deze manier kunnen we de hulpverlening
naar een hoger niveau tillen en heeft dit een rechtstreeks
effect op onze cliënten en de hulpverlening die we aanbieden.
Ons Kinderhuis kiest om zowel de effecten op korte termijn
als op lange termijn te meten. Dit is geen evidentie aangezien
jongeren vaak pas later aangeven wat het effect van de
plaatsing op hun huidige leven is geweest.
De inspanningen rond effectmetingen willen we gedragen
zien door verschillende actoren in onze voorziening zoals
cliënten, context, begeleiders en netwerkteam. We kunnen
niet alleen cijfers gaan interpreteren, we hebben stemmen
nodig van degene die de hulpverlening aangaan en van
degene die ze aanbiedt. Van daaruit is deze keuze gemaakt.
De effectmetingen worden zowel structureel als projectmatig
ingebouwd.

cliënten, ouderparticipatiegroep, grote en onderbouwde
enquêtes enz…
In projecten, werkgroepen, activiteiten en verslaggeving
wordt effectmeting als vast item meegenomen. Zo kan in
deze werkvormen nagedacht worden hoe ze een rol kunnen
spelen in deze materie.
Als voorziening beseffen we dat effectmeting erg waardevol
kan zijn.
Wanneer er gepaste acties kunnen ondernomen worden
en de hulpverlening hierdoor verbetert zal onze cliënt hier
beter van worden.

Effectmeting: objectief versus waardevol?
We zijn ervan overtuigd dat het (positieve) effect van de
hulpverlening ook zichtbaar is, of verder duidelijk zal worden
in de waardering van onze doelgroep. Juist die spontane
terugkoppeling is eens zo belangrijk, in welke vorm dan
ook, hetzij in een formele effectmeting, hetzij in informele
complimenten van jongeren, ouders, medewerkers of anderen
die we ontmoeten in onze samenwerking.
Een ander vb. hiervan zijn de spontane bezoekjes van jongeren
die ondertussen op eigen benen staan, maar toch nog
regelmatig even langskomen. Hoe groot het effect van de
hulpverlening geweest is, was soms enkele jaren niet duidelijk
of is objectief gezien niet altijd te meten, maar de waardering
blijkt dan wel weer uit bovenstaande voorbeelden.

Visie en definitie over uitval
Uitval betekent het vroegtijdig stopzetten van de hulpverlening:
• door de cliënt of zijn context,
• of door de organisatie
nog voordat de doelstellingen gerealiseerd zijn of voordat er
vervolghulp kon gerealiseerd worden.
In eerste instantie zal Ons Kinderhuis alles doen om uitval
trachten te vermijden. Zowel voor de cliënt als voor zijn
netwerk biedt uitval geen directe oplossing. Er zal zoveel als
mogelijk en zo lang als mogelijk ingezet worden op herstel,
dialoog en bemiddeling waarbij we blijven vasthouden aan
overleg met alle actoren en in gedragenheid indien de
beslissing stopzetting of uitval toch aan de orde zou zijn.
Een stopzetting van de begeleiding dient aldus een gedragen
en gefundeerde beslissing te zijn, altijd gekaderd in het
brede hulpverleningstraject van de cliënt. Indien haalbaar
tracht Ons Kinderhuis, in een mogelijke situatie van uitval,
maximaal mee te zoeken en in te zetten op alternatieven
en vervolghulp (vb. inzetten op contextbegeleiding of ander
alternatief).

Dit kan in zowel in de dagdagelijkse werking, jaarlijks of ad hoc.
Hierbij denken we aan o.a. ib-momenten, bewonersvergaderingen,
oudergesprekken, hulpverleningsplannen, onthaal van nieuwe
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Visie en definitie over cliënttevredenheid
Cliënttevredenheid is voor ons de beoordeling die de cliënt geeft aan de organisatie op de verschillende levensdomeinen
die voor de cliënt van belang zijn. Het is het antwoord op de vraag

‘In hoeverre komt de verwachting van de cliënt overeen met de ervaring die de cliënt heeft meegemaakt?’.
Wij vinden het belangrijk om participatie bij de cliënten zo optimaal als mogelijk in te zetten. Cliënten hebben een stem
en kunnen hun eigen verwachtingen aftoetsen aan de eigen doelstellingen binnen hun hulpverlening. Het is van belang
om de dialoog hierover open te houden zodanig dat er steeds bijsturingen, aanpassingen of veranderingen mogelijk zijn
in het eigen hulpverleningstraject.
We zoeken een goede balans tussen structurele bevragingen en de dagelijkse participatie tijdens de leefgroepwerking:

Intensieve enquête
• éénmalig als er een
nood gezien wordt
• vb. onderzoek
leefgroepsgrootte

Systematische
evaluaties

Oplossingsgerichte
bevragingen

Dagelijkse
Kringgesprekken

• jaarlijks of maandelijks
terugkerend
• vb vragenlijst positief
leefklimaat

• wekelijks gekoppeld
bij de kerndomeinen
• vb Ib-momenten,
begeleiding op vlak
van school, werk

