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Beste lezer,
2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar dat 
onlosmakelijk verbonden was met Covid-19. 

Ook in onze organisatie was de impact van deze pandemie 
op verschillende gebieden duidelijk voelbaar.  

In eerste instantie trof deze onze kinderen, jongeren, hun 
ouders en ruimere context. Zo vonden er onder andere 
rigoureuze wijzigingen plaats in contactmomenten en 
bezoeken, maar ook het contactonderwijs viel al dan 
niet gedeeltelijk weg. De mogelijkheden om zich te 
ontspannen of samen te sporten in de vrije tijd werden 
ernstig beperkt en de leefgroepwerking veranderde 
grondig. 

Als organisatie kregen we ook te maken met enkele 
uitdagingen die onze werking extra beproefd hebben.  
Zo werd onze It-dienst digitaal gehackt en werden 
we  bijvoorbeeld geconfronteerd met een ernstig 
personeelstekort wegens ziekte.

Ondanks deze uitdagingen willen we ons in dit 
kwaliteitsverslag focussen op de vele positieve zaken die 
het afgelopen jaar ontstonden en die we als organisatie 
geleerd en onthouden hebben. 

Niet voor niets is het statement in Ons Kinderhuis 
namelijk “samen sterk op weg”. 

Zowel op micro, meso als macro niveau konden we o.a. 
aan verschillende nieuwe samenwerkingsverbanden 
deelnemen. Verder mochten we een krachtige en fijne 
solidariteitsgolf in onze directe, maar ook ruimere 
omgeving ervaren. De kleine en grote attenties die we 
hebben ontvangen waren talrijk en hartverwarmend en 
deden eenieder deugd. 

Bovendien hebben we gezien en gemerkt hoe veerkrachtig 
onze organisatie, zijn medewerkers en onze kinderen, 

jongeren en hun netwerk bleken te zijn in de grote en 
kleine dingen van elke dag.

Ieder van hun toonde moed en durf om moeilijkheden te 
transfereren naar mogelijkheden en zocht naar creatieve 
oplossingen. Zo werden verschillende medewerkers 
o.a. experts in beeldbellen, in digitaal vergaderen, in 
telewerken, maar ontstond er ook meer gewonnen tijd 
voor onze eigenlijke kernopdracht. Tijdens de eerste 
maanden van deze pandemie viel het contactonderwijs nl. 
weg en konden begeleiders deze kansen gebruiken voor 
extra investeringen in relatie met de kinderen en jongeren 
die ons zo dierbaar toevertrouwd zijn. 

Telewerkende medewerkers slaagden er bovendien in om 
het afgelopen jaar verschillende projecten af te ronden. 
Eén van deze projecten en tevens ook het grootste project 
waar ik graag uitgebreider naar verwijs in dit verslag is 
onze Pedagogische Tuin die ondertussen een echt succes 
blijkt geworden te zijn als inzet ter preventie van agressie. 

Met enige fierheid sturen we u dan ook dit verslag door. 
Het is een mooie weergave geworden van de curatief 
gebruikte oplossingen, preventieve inzet van middelen en 
een weerspiegeling van de hoge betrokkenheid die elke 
dag weer getoond wordt in Ons Kinderhuis. 

Veel leesplezier.

Met hoogachting 

Sylvie van Vugt 
Directie Ons Kinderhuis  

1. Introductie van onze  
organisatie in cijfer en woord  
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2. Voorstelling van het hulpaanbod
Naam:  Ons Kinderhuis vzw 
Adres:  Erfstraat 10 
 3600 Genk

Telefoon:  089-41.06.10 
Fax: 089-36.26.20 
E-mail: 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

Leefgroepen

Tieners 10-14 jaar 
gemengd

Kinderen 0-10 jaar 
gemengd

Adolescenten 14+ 
gemengd

Kamertraining 16+
gemengd

Module 
Contextbegeleiding 

Laag intensiefModule verblijf

Module 
Contextbegeleiding

i.f.v Autonoom wonen
Mogelijks aanbod 

crisisopvang

3534 2 1



Leefgroepen



 3. De kernopracht van Ons Kinderhuis 

Missie
Ons Kinderhuis organiseert veranderings- en krachtgerichte hulpverlening voor kinderen, jongeren en hun context 
waarbij er duidelijk sprake is van een complexe leefsituatie. 

De hulpverlening die wordt georganiseerd door Ons Kinderhuis heeft als finaliteit, de ontwikkelings- en 
ontplooiingskansen van  kinderen en jongeren te vrijwaren, te versterken en hun maatschappelijke integratie te 
bevorderen. Daarbij worden het gezin en het ruimer familiaal, sociaal en professioneel netwerk betrokken. 

Ons Kinderhuis organiseert haar aanbod op basis van typemodules waarvoor erkend door de Vlaamse Overheid; de 
module verblijf, mobiele contextbegeleiding laagintensief en de module contextbegeleiding in functie van autonoom 
wonen.

Visie
Ons Kinderhuis vervult haar kernopdracht vanuit het geloof dat God liefde is. Vanuit die liefde geloven wij dat elk kind 
en elke jongere uniek, waardevol en getalenteerd is en dat er voor elk kind en elke jongere een hoopvolle toekomst is 
gepland waarbij ieder een eigen, unieke bestemming heeft.

Bovendien hanteren we in elk hulpverleningstraject professionele werkmethodieken en actuele 
hulpverleningsmodellen. 

De combinatie van professioneel handelen en de Christelijke identiteit maakt Ons Kinderhuis tot wie we zijn, uniek in 
elk aspect. 

“Samen sterk op weg”

We geloven in een KRACHTIGE SAMENWERKING waarin het opzet is om zoveel mogelijk personen uit de ruime 
omgeving te betrekken om in te zetten op ZORG OP MAAT. 

We dragen GEZAMENLIJK ZORG: we willen de handen in elkaar slaan en samen sterk op weg gaan.

• Identiteit: Ons Kinderhuis wil kinderen en jongeren helpen ontdekken wie ze mogen zijn. We willen kinderen en 
jongeren helpen hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en ze in te zetten om op die manier tot persoonlijke 
groei te komen. 

• Herstel: Ons Kinderhuis wil een kansrijke plek zijn waar kinderen jongeren en gezinnen tot herstel komen. We 
willen maximaal inzetten op het welzijn van onze kinderen en jongeren. Ons Kinderhuis wil een ondersteunend 
netwerk rondom ieder kind en elke jongere  samenbrengen.

• Bekwaamheid: Ons Kinderhuis wil kinderen en jongeren helpen eigen gezonde keuzes te maken. 
• Zelfstandig: Ons Kinderhuis wil kinderen en jongeren helpen groeien in onafhankelijkheid.
• Participatie: Ons Kinderhuis wil kinderen en jongeren helpen groeien om hun plekje te vinden en te participeren in 

de maatschappij.
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Waarden
Ons Kinderhuis wil doorheen zijn volledige werking:

• Een warme plek zijn, waarin aandacht en liefde voor 
de ander centraal staan. 

• Geduld vooropstellen in de contacten die we met 
elkaar aangaan. 

