
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.

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.
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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:

Het bouwproject 2.0 wordt afgesloten omdat alle fases bereikt zijn. 

De kleine projecten die overblijven zullen afzonderlijk worden opgevolgd.

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

10

Afgewerkte projecten 2019
Dankzij de nieuw samengestelde werkgroepen zijn we erin geslaagd om enkele projecten te kunnen afronden.  

We geven hier een overzicht:

Kleedruimtes kelder Energieprestaties van  
het gebouw Kleinschaligere leefgroepen
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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

 • competentielijst

 • weekschema

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.

Fase 1

Eerste 6 weken Kennismaken

Fase 2

Na 6 weken tot 
simulatie CBAW

Inoefenen van 
vaardigheden

Fase 3

Simulatie CBAW 
tot CBAW Zelfstandigheidstraining
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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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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

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 NVT OV M V G ZG

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

... 

 

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?  

 

 

 

BEGELEIDINGSGESPREK VRIJWILLIGER 

Lopende projecten
Daarnaast hebben we in 2019 enkele projecten een boost gegeven en is er bergen werk verzet in deze groepen.
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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.

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

3. Specifieke preventie

2. Algemene preventie

1. Bevordering leefklimaat

0. Samenleving
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Beleidsterugkoppeling
leren uit incidenten

Attitudevorming
Structurele 

maatregelen

Plan van aanpak Agressiebeleid oktober 2019

1. Samenleving

Wat hebben  
we al? 

Wat moet er  
nog gebeuren?

Hoe gaan we  
dat doen?

• Regelgeving
• VTO subsidies
• Op hoogte zijn van veranderingen  

 via Vlaams Welzijnsverbond

• Regelgeving up-to-date houden

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



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.

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.

Definiëring vlaggensysteem middelengebruik

GROENE VLAG GELE VLAG RODE VLAG ZWARTE VLAG PAARSE 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.

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

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

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.

16
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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
In 2019 is er werk gemaakt van het vastleggen van een VTO-beleid.

Daarin werd volgende topics vastgelegd:

• Missie en visie.

• Doelen van het VTO-beleid in Ons Kinderhuis.

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

• Het VTO-plan:

Structureel basispakket

Externe trainingen

Inhouse trainingen

Educatieve blokken 

Individuele VTO vragen

Supervisie

Intervisie

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

Definitie

Doel

Basis

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.

• 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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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. 

NIEUW OPGESTARTE PROJECTEN 2019:



NIEUW OPGESTARTE PROJECTEN 2019:

Beleidstekst

Definitie

Rechtspositie

Visie

Werving en 
selectie

Introductie 

Begeleiding

Verantwoordelijke

Beëinidigen
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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.

Beleidsdag 1 

Beleidsdag 3 Bestuursvergadering

Beleidsdag 4 Beleidsdag 5

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

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

• Welke verdeling is mogelijk binnen de huidige 
infrastructuur?

• Wat willen we zeker bereiken? Succesfactoren benoemen. 
• Resultaat van de bespreking met het bestuur: welke 

stappen dienen er nog gezet te worden?

• Twijfels bespreken over de gemengde groepen.
• Valkuilen bespreekbaar maken. 
• Financiële consequenties nog eens overlopen. 

• Voorbereiding van het implementeren van de kamertraining 
als instroommogelijkheid.

• Visie en aanpak duidelijk omschreven.
• Faseringsprogramma uitgelegd. 
• Groeiplan verbonden aan de hulpverleningsplannen.

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

• Verdere concrete aanpak met tijdspad werd besproken.

• Ideeën voorleggen en positief advies krijgen. 
• In eerste instantie geen positief advies.
• Verdere uitwerking en concreet plan is aangeleverd waarna 

de goedkeuring vanuit bestuur gegeven werd

Beleidsdag 2
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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