• dagelijkse participatie
• vb. rond thema, regels
en afspraken

In 2019 hebben we naar aanleiding van een intensieve enquête
bij cliënten en medewerkers onze organisatiestructuur
hertekend. Meer info hierover is terug te vinden bij lopende
projecten.
Via systematische afname, 2 keer per jaar (telkens een
cyclus van 6 maanden) zal er vanaf het najaar 2020 met
de vragenlijsten van positief leefklimaat (AWL-werkgroep)
verder aan de slag worden gegaan.
Verder worden evaluaties structureel ingebouwd a.d.h.v.
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oplossingsgerichte bevraging bij verschillende kerndomeinen
zoals individuele begeleiding, groepsbegeleiding, begeleiding
op vlak van school, werk,…
Via kringgesprekken worden cliënten structureel bevraagd
en verhogen we de dagelijkse participatie.
De resultaten van deze bevraging worden opgenomen in de
zelfevaluatie van de organisatie. Wanneer deze stap gezet
wordt in 2020, is de meting verankerd in de werking van
Ons Kinderhuis.

Visie en definitie over doelrealisatie
Voor doelrealisatie bekijken we de hulpverleningsplannen met bijhorende doelstellingen van de cliënt en/of de context
evenals de verwachtingen van de voorziening en contactpersoon aanmelder.

In welke mate kunnen de cliënten verder zonder of met een minder ingrijpende vorm van hulpverlening?
In welke mate zijn de doelen gerealiseerd?
Ons hulpverleningsplan wordt opgesteld op basis van het 3-kolommenmodel waar krachten, zorgen en doelen benoemd
worden. Zowel de cliënt en/of context als de voorziening als de contactpersoon aanmelder nemen deel aan het
driehoeksoverleg waar doelen en verwachtingen worden geformuleerd en besproken. Wij vinden het belangrijk dat doelen
en verwachtingen SMART opgesteld worden zodanig dat het voor de cliënt en/of de context duidelijke en haalbare doelen
worden zowel op korte, middellange als lange termijn.
Mogelijke indicaties dat de doelen van de cliënt bereikt worden, zijn verschillend van cliënt tot cliënt. Toch worden er enkele
gemeenschappelijke aandachtspunten ervaren die een invloed hebben op de doelrealisatie:
• Duidelijk toekomstperspectief hebben.
• Inzetten op herstel van relaties waarbij vertrouwen vaak de sleutel is.
• Identiteit ontwikkelen waarbij eigen gepaste keuzes belangrijk zijn.
• (Veer)Krachten zijn zichtbaar.
• Talentontwikkeling om ergens bekwaam in te worden.
• Een duidelijke rol en bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren.
De mate van verder kunnen zonder ingrijpende hulpverlening heeft voornamelijk te maken met scores die te maken
hebben met bovenstaande aandachtsgebieden. Deze visie zal verder uitgewerkt moeten worden in de planning van 2020.

Andere indicatoren
In een aantal gebruikte documenten zoals verslag teamvergadering, werkbegeleidingsdocument, projectgroepen,…zijn
ondertussen evaluatievragen en een schaalvraag ingebouwd. Deze vragen kunnen gaan over de vormgeving, inhoud, duur, etc.
van de vergaderingen en/of gesprekken.
Indirect hebben deze evaluatievragen een effect op onze cliënten gezien zij onze medewerkers aan het denken zetten over
de kwaliteit van de hulpverlening die zij aanbieden.
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7. Projecten planning 2020
Voor het komende werkjaar 2020 worden volgende acties gepland
binnen de verschillende lopende of opgestarte projecten:

Inhoudstafel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Beoordelen van medewerkers.................................... P30
CBAW............................................................................ P30
Christelijke identiteit................................................... P31
Crowdfunding tuin........................................................ P31
De tuin als pedagogsich hulpmiddel........................... P31
GDPR veiligheidsplan.................................................. P31
Grensoverschrijdend gedrag – anti-agressiebeleid... P32
Middelenbeleid............................................................. P32
Onthaal en groeiboek cliënten.................................... P33

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Onthaal van medewerkers........................................... P33
Positief leefklimaat...................................................... P33
Seksueel grensoverschrijdend gedrag....................... P34
Toekomst Ons Kinderhuis........................................... P34
Vrijwilligerswerking..................................................... P34
VTO beleid..................................................................... P35
Welzijn op het werk – Evacuatieplannen.................... P35

Project: Beoordelen van medewerkers
Kwaliteitsdoelstelling
- Een grondige evaluatie van het project ‘beoordeling van medewerkers’: wat loopt er goed,
wat dient er nog bijgestuurd te worden.
→ Streefdatum: februari 2020

- Het uitschrijven van een gedegen beleidsplan ‘beoordeling van medewerkers in Ons Kinderhuis’.
→ Streefdatum: maart 2020

- Het inplannen van een educatieve blok waarin alle medewerkers grondig worden ingelicht over dit project
(missie, visie, beleidsplan, gebruik van documenten, procedures enz.…).
→ Streefdatum: juni 2020

Project: CBAW
Kwaliteitsdoelstelling
- De bestaande draaiboeken doornemen en evalueren.
→ Streefdatum: september 2020

- De draaiboeken herschrijven naar onze nieuwe visie en vernieuwde traject.
→ Streefdatum: december 2020
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PROJECT: Christelijke identiteit
Kwaliteitsdoelstelling
- De visie en missie beschrijven waarin duidelijk de Christelijke identiteit tot uitdrukking
komt, gedragen door het bestuur en het netwerk.
→ Streefdatum: juni 2020