• Een inspirerend voorbeeld zijn voor kinderen, 
jongeren en hun netwerk, maar ook voor collega’s en 
andere partners die we elke dag ontmoeten. 

• Duidelijk en transparant handelen in elke situatie.
• Echt, integer en betrouwbaar zijn.
• Deskundigheid blijven bevorderen om de kwaliteit 

van de hulpverlening op peil te blijven houden of de 
expertise van anderen inroepen.

 
Noot: 

Op het moment van dit schrijven situeert de 
formulering van de waarden en normen zich  in een 
veranderingsproces. 

Als organisatie vinden we het namelijk belangrijk om deze 
regelmatig te toetsen en bij te sturen. 

Mogelijks worden er daarom nog inhoudelijke zaken 
geherformuleerd of gewijzigd, steeds in overleg met het 
bestuur van onze organisatie en in communicatie naar al 
onze medewerkers. 



8

e

Inhoudstafel projecten
 Afgewerkte projecten

1. De tuin als pedagogisch werkmiddel.......... P10
2. Crowdfunding tuin ....................................... P10
3. GDPR veiligheidsplan .................................. P10
4. Welzijn op het werk – Evacuatieplan .......... P10

 Lopende projecten

5. Beoordelen van medewerkers .................... P11
6. Christelijke identiteit ................................... P11
7. Contextbegeleiding in functie  
 van Autonoom Wonen .................................. P12

8. Grensoverschrijdend gedrag –  
 Anti-agressie beleid ..................................... P12 
 

 
 

9. Middelenbeleid ............................................. P13
10. Onthaal en groeiboek cliënten .................... P13
11. Positief Leefklimaat ..................................... P14
12. Seksualiteit en  
 grensoverschrijdend gedrag ....................... P14

13. Toekomst Ons Kinderhuis ........................... P15
14. Vrijwilligerswerking in Ons Kinderhuis....... P16
15. VTO beleid .................................................... P16
16. Welzijn op het werk –  
 Onthaal medewerkers ................................. P16

 Nieuw opgestarte projecten

17. Iedereen verdient vakantie: erop uit… ......... P17
18. UCLL Quantum doodle – digitale tweeling . P17



e

4. Evaluatie Projecten 2020
Planning Projecten 2021

In de inleiding spraken we reeds over een bijzonder jaar 
waarin onze organisatie met veel uitdagingen te maken 
kreeg. 

Desondanks werd er veel tijd en ruimte aan verschillende 
verbeterprojecten gespendeerd. 

De grootste verbetering die we zo in 2020 toch konden 
verwezenlijken is de herstructurering van de leefgroepen 
waarin de focus voornamelijk lag op het creëren van 
kleinere leefgroepen. Kleinere leefgroepen moet het 
leggen van diepgaande contacten met leefgroepgenoten 
gemakkelijker maken en de relatie met begeleiders 
bevorderen. Door het beter kunnen aangaan van die 
sociale relaties, kan men bovendien ook het mentaal 
welzijn stimuleren en het thuisgevoel mogelijks verhogen. 
Verder willen we cliënten nog beter te kunnen begeleiden 
door een gespecialiseerder aanbod te kunnen bieden. 
Het activiteitenaanbod kan nu gerichter aangepast 
worden naargelang de leeftijd en medewerkers 
kunnen zich specialiseren naargelang de specifieke 
ontwikkelingsleeftijd.

Ondanks twijfels, omwille van de precaire coronasituatie, 
koos onze organisatie er toch voor om de al dan niet 
berekende sprong in het diepe te wagen. Er werd 
zoveel mogelijk ingezet op informeren, voorbereiden, 
samenwerken en transparantie. 

In april 2020 werden de 3 leefgroepen volledig 
geherstructureerd, zowel in aantal, als op leeftijd, in 
samenstelling, als in leefgroepwerking. 

Terugkijkend kunnen we spreken van een geslaagde 
ingreep. De eerste resultaten zien er veelbelovend uit. 
Onze leefgroepen zijn huiselijker, warmer, rustiger 
en er worden minder ernstige agressie incidenten 
geregistreerd. 

We hopen deze gunstige resultaten terug te zien in de 
halfjaarlijkse structureel ingeplande metingen die we 
vanuit academische werkplaats Positief Leefklimaat op 
cliëntniveau (leefklimaat) alsook op medewerkersniveau 
(werkklimaat) uitvoeren. 

Onze weg naar kleinschalige leefgroepen kan je lezen in 
hoofdstuk 6 Effect van de hulpverlening.

Verder heeft onze organisatie in 2020 extra middelen 
ingezet om te participeren in samenwerkingsverbanden 
met externe partners. 

Zo kreeg er bv. een medewerker voor 50% van zijn jobtime 
de opdracht als pedagogisch ondersteuner deel te nemen 
aan externe werkgroepen en projectgroepen. 

De nauwe samenwerking en duidelijke taakverdeling 
onder de netwerkmedewerkers zorgden bovendien voor 
een groei in de samenwerkingsverbanden, intern, maar 
ook buiten Ons Kinderhuis. 

afgewerkte projecten

Samenwerkingsinitiatieven extern

IROJ UGent HOGent UCLL Lim-
burg Burgerinitiatieven Arktos

• Actiegroep
leefgroepwerking
NRTJ
voorzieningen

• Actiegroep Dak
boven het hoofd

• Actiegroep
Toegankelijkheid
OCMW

• Gropla
• Daklozentelling

• Positief
Leefklimaat

• Rethink project:
Kwaliteit van
leven in de
jeugdhulp

• Quantum
Doodle

• Vzw Homie
• Vzw Jolie
• BurgersAanZet
• Cbaw-project

Fred Monsuur

• Ginko
project

• Vormingen
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Afgewerkte projecten 2020
Hieronder vindt u een overzicht van projecten die in 2020 afgerond werden. Het waren niet de minste projecten en als 

organisatie kijken we daarom met enige fierheid terug naar de verwezenlijking daarvan. 

PROJECT: De tuin als pedagogisch werkmiddel
Op 25 november 2020 konden we onze Pedagogische Tuin eindelijk in gebruik nemen. Deze werd mede met de inzet van 
eigen middelen, maar mede ook door een investeringssubsidiëring van VIPA bekostigd. 

In eerste instantie liep het project ernstige vertraging op door een uitgestelde omgevingsvergunning en door de 
pandemie (aannemer Kompan kon nog niet aan de werken beginnen). 

Nadat de werken toch gerealiseerd waren en de Pedagogische Tuin klaar was, werd de opening via een digitaal 
alternatief gedeeld met de leefgroepen. 

Ons Kinderhuis kan nu, door het creëren van een veilige rustgevende, maar ook uitdagende buitenomgeving de 
kinderen en jongeren meer kansen bieden om zich op maat te ontspannen en hen motiveren hun energie op een 
positieve manier te kanaliseren. De tuin wordt op zeer regelmatige basis als middel ingezet ter preventie van agressie 
in de leefgroepen, maar wordt uiteraard voor veel meer doeleinden gebruikt (bezoekmomenten, sport en spel, vrije tijd, 
groepsactiviteiten, groepsdynamische spellen,…).