- De Christelijke identiteit krijgt vorm in de hele organisatie via beleidsnota’s,
procedures en documenten.
→ Streefdatum: december 2020

- Iedere medewerker en cliënt kent de visie en de missie van de organisatie.
→ Streefdatum: juni 2020
- De missie en de visie wordt uitgedragen naar externen door de medewerkers van Ons Kinderhuis.
Het is helder waar wij voor staan als organisatie en medewerkers willen de visie uitdragen.
→ Streefdatum: december 2020

PROJECT: Crowdfunding tuin
Kwaliteitsdoelstelling
- In 2020 gaat de werkgroep verder aan de slag om de resterende som van 137.000€ bij elkaar te krijgen.
→ Streefdatum: december 2020

PROJECT: De tuin als pedagogisch hulpmiddel
Kwaliteitsdoelstelling
- Wanneer de omgevingsvergunning in orde is kunnen de werken starten en opgevolgd worden in 2020.
→ Streefdatum: juni 2020

PROJECT: GDPR veiligheidsplan
Kwaliteitsdoelstelling
- In 2020 worden de richtlijnen omtrent het gebruik van sociale media en internet vastgelegd en gecommuniceerd naar
medewerkers. Waar mogelijk worden deze ook herschreven of toegevoegd aan het arbeidsreglement.
→ Streefdatum: oktober 2020
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PROJECT: Grensoverschrijdend gedrag – anti-agressiebeleid
Kwaliteitsdoelstelling
- Visie vernieuwen en regelgeving uitschrijven.
→ Streefdatum: maart 2020

- Ontwikkelen van de ‘preventiepiramide’ met als pijlers: samenleving, bevordering leefklimaat, algemene preventie,
specifieke preventie en probleemaanpak. Uit deze tool worden de procedures herbekeken en uitgewerkt.
→ Streefdatum: juli 2020

- Educatie voorzien voor alle cliënten van Ons Kinderhuis in samenwerking met ‘Arktos’
→ Streefdatum: december 2020
- Pijler ‘begeleiding’ opstarten: een uitwerking van hoe
de bestaande methodieken en procedures vertaald
worden naar het werkveld. Alsook zal er worden
nagedacht over hoe dit gecommuniceerd zal worden
naar begeleiding, cliënten en context.
→ Streefdatum: december 2020

BOUNCE

AIA
Aandacht in actie
Versterken van de
weerbaarheid van
kinderen en jongeren
versterken

Versterken van
de veerkracht van
(kwetsbare) jongeren
ten aanzien van radicale
invloeden
Bewustmaking van hun
sociale omgeving

Regelgeving

PROJECT: Middelenbeleid
Kwaliteitsdoelstelling

Structurele
maatregelen

Communicatie

VISIE

- Visie: Beleidsnota uitschrijven waar preventie,
interventie, opvang en nazorg onderdeel van uitmaken.

→ Streefdatum: april 2020
- Regelgeving: Procedures herwerken zodat deze
overeenkomen met de herwerkte visie.

→Streefdatum: juni 2020
- Begeleiding: opmerken en bespreekbaar maken van
vermoedens over gebruik middelen en hoe begeleiding
aan de slag kan gaan binnen een uitgewerkt kader.

→ Streefdatum: september 2020
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Educatie

Begeleiding

PROJECT: Onthaal en groeiboek cliënten
Kwaliteitsdoelstelling
- Verder afwerken van de basishoofdstukken beide modules.
→ Streefdatum: juni 2020

- Start maken van het vertalen van de basisversie naar 5 versies, ingericht naar leeftijds- en ontwikkelingsniveau.
→ Streefdatum: maart 2020

- Starten met de uitwerking van de bibliografie en optionele hoofdstukken.
→ Streefdatum: november 2020
- Tussentijdse pilots uitvoeren.
→ Streefdatum: december 2020

PROJECT: Onthaal van medewerkers
Kwaliteitsdoelstelling
- In 2020 gaan we met deze nieuwe projectgroep starten met brainstormen en nadenken hoe
we het onthaal van nieuwe medewerkers willen organiseren.
→ Streefdatum: april 2020

- We willen een eerste aanzet geven tot een gestructureerd onthaalbeleid dat nodig is om de
medewerkers efficiënt met de nodige tijd en aandacht te laten inwerken.
→ Streefdatum: oktober 2020

PROJECT: Positief leefklimaat
Kwaliteitsdoelstelling

Alliantie:
samen met
jongeren

- De verschillende domeinen van positief
leefklimaat worden gebruikt om de nieuwe teams
en leefgroepen vorm te geven.
→ Streefdatum: maart 2020

- Elke leefgroep heeft aandacht voor huiselijkheid.
→ Streefdatum: mei 2020
- Inspraak en participatie zijn structureel ingebed
in de leefgroepwerking via kringgesprekken.
→ Streefdatum: juni 2020
- Structurele bevragingen bij de cliënten om te komen
tot een geïmplementeerde tool om doelstellingen en
actiepunten per leefgroep op te stellen per 6 maanden
en zo tot kwaliteitsverbetering te komen.
→ Streefdatum: oktober 2020

Sfeer en
gezelligheid

GVNA

Groepdynamiek

Positief
leefklimaat in
een leefgroep

Samen met
context

Werkklimaat

Regels /
afspraken

Dagelijke
routine
(structuur)
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PROJECT: Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Kwaliteitsdoelstelling
- Evaluatie van de oorspronkelijke werkgroep en de huidige situatie en aanpassen aan de actuele noden.
→ Streefdatum: september 2020

- Visie uitwerken rond gepaste ondersteuning bieden bij de seksuele ontwikkeling van de cliënten.
→ Streefdatum: oktober 2020

- Procedures aanpassen aan de nieuwe leefgroepen en groepssamenstelling.
→ Streefdatum: december 2020

PROJECT: Toekomst Ons Kinderhuis
Kwaliteitsdoelstelling
- Opvolging en evaluatie van de reorganisatie op de verschillende domeinen zoals leefgroepwerking, cliënten,
personeel, financiën, infrastructuur,…
→ Streefdatum: april 2020

PROJECT: Vrijwilligerswerking
Kwaliteitsdoelstelling
- De vernieuwde vrijwilligerswerking zal bij alle medewerkers geïntroduceerd worden d.m.v. een educatieve blok.
→ Streefdatum: oktober 2020

- We willen investeren in de aanwerving van nieuwe vrijwilligers.
→ Streefdatum: december 2020

- Er wordt een eerste evaluatie gepland van het nieuwe vrijwilligersbeleid.
→ Streefdatum: december 2020
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PROJECT: VTO beleid:
Kwaliteitsdoelstelling
- Een grondige evaluatie van het project ‘VTO-beleid’: wat loopt er al goed, wat dient er nog
bijgestuurd te worden.
→ Streefdatum: november 2020

- Het inplannen van een educatieve blok waarin alle pedagogische medewerkerkers grondig
worden ingelicht over dit project (missie, visie, gebruik van documenten, procedures, enz...).
→ Streefdatum: november 2020

PROJECT: Welzijn op het werk – Evacuatieplannen
Kwaliteitsdoelstelling
- Ons Kinderhuis zal een digitaal interventiedossier indienen bij de brandweer. Zo blijven zij altijd
op de hoogte van de laatste aanpassingen aan het gebouw.
→ Streefdatum: juni 2020

- Indienen van het interventiedossier en het updaten van de meest recente evacuatieplannen
→ Streefdatum: september 2020
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8. Gebruikersgegevens
Bezetting & Benutting 2019
Benutting
BENUTTING IN PROCENTEN
2017

195.3

2018

2019

180.6

162.5

59

64.3

68.7

39.4
0.8
CBAW

CC laagintensief

Verblijf hoge frequentie

1.9

Verblijf lagefrequentie

Sinds 2017 werken we in Ons Kinderhuis d.m.v. een netwerkstructuur. Een impliciet gevolg hiervan is de (her)
verdeling van verantwoordelijkheidsgebieden en taken.
De interne regisseur heeft bv. sterk ingezet op het uitzetten van een gedegen en gedragen opnamebeleid voor de
verschillende leefgroepen en een positief samenwerkingsverband met de Afdeling Continuïteit en Toegang.
De benuttingscijfers contextbegeleiding laagintensief tonen een vrij kleine schommeling over de laatste jaren.
De meest benutte module in Ons Kinderhuis blijft nog steeds module verblijf. Zoals al eerder aangegeven, wensen
we in de toekomst meer in te zetten op netwerkverbreding. Cliënten ervaren het sneller kunnen schakelen naar bv.
module verblijf lage frequentie of contextbegeleiding laag intensief als helpend. Door een gedragen samenwerking
met alle actoren hopen we hieraan tegemoet te komen en een antwoord te kunnen bieden door sneller en beter te
kunnen schakelen naar een gepaste module.
Echter de lage benuttingscijfers CBAW vallen op in 2019. Deze aangeboden module raakt niet op elk moment
ingevuld. Mogelijke redenen hiervoor waren:
• Er werd geen geschikt of betaalbaar appartement gevonden voor de te begeleide jongere.
• De jongere wenste CBAW op te starten in een andere regio wegens domicilie.
• De jongere besliste zelf om geen CBAW-begeleiding op te starten en terug te verhuizen naar het eigen netwerk.
• De jongere wenste nog verder begeleid te worden in de module verblijf.
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In 2020 willen we nog meer inzetten op het verder uitwerken en herschrijven van het kamertrainingsprogramma
en de module CBAW. Zo zal de visie en missie van deze twee modules herschreven worden en zullen deze modules
in een aparte leefgroepwerking starten in het voorjaar 2020.