Het project wordt aldus afgesloten en de werkgroep ‘tuin’ zal de verdere opvolging van het onderhoud overnemen. Op 
de verdere planning (voorjaar 2021) staat de verbreding van de brandweg die doorheen de tuin loopt. 

PROJECT: Crowdfunding tuin
Door Covid19 is het helaas niet gelukt om verdere externe contacten te leggen. De Pedagogische Tuin is inmiddels wel 
afgewerkt en daarom wordt dit project ook afgesloten. In de toekomst kan mogelijks een nieuw crowdfunding opgestart 
worden voor een ander project, indien dit nodig zou blijken.

PROJECT: GDPR veiligheidsplan
In 2020 werd er een interne Data Protection Officer (DPO) toegewezen. Deze zal bovendien een vorming bij V-ICT-OR 
(Vlaamse ICT organisatie) volgen, die begin 2021 zal doorgaan.

De GDPR wetgeving zal doorheen heel de werking verweven worden. Dit project wordt om deze reden afgesloten.

PROJECT: Welzijn op het werk – Evacuatieplan
Dit project kan worden afgesloten. De brandcentrale werd vervangen, deze informatie werd verspreid aan alle 
medewerkers. De evacuatieoefening wordt jaarlijks structureel ingevoerd waarbij alle cliënten vooraf informatie krijgen. 
De infobox bij de centrale werd aangepast met de juiste evacuatieplannen en info.

De procedures zijn aangepast en dit thema wordt opgevolgd door de interne preventieadviseur. Verder komt dit thema 
structureel aan bod in de werkgroep ‘welzijn op het werk’ en wordt het mee opgenomen in het globaal preventieplan.
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Lopende projecten
Hieronder kan u een overzicht terugvinden van de projecten die in 2020 lopende zijn. U kan naast een korte 
omschrijving van de stand van zaken, bovendien een planning voor het komende werkjaar 2021 terugvinden. 

PROJECT: Beoordelen van medewerkers
De geplande educatieve blok in het voorjaar 2020 is helaas door 
Corona-maatregelen niet kunnen doorgaan.  De bedoeling is nog 
steeds om alle medewerkers grondig in te lichten over het project 
‘personeelsbeoordeling’. Voorlopig is dit wel gebeurd binnen de 
eigen departementen vanuit de verantwoordelijken. Wanneer de 
maatregelen dit weer toelaten wordt er z.s.m. een educatieve blok 
gepland.

Verder worden de documenten, aangereikt ter ondersteuning van 
het begeleiden en beoordelen van medewerkers in Ons Kinderhuis, 
zoals de procedures het voorschrijven, goed gebruikt m.a.w. deze zijn 
geïmplementeerd. Regelmatig worden deze documenten bovendien 
geëvalueerd en inhoudelijk gewijzigd of verbeterd, daar waar dat 
nodig blijkt.

In 2021 plannen we een beleidsdag met de netwerkverantwoordelijken 
waar we het beleidsplan na bespreking zullen goedkeuren, educatieve blokken voor medewerkers gaan voorbereiden 
en organiseren. Eveneens zal er tijd gemaakt worden om de gebruikte documenten te evalueren.

PROJECT: Christelijke identiteit
Het statement ‘the why’ van onze organisatie is besproken en door zowel het netwerk als het bestuur goedgekeurd. 

Helaas liep dit project, door Corona, vertraging op in 2020.

In de eerste lockdown lag de nadruk sterk op de operationele werking en was er minder ruimte over voor strategische 
beleidsvoering.

Via digitale overlegmomenten kwam er terug ruimte vrij om naast de voortdurende crisis en operationele werking ook 
tijd te besteden aan dit proces.

Volgende actiepunten zijn afgewerkt in 2020:

• Het herdefiniëren van de kernopdracht. Nieuwe waarden en normen werden
geformuleerd binnen de visie en missie.

Met de kernopdracht als basis gaan we in 2021 verder de strategische 
doelstellingen formuleren en een 5-jaren plan vastleggen om deze 
doelen te behalen. Hiervoor organiseren we een beleidsdag met de 
netwerkverantwoordelijken.

2021 Beleidsplan 
goedkeuren

Beleidsdag 
netwerkers

Educatief 
blok 

medewerkers 
organiseren

Documenten 
evalueren

2021
Strategische 

doelstellingen 
formuleren

Beleidsdag 
netwerkers

5-jarenplan 
vastleggen
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PROJECT: Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen
In 2020 zijn we vooral bezig geweest met het definiëren van de visie en het 
vastleggen van concrete doelen voor CBAW.

Hierbij hebben we een verandering gebracht in de fase ‘simulatie CBAW’. 

In 2020 is er een cliënt gestart met het piloottraject CBAW, zodat we vanuit deze 
ervaring en samenwerking met de cliënt de aanpassingen konden doen waar 
nodig was.

Vanuit deze ervaringen gaan we de visietekst en beleidstekst op een beleidsdag 
bespreken en goedkeuren. Procedures worden aangepast en een draaiboek  
wordt uitgewerkt door de projectgroep ‘CBAW’ in 2021.

 

PROJECT: Grensoverschrijdend gedrag – Anti-agressie beleid
Er is een nieuwe beleidsnota uitgewerkt waarin gesproken wordt over de preventiepiramide:

• Maatregelen ordenen.
• Nagaan of er integraal wordt gewerkt op vlak van een preventief en probleemgericht beleid.
• De preventieve maatregelen op de voorgrond te plaatsen.

 
Het doel is om cliënten tot gedragsverandering te laten komen door inzichten te bieden via de conflictcyclus en het 
aanleren van nieuwe sociale vaardigheden.

Rond regelgeving zijn alle procedures die te maken hebben met het thema anti agressie herschreven. Dit was nodig om 
ervoor te zorgen dat de procedures overeen komen met de herwerkte visie.

In 2020 zijn we aangesloten 
bij het Ginko traject. De 
samenwerking met andere 
organisaties zorgde voor 
een frisse start met nieuwe 
input. Daarnaast hebben we 
samen met Arktos introducties 
‘weerbaarheidstraining’ 
georganiseerd voor zowel 
kinderen en jongeren als voor 
de begeleiders per team.

De peiler ‘begeleiding’ met de verschillende procedures  
zal in 2021 verder uitgewerkt worden.

2021
Beleidstekst 
goedkeuren

Beleidsdag 
netwerkers

Procedures 
aanpassen

Draaiboek 
uitwerken

Visietekst   
goedkeuren

2021

Peiler 
begeleiding 
uitwerken

Procedures 
afwerken

Ginko traject

Samenwerking 
met andere 
organisaties

Arktos 
weerbaarheidstraining  

voor cliënten

Arktos 
weerbaarheidstraining  

voor begeleiders
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PROJECT: Middelenbeleid
Er is een nieuwe beleidsnota uitgewerkt waarin gesproken wordt over preventie, interventie, opvang en nazorg. 
We trachten cliënten die in aanraking komen met middelen te begeleiden. Met als doel, motivatie voor een 
gedragsverandering. 