Bezetting
BEZETTING IN PROCENTEN

94.8

99.5

88.7

88.4

92.5

95.8
87.2

91.1

94.9

38.6

0.8
CBAW

CC laagintensief

Verblijf

1.9

Gewogen gemiddelde

Er is een positieve groei merkbaar in de jaarlijkse bezettingscijfers van contextbegeleiding laagintensief en verblijf.
Ons Kinderhuis wil zijn steentje bijdragen aan het snel antwoord bieden op de wachtlijst door o.a.:
• Zo snel als mogelijk het perspectief op een verwachte beschikbare plaats duidelijk te communiceren aan de
Afdeling Continuïteit en Toegang en via Insisto.
• In te zetten op een gedegen samenwerking tussen al onze diensten (opnamebeleid, interne regie, contextcoördinator,
teamverantwoordelijke, logistiek, …) en externe diensten (act, verwijzer) in functie van een vlotte instroom van
nieuwe cliënten.
Verder hebben we ingezet op een ‘vernieuwd opnamebeleid’ en trachten we zo individueel mogelijke trajecten aan
te gaan met ieder van onze cliënten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
• Leefgroep zal soms tijdelijk in overtal gaan om brussen samen te kunnen opnemen.
• Leefgroep zal een cliënt langer begeleiden gezien persoonlijke ontwikkelingstraject of mentale leeftijd.
• Het sterk stimuleren van onze cliënten en hun gezin om samen nog even verder opvolging te krijgen d.m.v.
nazorg en contextbegeleiding na residentie.
We hopen alvast een stap gezet te hebben in de juiste richting om meer cliënten gerichtere hulp te kunnen bieden
in verschillende modules, ondanks dat er nog groeipunten zijn (o.a. meer en sneller schakelen, het apart uitwerken
van Kamertraining en CBAW en benutten van CBAW module).
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Interpretatie van de binc cijfers
Opname en aanmeldingen van de dossiers
AANTAL UNIEKE JONGEREN
2018

2019

20
18
16

10

Opgestart

Afgesloten

Ten opzichte van 2018 kennen we in 2019 een lichte stijging van het aantal opnames: van 16 naar 18 cliënten. Verder
zien we dat er 2 begeleidingen meer afgesloten zijn dan opgenomen. Het verschil in deze cijfers is mogelijks te
verklaren door o.a.
• het afronden van begeleidingen net op de jaarwisseling
• de verbouwing van Ons Kinderhuis die in zijn laatste fase verkeert: ‘het creëren van aparte kamertrainingsunits’.
Hierdoor konden we niet steeds onze volle bezetting benutten. Enkele reguliere kamers waren o.a. nog in
verbouwing naar kamertrainingsunits.
Bij jongere kinderen (-10 jaar) zagen we in 2019 bovendien een positieve tendens om in de begeleiding van multiprobleem
gezinnen sneller alternatieven te zoeken wanneer er weinig perspectief mogelijk was in het eigen gezin. Eén van
deze alternatieven die vaker geopteerd werd, was een plaatsing binnen pleeggezinnen mogelijk maken binnen een
gemiddelde begeleidingsduur van ca 1 jaar. De mindset hierover veranderde duidelijk naar ‘een uithuisplaatsing zo
kort als mogelijk houden’. Contextcoördinatoren en verwijzers investeerden beter en intensiever in de samenwerking
met het kerngezin om te zoeken welke alternatieven er nog mogelijk waren in het natuurlijke netwerk. Dit telkens
met de insteek de uithuisplaatsing zo kort mogelijk te houden zonder te overhaasten in de essentiële beslissingen
die er dienden genomen te worden.
Wij verwachten verder dat de reorganisatie in leefgroep structuur die we gepland hebben voor het voorjaar 2020
(van 3 naar vier leefgroepen, leefgroepen verkleinen etc.…) een positief effect zal hebben in het verder gericht hulp
kunnen bieden aan onze cliënten.

AANTAL JONGEREN PER GESLACHT
JONGENS

MEISJES

28

27

9

9

9

Opgestart

11

Afgesloten

Alle

In Ons Kinderhuis proberen we een goed evenwicht te bewaren in de leefgroepen wat betreft de verhouding in
aantal jongens-meisjes.
Onze kinderleefgroep is van bij de start een gemengde leefgroep. Ook daar is het belangrijk om dit evenwicht te
bewaren in functie van een gezond en positief leefklimaat.
Mede door o.a. goed overleg met Afdeling Continuïteit en Toegang is dit in 2019 erg vlot verlopen. Er is een open
dialoog ontstaan en we merken dat er ruimte is voor wederzijdse feedback en communicatie wat betreft dit topic.
Leefgroepen Regenboog en Kruispunt hebben nog een aparte leefgroepwerking (tienerjongenswerking versus
tienermeisjeswerking). We merken dat deze werking zijn kracht stilaan verliest (te groot, verzwaring van problematieken,
….) en dat we een positief alternatief antwoord hieraan willen bieden.
Vanaf het voorjaar 2020 zullen we daarom in het kader van een reorganisatie in de leefgroepen ook deze werking
veranderen naar een gemengde en verkleinde leefgroepwerking. We geloven in de kracht van deze werking evenals
het positieve effect van het verkleinen van onze leefgroepen.
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17%
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8 jaar
6%

, 17
15 jaar
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ja
6% a

r

13
jaa
r, 11
%

, 11 %
11 jaar

In 2019 was er geen nieuwe instroom -3 jaar. We veronderstellen
dat jonge kinderen, zoals de krachtlijnen van het jeugddecreet
ons voorleggen, hun weg gevonden hebben naar een iets ‘zachtere
uithuisplaatsing’ zoals een pleeggezin.
Verder zien we dat er bij de 4-5 jarigen vaak een parallel-plaatsing
kon plaatsvinden van een broer of zus in één van onze andere
leefgroepen.

6

17

j aa

LEEFTIJD BIJ INSTROOM

Onze voorziening probeert zo opportuun mogelijk om te gaan
met de plaatsen die vrijkomen en zal steeds pleiten voor een
brussenplaatsing indien die mogelijkheid kan benut worden. Dit
omdat we ervan overtuigd zijn dat het samen kunnen houden
van broers en zussen een meer dan heilzaam effect heeft op
het welzijn van deze jonge kinderen. Deze groep cliënten heeft
een gemeenschappelijk verleden en kan nog zeer waardevolle
energie putten uit de duurzame, bestaande relaties met broer of
zus. Uiteraard respecteren wij steeds de bestaande wachtlijsten
en staan we op elk moment open voor een positieve dialoog met
de Afdeling Continuïteit en Toegang.
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In de leeftijdsgroep 12-14 jarigen is er in 2019 minder instroom door externen geweest. Dit verklaren we doordat
er vanuit kinderleefgroep De Boomhut in 2019 meerdere interne doorstromers geweest zijn naar de tienergroepen.
Hierdoor konden er minder plaatsen extern worden opengesteld in de tienerleefgroep, maar wel meer in de
kinderleefgroep.
Er is ook een lichte stijging geweest in 17-jarige instromers. In 2019 bestond het kamertrainingstraject enkel binnen
de oudste tienerleefgroepen verblijf en ook enkel voor interne doorstromers (kamertraining was dus nog niet extern
opengesteld en was geen aparte leefgroep). Tieners konden vanuit de eigen leefgroep verblijf (Het Kruispunt of de
Regenboog) het traject kamertraining gefaseerd starten.
De nood om kamertraining ook open te stellen voor externe instromers werd steeds duidelijker door o.a. regelmatig
overleg met de Afdeling Continuïteit en Toegang, door communicatie van verwijzers en door het steeds weer grondig
doornemen en analyseren van onze wachtlijsten.
Om ook op deze duidelijke vraag een positief antwoord te kunnen bieden, zullen we vanaf voorjaar 2020 ons
kamertrainingsprogramma openstellen voor externen en zullen we gefaseerd uitbreiden naar 12 plaatsen (6
meisjes-6 jongens). Het kamertrainingsprogramma zal vanaf dan ook een aparte leefgroep vormen en geen gefaseerd
onderdeel meer zijn van de leefgroepen Het Kruispunt of De Regenboog.

DAGBESTEDING JONGERE

geen
6%

Quasi alle nieuwe cliënten zijn actief schoolgaand bij het moment
van hun opname in Ons Kinderhuis, waarvan de grote meerderheid
een technische of-beroepsopleiding volgt.
Er zijn weinig of geen cliënten die hun opleiding volgen binnen het
algemeen secundair onderwijs of nadien gaan verder studeren,
ondanks een nauw opgezet samenwerkingsverband tussen school
en Ons Kinderhuis.
In tegenstelling tot eerdere jaren zien we dat slechts 1/4e van onze
nieuwe cliënten een schoolachterstand heeft bij het moment van
opname.
Schoolgaand, 94%

Vrijwillig
, 1.

5%

NRTJ BESLISSINGEN
Sinds het in werking treden van het nieuwe jeugddelinquentierecht
merken we een verandering op in de samenstelling van onze
wachtlijsten. De toeleiding naar onze wachtlijst van jongeren die uit
een verontrustende opvoedingssituatie komen namen exponentieel
toe t.o.v. de afname van instroom van jongeren die al dan niet een
jeugddelict pleegden.

Gerec
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htelijke vos, 85

%

20
dossiers

61
beslissingen

Dit overzicht laat zien dat we per
beslissing weinig schakelingen hebben
in Ons Kinderhuis, minder in vergelijking
met Limburg en Vlaanderen.

5
schakelingen

Kinderen en jongeren blijven eerder
langdurig in dezelfde schakeling. Het
schakelen tussen verschillende modules
is in de begeleiding van onze cliënten is
ook beperkt gebleven in 2019.

Gemiddeld: 0,08
schakelingen
per beslissing
Dit heeft te maken met:
• De instroom van onze cliënten (allemaal verblijf hoge frequentie).

• De beperking van de modules die we aanbieden (verblijf hoge-lage frequentie, contextbegeleiding laag intensief,
contextbegeleiding na residentie en CBAW).
• De eigen domicilie van de cliënt vaak mee of schakelen al dan niet vlot kan gebeuren (verblijf lage frequentie
is bv. moeilijk haalbaar voor cliënten die verder in de regio wonen, terwijl hun zoon/dochter in Genk naar
school gaat).
Af en toe kon er wel geschakeld worden naar verblijf lage frequentie of contextbegeleiding laag intensief. We hopen
in de toekomst toch sneller en meer te kunnen schakelen naar andere modules, zeker omdat we de meerwaarde
hiervan vaststellen in de begeleiding van onze cliënten. Cliënten waarbij er flexibeler geschakeld kon worden gaven
aan dat een schakeling in hun begeleidingstraject als bijzonder positief en ondersteunend ervaren werd (verblijf
kon bv. stapsgewijs afgebouwd worden ect....)