Daarnaast vallen we wel nog terug op het interventiebeleid van Ons Kinderhuis dat de aanpak en de gevolgen beschrijft 
van middelengebruik in duidelijke procedures te vinden op KAMS. Deze zijn algemeen geldend voor zowel jongeren, 
context, derden en begeleiders.

Alle procedures rond regelgeving en begeleiding aangaande de cliënten, zijn uitgewerkt en worden nagekeken door het 
netwerk.

Rond ‘begeleiding en educatie’ zijn de eerste pijlers uitgewerkt: het 
opmerken en bespreekbaar maken van vermoedens over het gebruik van 
middelen.

Tools en informatie zijn uitgewerkt en verzameld rond educatie: 
ernstinschatting, herkennen van middelengebruik, gesprekstechnieken, 
oefeningen, ect.

Doelen voor 2021:

• Uitwerken van procedures voor context, medewerkers en bezoekers.
• PEDNET ‘jouw pedagogisch netwerk’: youtube kanaal opstarten waarin 

medewerkers op de hoogte worden gesteld van nieuwe ontwikkelingen, 
methodes, etc.

• Opstellen van een jaarlijkse kalender waarin er bekeken wordt welke 
sub thema’s er per kwartaal onder de aandacht worden gebracht.

• Educatie: blijven verzamelen van relevant educatiemateriaal en het implementeren hiervan in de werking.
 

PROJECT: Onthaal en groeiboek cliënten
In 2020 hebben we de knoop doorgehakt om ons in eerste instantie te richten op het onthaal van nieuwe cliënten.

Er is een definitieve inhoudsopgave bepaald. Ook is er een ruwe versie van de onthaalbrochure van leefgroep de 
Regenboog ontworpen.

Een administratieve werkkracht neemt vanuit haar grafische expertise deel aan 
de projectgroep. Er is gebrainstormd over de uitstraling van de lay-out. 

Zij ontwerpt bovendien een grote map die elke cliënt het hele traject binnen Ons 
Kinderhuis met zich meeneemt waarin de module onthaal en het groeiboek 
verzameld worden. Het gaat om een fysieke map die gebruikt zal worden tijdens 
de IB-momenten. 

Voor 2021 willen we het volgende bereiken:

• Elke leefgroep heeft een eigen, mooie grafisch ontworpen, onthaalbrochure.
• De klapper waarin de onthaalbrochure en het groeiboek bewaard zullen 

worden, heeft een definitieve vorm aangenomen.
• De basisversie van het groeiboek is af en er wordt een start gemaakt in de 

vertaalslag naar de leefgroepen.

2021
Klapper 

ontwikkelen

Onthaalbrochure 
ontwerpen

Groeiboek 
implementeren

2021
Kalender 
opstellen

Procedures 
uitwerken

Educatiemateriaal 
verzamelen

‘Begeleiding 
en educatie’  

implementeren

PEDNET 
ontwikkelen



PROJECT: Positief Leefklimaat
In 2020 zijn volgende doelen bereikt:

• Deelname medewerkers aan academische werkplaats Positief 
Leefklimaat.

• Informatie-deling aan beleid, teammanagers en ondersteunende 
medewerkers.

• Oprichten interne werkgroep Positief Leefklimaat.
• Afname vragenlijsten leefklimaat.
• Verwerking resultaten leefklimaat.
• Opleiding 2 medewerkers in proactief cirkelen.
• Opleiding 2 medewerkers verwerking data vragenlijsten.

 
Voor 2021 staan er volgende zaken gepland:

• Terugkoppeling resultaten afname vragenlijsten leefklimaat aan 
cliënten, ouders en medewerkers.

• Kiezen van 3 actiepunten per leefgroep op basis van de resultaten.
• Evaluatie actiepunten: hoe ver staan we nu?
• Afname werkklimaat medewerkers: gepland in april 2021.
• Verwerking en terugkoppeling resultaten werkklimaat: gepland in mei-juni 2021.
• Verdere vorming in de andere teams m.b.t. proactief cirkelen.
• Participatie cliënten in de interne werkgroep Positief Leefklimaat.

 

PROJECT: Seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag
Door een bijzonder jaar met het opzetten van kleinschalige teams in 
coronatijden is het niet gelukt om dit project verder vorm te geven. 

In het najaar is wel de nieuwe trekker aangesteld die in 2021 verder aan de slag 
zal gaan om dit project opnieuw op te starten.

Projectdoelen voor 2021:

• Inventariseren van verwerkte informatie uit 2019.
• Bestaande procedures aanpassen aan de werking van kleinschalige 

leefeenheden.
• Visie uitwerken rond gepaste ondersteuning bieden bij seksuele 

ontwikkeling van de cliënten.

2021

Resultaten 
leefklimaat 

terugkoppelen

Werkklimaat 
medewerkers 

afnemen

Resultaten 
werkklimaat 

terugkoppelen

Actiepunten 
evalueren

Cliënten 
participeren

3 actiepunten  
kiezen

Proactief  
cirkelen 

implementeren

2021
Visie   

uitwerken

Informatie 
inventariseren

Procedures 
aanpassen
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PROJECT: Toekomst Ons Kinderhuis
Op 6 april 2020 zijn we van start gegaan met de herstructurering van onze 3 
leefgroepen naar 4 kleinschaligere leefgroepen.

Alle grote doelstellingen van dit project zijn in 2020 bereikt:

• Kamertraining is een aparte module binnen Ons Kinderhuis met een aparte 
instroommogelijkheid voor jongeren vanaf 16 jaar.

• We hebben kleinere leefgroepen in onze organisatie, waarin we duidelijk 
omschreven doelstellingen nastreven. 

• De leefgroepen hebben allemaal een gezamenlijk pedagogisch kader, doch 
elk team specialiseert zich in de ontwikkelingsfase van zijn doelgroep en 
stemt zijn aanbod daarop af.  

Via een uitgebreide bevraging vooraf werden er enkele belangrijke 
succesfactoren bepaald en vastgelegd voor het al dan niet slagen van dit project. 
Deze bevraging werd afgenomen bij onze cliënten en medewerkers. 

Onderstaande 3 succesfactoren bleken cruciaal:

• Huiselijkheid staat centraal in elke leefgroep.
• Er zijn meer mogelijkheden om aandacht en individuele momenten te spenderen met elkaar en aan 

relatiebevordering te doen.
• Inspraak en participatie zijn structureel ingebed doorheen de gehele werking. 

Via de halfjaarlijkse bevragingen academische werkplaats (Positief Leefklimaat) worden deze resultaten geëvalueerd 
en opgevolgd in 2021. 

2021
Opvolging

Evaluatie

Bespreking

De Boomhut
• 0 - 10 jaar
• 8 plaatsen
•  1 mogelijks aanbod crisis

De Regenboog
•  10 - 14 jaar
•  7 plaatsen

Het Kruispunt
• 14 - 17 jaar
• 7 plaatsen

De Route
•  16 - 25 jaar
•  12 plaatsen
•  Aparte instroommogelijkheid



16

PROJECT: Vrijwilligerswerking in Ons Kinderhuis
In 2020 stonden er volgende zaken gepland:

• Evaluatie van de beleidstekst vrijwilligerswerking.
• Plannen en organiseren van een educatieve blok waarin medewerkers geïnformeerd werden over het nieuwe 

vrijwilligersbeleid. 