BEGELEIDINGSDUUR
<1 mnd

1-2 mnd

4-6 mnd

6-12 mnd

10 %

1-2 jaar

>2 jaar

5%
5%

50 %
20 %

10 %

In 2019 waren er 12 dossiers die langer dan 1 jaar in begeleiding waren in Ons Kinderhuis. Veelal had dit te maken
met cliënten die in kamertraining gestart waren en minder perspectief hadden om op korte termijn te kunnen
terugkeren naar huis of jongeren die ondertussen aangemeld waren voor vervolghulp binnen een VAPH voorziening,
maar geconfronteerd werden met de lange wachtlijsten.
8 opgestarte begeleidingen, waaronder ook 3 crisisopnames, zijn afgerond binnen een begeleidingsduur van één
jaar. Zoals eerder al aangeven, merken we een veranderde mindset in de samenwerking rond cliënten en gezinnen
waarvan kinderen <10 jaar (plaatsing zo lang en zo kort als mogelijk houden).
Dat maakt dat begeleidingstrajecten zeker in deze leeftijdsgroep sneller afgerond konden worden binnen een duur
van 1 jaar, of dat er binnen het jaar vervolghulp kon worden opgestart (pleegplaatsing, behandelingstraject,…).
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Betrokkenheid binnen hulpverleningstraject:
Vanuit de Binc-cijfers concluderen we dat vooral het kerngezin, de ouders en pleegouders betrokken zijn bij de
afsluiting van de begeleiding in Ons Kinderhuis.
In 2020 willen we onze focus verbreden en netwerkversterkend verder werken. Eén van de eerste projecten die we
hiervan in uitvoering zullen brengen is de nieuwe kamertrainingsmodule, waar er intensief zal gewerkt worden rond
netwerkversterking en verbreding.

Gezinssituatie
Kerngezin

Nieuw samengesteld gezin moeder

• 3 jongeren

• 1 jongere

Eénoudergezin moeder

Familie

• 10 jongeren

• 1 jongere

Andere

Niet ingevuld

• 3 jongeren

• 3 jongeren

Bij een opname in Ons Kinderhuis (moment van intake, eerste gezinsgesprek,...) blijkt het niet steeds evident
om een juist zicht te krijgen over de exacte gezinssamenstelling. De situatie leent zich er niet altijd toe om veel
administratie in te vullen of er zijn andere redenen (te gespannen sfeer, conflicten, andere prioriteiten tijdens de
intake,….) waardoor het krijgen van juiste informatie nog niet meteen lukte.
Vanaf 2020 worden deze gegevens daarom na 3 maanden (her)aangevuld om exacte en juiste gegevens te kunnen
verzamelen.

KENMERK GEZINSSITUATIE: INKOMEN
6

6

4

Niet ingevuld
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Vervangingsinkomen

Arbeid voltijds

1

1

Arbeid deeltijds

Geen

KENMERK GEZINSSITUATIE: GEZONDHEID
7

7

4

Positief

Negatief

Onbekend

Ge
m
en
g

KENMERK GEZINSSITUATIE: THUISTAAL
d

De grote meerderheid van de kinderen en jongeren die begeleid
worden in Ons Kinderhuis heeft de Belgische nationaliteit.

9%
,3

Daarvan zijn er verschillende ouders die een andere nationaliteit
hebben dan de Belgische nationaliteit. Meerdere kinderen en
jongeren zijn dus tweetalig, hun ouders echter vaak niet, hetgeen een
rechtstreeks gevolg heeft op de hulpverleningsrelatie, die daardoor
kan vertragen.

Nederlands,

61%

onwerkbare hvrelatie, 5%

We dienen vaak en regelmatig gebruik te maken van interculturele
bemiddelaars, doch sinds deze opdracht is weggevallen binnen het
OBJ Limburg, is de zoektocht hiernaar bemoeilijkt.
Door het niet snel en efficiënt beroep te kunnen doen op een
intercultureel bemiddelaar wordt er in eerste instantie gezocht naar
alternatieven (kan er bv. iemand vertalen uit het eigen netwerk), maar
merken we aldus een vertraging op in het hulpverleningsproces
(huisbezoeken worden moeilijker, communicatie verloopt verkeerd
enz.…)

AFGESLOTEN DOSSIERS
Er is 1 dossier waar er gekozen is voor ‘stopzetting van de begeleiding’.
Dit betrof een cliënt waarvan de contextbegeleiding laag intensief
nog lopende was. Cliënt en gezin wensten niet meer verder te willen
gaan met de contextbegeleiding. In samenspraak met verwijzer is
deze beslissing gerespecteerd.

ge

en uitval, 95%

Verder zijn er weinig dossiers met uitval. We vinden het belangrijk
om zo lang als mogelijk te blijven inzetten op herstel en dialoog. Een
stopzetting van de begeleiding dient een gedragen en gefundeerde
beslissing te zijn, altijd gekaderd in het brede hulpverleningstraject
van de cliënt. Indien haalbaar tracht Ons Kinderhuis, in een mogelijke
situatie van stopzetting, maximaal mee te zoeken en in te zetten op
alternatieven en vervolghulp.
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Geen verdere hulp
noodzakelijk in de
eigen voorziening, 58%

Bereiken
leeftijdsgrens
(18j), 11%

REDEN EINDE PLAATSING ZONDER UITVAL
In 11 van de 20 opgestarte begeleidingen werden vooropgestelde
doelstellingen bereikt (o.a. terugkeer naar huis,...)
In 6 begeleidingen was er meer aangepaste hulp noodzakelijk
(o.a. pleegplaatsing, opstart behandeltraject, migratie naar een
VAPH voorziening,…).
Bij 2 dossiers werd de leeftijdsgrens bereikt (meerderjarigheid)
en werd eveneens de begeleiding afgerond. In beide situaties koos
de 18-jarige ervoor om terug naar huis te gaan en werden eerder
vooropgestelde doelstellingen al dan niet bereikt.
We zijn althans overtuigd van de meerwaarde van het aanvragen
verlengde hulpverlening na de meerderjarigheid om op die
manier gefaseerd verder te leren alleen wonen (CBAW traject)
in de gekende voorziening en nadien op een eigen studio. We
stellen echter vast dat jongeren rond hun 18de verjaardag
‘hulpverleningsmoe’ worden en niet altijd nog behoefte hebben
om verder begeleid te worden.

Meer aangepast
aanbod is
noodzakelijk, 32%

Een kanttekening bij dit cijfer: door het verlengen van de
leeftijdsgrens naar 25 jaar in 2019 is dit cijfer verkeerdelijk ingevuld.
In 2019 hebben we dit nog ingevuld als het bereiken van de
meerderjarigheid. Deze keuze staat niet in de lijst en lijkt ons toch
ook nuttig om te weten. Welke jongeren zijn hulpverleningsmoe
op hun 18de?

Gemeenschapsinstelling, 10%

Geen vervolghulp
aangewezen, 30%

VERVOLGHULP AANGEWEZEN
Bij het afsluiten van enkele begeleidingen kon er vervolghulp
worden ingezet, zoals al eerder aangegeven.

OVBJ CC
-bgl, 5%

Vastgestelde redenen voor het opstarten van vervolghulp waren o.a.:
• Opstart van een behandeltraject in een OBC of andere
voorziening.
• Aanbod kamertrainingsplaatsen in de eigen voorziening was
beperkt.
• Vraag naar migratie naar een andere regio wegens domicilie.
• Aanbod CBAW-plaatsen in de eigen voorziening was beperkt.
• Migratie naar een andere voorziening door andere redenen.
OKH Verblijf, 25%

Pleegzorg, 30%

Er werd verder weinig vervolghulp opgestart binnen de gekende
VAPH-voorzieningen. Slechts in 2 begeleidingen kon dit gerealiseerd
worden, ondanks de hoge vastgestelde vraag hiernaar binnen
verschillende begeleidingen.
In 2019 hebben we dit nog ingevuld als het bereiken van de
meerderjarigheid. Deze keuze staat niet in de lijst en lijkt ons toch
ook nuttig om te weten. Welke jongeren zijn hulpverleningsmoe
op hun 18de?
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SAMENWERKING

3

JWZ

1

1

Privé therapeut

Kinder- of
jeugdpsychiater

Deze registratie dient in onze voorziening nog herhaaldelijk uitgelegd en beter gedefinieerd te worden. Er worden
weinig samenwerkingen genoteerd omdat de definitie niet voor iedereen helder is of anders geïnterpreteerd wordt.
Een andere kanttekening die we constateren is dat de hulpverlening en samenwerking die afgerond werd (enige
tijd) voor het afsluiten van het dossier niet mee geregistreerd kan worden. Dat geeft mogelijks ook een vertekend
beeld in de Binc-cijfers.
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Samen sterk op weg
We hebben in 2019 erg ingezet op het afwerken van lopende
projecten en we zijn gestart met het nieuwe project ‘Toekomst
Ons Kinderhuis’. Op deze manier hebben we willen inspelen op
de voordurende veranderingen in het hulpverleningslandschap, de
verschillende oproepen en de vier werven van het uitbreidingsbeleid.
We zijn fier op alle geleverde werk, de samenhorigheid en de
solidariteit voelbaar in heel de werking. Samen sterk op weg is
een statement die daarbij past.
Wij blijven inzetten op het organiseren van kleinere leefgroepen
met oog voor huiselijkheid, meer individuele aandacht en leeftijds
adequate ontwikkelingstaken.
De cliënten en hun context blijven centraal in onze organisatie
zonder dat we uit het oog verliezen dat het netwerk rondom een
cliënt belangrijk is.
In 2020 zetten wij ons werk verder op een krachtgerichte manier
waarbij veiligheid, herstel van relaties, integratie en inclusie
belangrijke pijlers zijn.

Ik ben ik
Jij bent jij
En komen we samen
Dan worden we wij
Wij en jij
JIj komt er bij
Wat leuk, wij worden samen blij
Wij en jij
en ook nog een vierde hier
Geeft allemaal niks
We maken samen plezier
Vijf, zes, zeven en acht
Allemaal zijn we mensen
Samen bundelen we meer kracht
Sluit nooit iemand buiten
Iedereen hoort erbij
Soms wat passen en meten
Maar maak altijd wat ruimte vrij
Steun elkaar
Geef elkaar zo nu en dan een hand
Als iedereen dit zou doen
Dan creëren wij een prachtig land

Quotes & more

Contactgegevens
Telefoon: 089 41 06 10
Fax: 089 36 26 20
Email: info@kinderhuis.net
Leefgroep de Boomhut: tel. 089 41 06 23
Leefgroep de Regenboog: tel. 089 41 06 24
Leefgroep het Kruispunt: tel. 089 41 06 22
Leefgroep de Route: tel. 089 41 06 21
www.kinderhuis.net
Ons Adres: Erfstraat 10, 3600 GENK

Waar vind je ons?
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