Gezien de strenge corona-maatregelen konden er geen educatieve blokken meer georganiseerd worden en kozen we 
daarom voor volgende alternatieven:

• De beleidstekst vrijwilligerswerking werd geëvalueerd in het 
netwerkteam. Enkele zaken werden gewijzigd en staan op de 
agenda, ter goedkeuring, op de bestuursvergadering.

• Alle teammanagers werden volledige geïnformeerd over het 
nieuwe vrijwilligersbeleid, om op deze manier, hun medewerkers 
verder te informeren en te begeleiden.

• De instroom van nieuwe vrijwilligers werd tijdelijk on hold gezet, 
vanwege corona-maatregelen.

 
Op de planning voor 2021 staat:

• Goedkeuren van de nieuwe beleidstekst.
• Het opnieuw organiseren van een educatieve blok ifv het 

informeren van de medewerkers over de vrijwilligerswerking.
• Het heropstarten van de instroom en begeleiding van nieuwe 

vrijwilligers.
• Evaluatie van de vrijwilligerswerking. 

PROJECT: VTO beleid

Vorming, Training en Opleiding in Ons Kinderhuis verlopen zoals opgesteld in het 
VTO-beleidsplan en zijn in feite als dusdanig geïmplementeerd in de werking.

In 2020 stond er een grondige evaluatie van het VTO-beleidsplan op het programma.

Door de Corona-maatregelen zijn er in 2020 echter verschillende vormingen intern of 
extern geannuleerd of verschoven naar 2021.

Om een grondige analyse te kunnen maken, verschuiven we daarom de evaluatie 
eveneens naar 2021.

PROJECT: Welzijn op het werk – Onthaal medewerkers
In 2020 is dit project nog niet van start gegaan wegens andere prioriteiten. Door de overstap naar het nieuwe 
loonsecretariaat en externe dienst voor preventie en welzijn op het werk 
worden de eerste samenkomsten van deze projectgroep gepland in 
januari 2021. 

Doel van het project is om een duidelijk onthaal te creëren om zo 
nieuwe medewerkers wegwijs te maken tijdens hun eerste maand 
tewerkstelling in Ons Kinderhuis.

In 2021 wordt er gewerkt rond:

• Opstellen van een onthaalbrochure ‘nieuwe medewerkers’.
• Bestaande procedures aanpassen.
• Onderzoeken of peter/meterschap bij start nieuwe medewerker 

gewenst is.
• Educatieve blok organiseren om medewerkers te informeren en 

eventueel peter/meterschap te introduceren. 

2021 Medewerkers 
informeren

Beleidstekst 
goedkeuren

Nieuwe 
vrijwilligers 
begeleiden

Vrijwilligers-
werking 

evalueren

2021 Procedures 
aanpassen

Onthaalbrochure 
opstellen

Peter/
meterschap 
onderzoeken

Educatieve 
blok 

medewekers 
organiseren

2021 VTO 
beleidsplan 

evaluren
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Nieuw opgestarte projecten
Ondanks de vele geplande projecten voor 2020, zijn er ook nog enkele nieuwe projecten kunnen opstarten.  

Hieronder vindt u een overzicht.

PROJECT: Iedereen verdient vakantie: erop uit…
Ons Kinderhuis nam deel aan de projectoproep ‘Iedereen verdient vakantie’ van Toerisme Vlaanderen. Het was een 
projectoproep met als doel kinderen, jongeren of gezinnen de mogelijkheden op het nemen van vakantie te laten 
ervaren. Vakantie in eigen land wordt gepromoot en het verhogen van het vakantiegevoel met nieuwe uitdagingen en 
ervaringen staat centraal.

Vanuit leefgroep de Boomhut werd er een projectvoorstel ingediend. In oktober 2020 werd dit voorstel goedgekeurd. 
Dit betekent dat er voor 2021 extra financiële middelen ter beschikking worden gesteld, zowel in personeelskosten, als 
voor het spenderen aan activiteiten met de gezinnen van leefgroep de Boomhut.   

Twee medewerkers van leefgroep De Boomhut krijgen elk een verantwoordelijkheid hierin om dit project uit te werken 
en vorm te geven. 

De concrete uitwerking van het project staat gepland in 2021. 
 

PROJECT: UCLL Quantum doodle – digitale tweeling
Door contacten met een netwerkfiguur van een cliënt uit de kindergroep ontstond er een spontaan 
samenwerkingsverband met UCLL Limburg onderzoekscel Inclusive Society en EC Digital solutions. 

Zij stelden het onderstaande vast.

Uit een onderzoek in opdracht van de Vlaamse Overheid  (Schraepen et al z.d.) blijkt dat wegens praktische en 
budgettaire redenen het niet altijd evident is om jongeren uit de bijzondere jeugdzorg te laten deelnemen aan bepaalde 
activiteiten (vb. hobby’s)  en dat er ook te weinig personeel is om een zinvolle vrijetijdsbesteding te ondersteunen. 

Uit verschillende interviews met een begeleider en leidinggevenden uit de OVBJ blijkt dat de leefgroepen het bijzonder 
moeilijk hebben om de personeelsplanning zo uit te werken dat elk kind op tijd op de verplichte en vrijetijdsafspraken 
aanwezig kan zijn.

Via dit onderzoeksproject willen we graag een antwoord formuleren op de vraag hoe een quantum doodle o.b.v. digitale 
twin kan bijdragen aan een correcte afstemming tussen de personeelsplanning en de noden van de kinderen binnen 
een leefgroep. Door een correcte afstemming krijgen de kinderen meer en betere kansen op een actieve deelname in 
de samenleving, niet alleen door op tijd op verplichte afspraken te zijn maar ook door hen de mogelijkheid te bieden om 
deel te nemen aan sport en andere activiteiten die inclusie bevorderen. Anderzijds willen we een gebruiksvriendelijke 
toepassing aanreiken waar er een minimale inspanning wordt gevraagd van de eindgebruiker en waar de eindgebruiker 
steeds de regie houdt.

Leefgroep de Boomhut bevestigde deze vaststellingen. Het bleek telkens weer een erg moeilijk opdracht om cliënten 
uit de leefgroepen blijvend te laten deelnemen aan hobby’s of andere sociale activiteiten, voornamelijk wanneer de 
afstand wat verder was. Ook het zoeken of inschakelen van netwerkfiguren voor het vervoer bleek geen gemakkelijke 
opdracht en tijdrovend.

Van hieruit is het idee ontstaan om een goed communicatiemiddel tussen de verschillende partijen te ontwikkelen. 

UCLL Limburg diende een project ‘Quantum doodle - Digitale tweeling’ in en vroeg Ons Kinderhuis als deelnemende 
partner.

Ook onze externe ICT contactpersoon en interne DPO verantwoordelijke zijn naast de teammanager van de kindergroep 
betrokken bij dit project.

Voor 2021 wordt er een stuurgroep samengesteld. Deze komt 2x per jaar samen om de voortgang van het project rond 
digitale tweelingen te bespreken. De looptijd zou 2 jaar zijn.



18

5. Zelfevaluatie
Zelfevaluatie 2016 2017 2018 2019 2020

Kwaliteitszorg

Organisatie en visie 3 3 3 3 3
Betrokkenheid 2 2 3 3 3
Methodieken en instrumenten 3 3 3 3 3
Verbetertraject 2 2 3 3 3
Kernprocessen

Onthaal van  
de gebruiker 3 3 3 3 3

Doelstellingen en  
handelingsplan 3 3 3 3 3

Afsluiting en nazorg 2 3 2 3 3
Pedagogisch profiel 3 2 3 3 3
Dossier-beheer 3 4 3 3 3
Gebruikersresultaten

Klachten-behandeling 1 2 3 3 3
Gebruikers-tevredenheid 2 2 2 2 3
Effect van de  
hulpverlening 1 2 1 2 2

Medewerkersresultaten 

Personeels-tevredenheid 2 2 2 2 3
Indicatoren en kengetallen 2 2 2 2 2
Samenlevingsresultaten 

Waardering strategische  
partners 2 1 1 1 2

Maatschappelijke opdrachten / 
tendensen 2 3 2 3 3

Betekenis van de groeiniveaus

Groeiniveau 1
Op ad-hoc-basis zijn er maatregelen uitgewerkt. Het bewustzijn van de nood 
aan adequate maatregelen groeit, maar er is nog geen gestructureerde of 
gestandaardiseerde aanpak.

Groeiniveau 2 Gestructureerde aanzet.

Groeiniveau 3 Maatregelen zijn aanwezig. Ze zijn gestandaardiseerd, gedocumenteerd, 
gecommuniceerd en worden toegepast.

Groeiniveau 4 Alle maatregelen worden intern periodiek geëvalueerd en bijgestuurd

Groeiniveau 5 Optimalisatie van de maatregelen via benchmarking en het behalen van 
kwaliteitscertificaten en externe evaluaties.
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Wanneer leidt het afnemen 
van een zelfevaluatie tot het 
verankeren van kwaliteit? 
Onze organisatie stelde zichzelf deze vraag al meermaals. 
Niet alleen naar aanleiding van de vele verbetertrajecten 
die Ons Kinderhuis installeerde, maar ook naar aanleiding 
van bepaalde scores die lijken te stagneren, ondanks vele 
inspanningen die elke dag weer geleverd worden. 

Vorig jaar legden we onze focus op het mogelijk kunnen 
meten van effectiviteit en efficiëntie van ons zorgaanbod. 
Wat is de impact van de aangeboden hulpverlening van 
onze organisatie op onze doelgroep? Het zoeken naar 
indicaties die die impact meten, daar willen wij naartoe 
met Ons Kinderhuis. Zo dicht mogelijk bij de cliënt, het 
hart in onze organisatie en ook het hart in dit proces. 

Vorig jaar onderzochten we daarom 3 items: 
cliënttevredenheid, doelrealisatie en uitval. Deze 
aandachtsgebieden, te samen met onze visie zijn terug te 
vinden in ons Kwaliteitsverslag van 2019. 

Echter, we bleven zoeken naar de verankering van het 
meten, want ‘meten is weten’. Vertrekkend vanuit dat 
uitgangspunt kunnen we namelijk sneller inspelen op 
tevredenheid, maar ook op ontevredenheid en alzo ons 
hulpaanbod sneller aanpassen, daar waar dat nodig zou 
blijken.

Hoe verduurzamen we dit proces echter in onze 
organisatie? Uit onderzoek van Shallock en Verdugo 
is nl.  gebleken dat alle waarden gekoppeld aan een 
menswaardig bestaan invloed hebben op de kwaliteit van 
het leven. 

In 2020 hebben we daarom o.a. vanuit Ons Kinderhuis 
meegewerkt aan een grootschalig onderzoek naar de 
kwaliteit van het leven. Een aantal van onze cliënten 
(13 jongeren) uit Ons Kinderhuis werkten mee aan het 
onderzoek vanuit HOGent met als thema ‘de kwaliteit van 
leven’. We hopen ook hiermee, als is het opnieuw een 
inspanning op micro-niveau, een direct gevolg en invloed 
uit te kunnen oefenen op de kwaliteit van leven van deze 
jonge mensen. 

Tegelijkertijd lijkt onze organisatie niet meer op de 
organisatie van een jaar geleden. De pandemie en de 
invoering van de kleinere leefgroepen spelen hierin 
een voorname rol. Echter, het continue inzetten op o.a. 
het Positief Leefklimaat om de condities te kunnen 
creëren voor groei, zowel op individueel vlak als op 
organisatorisch vlak, als op medewerkersvlak maakten 
dat Ons Kinderhuis zowel op verschillende vlakken weeral 
sterk gegroeid en vooruit gegaan is. 

In elke leefgroep werd sterk ingezet op bijvoorbeeld het 
uitrollen en implementeren van een nieuwe pedagogische 
visie waarbij het Positief Leefklimaat het centrale 
uitgangspunt werd. Dit lopend project kan echter pas 

afgerond worden wanneer het in elke laag van de 
organisatie (cliënt- medewerker) verankerd blijkt te zijn. 

Als organisatie kijken we hoopvol naar 2020, dat heeft 
voornamelijk te maken met een grote verandering in onze 
organisatiestructuur.

Die laatste werd wel degelijk verankerd en 
geïmplementeerd in onze werking en dat heeft uiteraard 
een invloed gehad op de kwaliteit van de aangeboden 
hulpverlening in Ons Kinderhuis. De evaluaties 
gekoppeld aan de dagelijkse kringgesprekken, de 
oplossingsgerichte bevragingen en de systematische 
evaluaties gekoppeld aan het Positief Leefklimaat geven 
aan dat de aanpassingen wel degelijk een positief effect 
hebben gehad op onze werking. Wat betreft de effectieve 
duurzaamheid hopen we deze terug te kunnen zien in 
de structurele metingen die jaarlijks zullen afgenomen 
worden.  

Vorig jaar gaven extra aandacht aan onderstaande items 
van de zelfevaluatie:

• Gebruikersresultaten
• Effect van de hulpverlening
• Waardering van strategische partners 

Gebruikersresultaten
Door middel van de uitwerking en implementatie van de 
nieuwe pedagogische visie in de 4 leefgroepen op basis 
van ‘Positief Leefklimaat’, alsook door het uitvoeren 
van bevragingen op cliëntniveau hebben we in 2020 
getracht gebruikerstevredenheid te systematiseren en te 
verankeren. 

Een korte beschrijving van het Positief Leefklimaat geeft 
hieronder enkele indicatoren weer die bevraagd werden 
bij de cliënten. Om een duidelijker resultaat te krijgen 
dienen er uiteraard verschillende evaluaties te gebeuren. 

Zo kan er nl. vergeleken worden en krijgen we meer 
zicht op het effect voor de cliënten en het effect voor de 
medewerkers.

Zijn de knelpunten weggewerkt uit voorgaand onderzoek 
naar kleinere leefgroepen en werden de succesfactoren 
behaald? 

In 2020 lag de focus vooral op de cliënten en hun 
welbevinden. In 2021 zullen de bevragingen ook gericht 
zijn naar de begeleiders en het werkklimaat.
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Korte beschrijving van enkele bevraagde indicatoren:

Het leefklimaat kan variëren van gesloten en repressief, 
naar open en therapeutisch. Een open leefklimaat 
wordt gekenmerkt door een weinig en gestructureerde 
omgeving waarin: 

• Er veel aandacht is voor de individuele begeleiding van 
de cliënten. 

• Een goede sfeer heerst. 
• De cliënten het idee hebben dat ze dingen (kunnen) 

leren. 
• Er een goede balans is tussen flexibiliteit en controle. 

 
Bij een gesloten en repressief leefklimaat is alles 
tegenovergesteld. Er is dan sprake van: 

• Een onevenwichtige machtsbalans. 
• Een gebrek aan wederzijds respect. 
• Een nadruk op regels en straffen. 

 
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een open 
leefklimaat bijdraagt aan een positief behandelresultaat. 
Een gesloten leefklimaat daarentegen kan leiden tot een 
afname van behandelmotivatie, meer agressief gedrag en 
emotionele instabiliteit van cliënten. 

Een open leefklimaat kan bijvoorbeeld worden verkregen 
door: 

• Rechtvaardige regels op te stellen en die consequent 
na te leven. 

• De begeleiding en bejegening specifiek te richten op 
de individuele problematiek van de cliënten. 

• De cliënten de ruimte geven om te laten oefenen met 
nieuwe vaardigheden en gedrag. 

• Aandacht te hebben voor vooruitgang van de cliënten 
en deze te bekrachtigen. 

• Te zorgen voor positief contact met de cliënten en een 
goede en open communicatie. 

Effect van de hulpverlening
Door de missie-visie- waarden te herschrijven via een 
krachtig geformuleerd statement en de vertaling te 
maken naar de kernopdracht is het duidelijker welke 
effecten van de hulpverlening Ons Kinderhuis wil bereiken 
in functie van het welzijn van de cliënten. 

Voor de gemeenschappelijke aandachtspunten 
die direct een invloed hebben op de doelrealisatie 
in het hulpverleningsproces (verwijzing naar ons 
kwaliteitsverslag in 2019) van de cliënten hopen we een 
antwoord te krijgen uit voorgaand onderzoek ‘quality of 
life’ (HO Gent) waar eerder al naar verwezen werd. 

Volgende aandachtspunten zijn algemene doelstellingen 
die Ons Kinderhuis wil bereiken in functie van het welzijn 
van de cliënten :

• Een duidelijk toekomstperspectief hebben.
• Inzetten op herstel van relaties.
• Identiteitsontwikkeling waarbij eigen keuze en regie 

belangrijk aandachtspunten blijven.
• Krachten zichtbaar krijgen.
• Talentontwikkeling en mogelijkheden tot groei 

zichtbaar krijgen.
• Delen: rol en bijdrage kunnen leveren in de 

maatschappij. Vanuit het principe iedereen heeft recht 
op een plek in deze maatschappij.

 
In 2021 wilt Ons Kinderhuis verder aandacht besteden aan 
doelrealisatie, niet alleen op cliëntniveau maar ook op 
medewerkers- en organisatieniveau. Waar willen we bvb. 
naartoe met onze organisatie? Is onze visie nog helder en 
duidelijk voor elke medewerker, gebruiker en strategische 
partner?  Waar moet onze organisatie al dan niet meer 
verder op inzetten? Welk zorgaanbod moet mogelijks 
aangepast worden en waarom? De antwoorden op deze 
vragen zullen wel degelijk een invloed hebben op de 
effectiviteit van onze hulpverlening. 

Verder onthouden we uit dit proces als lerende 
organisatie, dat systematische doorlichting op elk gebied 
en elke laag, van fundamenteel belang blijkt te zijn. 
De doorlichting en meting dient grondig en structureel 
te gebeuren op de verschillende toepassingsgebieden 
in onze organisatie, gaande van de infrastructuur, de 
financiële middelen, de medewerkers, de cliënten, 
stakeholders, de diensten,…. Een zelfevaluatie ten slotte 
geeft hierover een samenvattend en overzichtelijk beeld. 

In de kwaliteitszorg heten ze ‘kwaliteitsdomeinen’. De 
achterliggende filosofie is dat, als een organisatie in elk 
domein kwaliteitsvol werkt, de organisatie als geheel 
ook kwaliteitsvol zal werken omdat alle domeinen 
samenhangen. *

Ons Kinderhuis zette de afgelopen jaren veel in 
op het beter zicht krijgen van deze zogenaamde 
kwaliteitsdomeinen. Een voorbeeld hiervan is dat er 
bij opstart van nieuwe verbetertrajecten automatisch 
kwaliteitsdomeinen gekoppeld worden d.m.v. het intern 
registratiesysteem. Op deze manier konden er rapporten 
getrokken worden, wanneer dat nodig was. 

Voor 2021 onthouden we uiteindelijk enkele belangrijke 
doelstellingen:

• Duidelijke richting blijven bepalen aan 
verbeterprojecten.

• Prioriteiten leggen wat betreft de hoeveelheid 
projecten, rekening houdend met voorgaande 
doelrealisaties en mogelijke nieuwe visie-missie en 
waarden.

* zelfevaluatietool vanuit de federale overheid (2017) voor buitenlandse zaken, buitenlandse 
handel en ontwikkelingssamenwerking
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7. Resultaten bij de 
Medewerkers

2. Strategie 6. Resultaten bij de 
Klanten

4. Partnerschap & 
middelen

8. Resultaten in de 
Samenleving

Factoren Resultaten

Leren, Creativiteit en Innovatie

• Continue blijven betrekken van belangrijke stakeholders: managementteam, bestuur, externe partners.
• Continue en structureel blijven verzamelen van gegevens over de organisatie, over de aangeboden hulpverlening, 

evalueren van doorgevoerde beslissingen.
• Evalueren  van de verbetertrajecten. 

Waardering van strategische partners
Tegelijkertijd blijft Ons Kinderhuis actief op zoek gaan naar het aangaan van en het verbeteren van de verschillende 
samenwerkingsrelaties met de partners om ons heen. 

Het blijkt immers meer en meer belangrijk om niet alleen onze strategische partners, cliënten en ouders te 
informeren, te bevragen en te betrekken doorheen onze werking, maar ook onze stakeholders. 

Doorheen het proces van het herstructureren van de leefgroepen in onze organisatie hebben zijn al onze strategische 
partners geïnformeerd. In de evaluatie echter, hiervan, willen we als doelstelling in 2021 stellen, om deze partners nog 
grondiger te betrekken.

We zijn namelijk van mening dat een evaluatie die gebeurt door onze strategische partners, andere en waardevolle 
informatie kan opleveren over onze organisatie. Juist daarom zal deze doelstelling in 2021 zo belangrijk worden. 

Verder kiezen we opnieuw voor het EFQM model in ons kwaliteitsbeleid. Wij zullen daarom ons toeleggen op de 
vernieuwingen die wij hierin verwachten. 

Te beginnen met het volgen van vormingen en opleiding.
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6. EFFECT VAN DE HULPVERLENING

Kleinschalige leefgroepen
 
In deze editie van het kwaliteitsverslag willen we terugblikken op de herstructuring van de leefgroepen die doorgevoerd 
werd in april 2020.

Vanuit een grote bevraging die afgenomen werd op cliëntniveau en op medewerkersniveau filterden we verschillende 
actiepunten, doch weerhielden we één groot actiepunt, namelijk het verkleinen van onze leefgroepen. 

We geloven sterk dat deze actie verschillende domeinen in onze organisatie positief beïnvloeden en een positief effect 
op de geboden hulpverlening zou hebben. 

Zoals al eerder beschreven denken we dat het verkleinen van onze leefgroepen, aanpassen van de leeftijden en mengen 
van geslacht in de nieuwe  leefgroepen volgende doelen kan bereiken:

• Er kan meer ontwikkelingsgericht gewerkt worden.
• De leefgroep is een rustige en veilige omgeving.
• Er kan sneller ingespeeld worden op de individuele behoeftes van elke kind en jongere.
• Meer mogelijkheden om uitstappen te maken.
• Er is meer tijd en ruimte voor elk kind en elke jongere, meer mogelijkheden voor diepgaandere contacten.
• Meer huiselijkheid.
• Begeleiders kunnen zich specialiseren in hun specifieke doelgroep.
• Leeftijdsgericht werken is meer kansen om te leren van elkaar, maar ook meer ruimte om zichzelf te kunnen zijn.
• Samenleven met anderen van het andere geslacht is een essentieel aspect in de ontwikkeling.

Halfjaarlijks worden zowel de kwaliteit van het leefklimaat, als het werkklimaat structureel gemeten door middel van 
de vragenlijsten Academisch Werkklimaat (Positief Leefklimaat) en geëvalueerd en worden er nieuwe actiepunten 
geformuleerd. 

Het kwaliteitsverslag van  2019 gaf een beschrijving van de voorbereiding, de aanleiding en de aanloop naar de 
herstructurering van de leefgroepen. 

In dit hoofdstuk beschrijven we het gevolgde proces in de herstructurering van de leefgroepen die daarop volgden, met 
name de voorbereiding en de uitvoering. 

Januari
•  medewerkers bevraging ‘Why’ 

en doelgroep
•  nieuwe teamsamenstellingen

April - Juni
•  uitdagingen in de leefgroepen
•  pro-actief cirkelen

Februari - Maart
•  2 teamdagen
•  cliënten en context/netwerk 

inlichten
•  organisaties inlichten
•  module databank

Juli - augustus
•  welverdiende vakantie
•  op zoek naar activiteiten, 

kampen en vrije tijdsbesteding

April
•  lock-down
•  verhuis

September - December
•  schoolstart in coronatijd
•  evaluatie Positief Leefklimaat
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• start nieuwe leefgroepen6 april 2020

Alliantie: samen 
met jongeren

Positief Leefklimaat 
in een leefgroep

Sfeer en 
gezellig-

heid

Werk
Klimaat

Regels / 
afspraken

Dagelijkse 
routine 

(structuur)

Samen met 
context

Groep- 
dynamiek

GVNA

Januari 2020
In januari vond er een nieuwjaarsreceptie plaats, waarin 
tijd en ruimte gemaakt werd om samen vooruit te kijken 
naar het nieuwe jaar met nieuwe doelstellingen en 
uitdagingen. 

Elke medewerker in Ons Kinderhuis is belangrijk en zorgt 
op de één of andere manier mee voor het welbevinden 
van onze cliënten. Iedereen motiveren en op tijd en stond 
bedanken voor de geleverde inzet is nodig.

Vanuit de visie ‘wat je graag doet doe je beter’ werden 
volgende zaken zo participatief mogelijk gerealiseerd in 
januari ter voorbereiding van de herstructurering:

• Begeleiders werden via een vragenlijst bevraagd naar 
voorkeursleefgroep, the why, competenties.

• Bespreking vragenlijst per begeleider via persoonlijk 
gesprek met directe leidinggevende.

• Bespreking eerste resultaten in het netwerkteam.
• Puzzel maken, nieuwe teams vormen, zoveel mogelijk 

rekening houdend met ieders keuze.
• Eerste planning en praktische voorbereiding van 

verhuis

Februari - Maart 2020
In februari en maart werd er tijd en ruimte gespendeerd 
aan:

1.. i.nformeren: 

• Alle medewerkers werden ingelicht over de nieuwe 
teamindeling op een educatieve blok. Er was ruimte 
om vragen te stellen, elkaar te leren kennen, 
bedenkingen te delen, ….

• Ook de cliënten, hun ouders of ruimere netwerk 
werden zo veel en zo snel als mogelijk al betrokken 
in dit proces. Zo was er bijvoorbeeld een wedstrijd 
over het vinden van een nieuwe naam voor de 
leefgroep Kamertraining, werden alle ouders ingelicht 
via een brief en een persoonlijk gesprek met hun 
contextcoördinator of trajectbegeleider. 

• Daar waar nodig werd meer tijd gespendeerd aan 
extra uitleg of ruimte gecreëerd voor vragen of 
inbreng vb. via individuele gesprekjes of activiteiten 
met de cliënt (nieuwe kamerbezoekjes, moodboards 
maken van de nieuwe leefgroepen,...).

• Verwijzers werden eveneens ingelicht, de 
moduledatdabank werd aangepast, de website werd 
gewijzigd enz.…  

2. Vormen van de nieuwe teams:
Vertrekkend vanuit het schematisch model Positief 
Leefklimaat (zie hieronder) werden er in elk nieuw team 2 
teamdagen georganiseerd. In eerste instantie werd er veel 
tijd genomen om aan teamverkenning en opbouw te doen, 
om daarna inhoudelijk verder te werken.

Elke bol van het schema werd uitgebreid verkend en 
besproken. Op deze manier werd er een volledig nieuw 
pedagogisch kader geschept en gemaakt, zodat elk team 
vertrekkensklaar was om in april te kunnen starten met 
zijn nieuwe leefgroepwerking. 

 3. Praktische voorbereiding:

Om effectief te kunnen verhuizen ging er heel wat 
denkwerk en tijd naar de organisatorische planning en 
verdere voorbereiding.

De laatste infrastructurele wijzigingen dienden nog te 
gebeuren, kantoren bijmaken, meubels uitzoeken,… 

Er werd een verdere uitgebreide planning opgesteld, 
evenals afspraken gemaakt over bezoekregelingen en 
een activiteitenplanning op de dag van de verhuis. Elke 
medewerker in Ons Kinderhuis werd gemobiliseerd om te 
helpen voor, tijdens of na de verhuis. 
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6 April 2020
Op 6 april 2020 vond de verhuis plaats.
Mede door een zeer goede planning en voorbereiding, een 
grote inzet van medewerkers, een enorme flexibiliteit van 
onze cliënten verliep de reorganisatie zeer goed en kon 
er reeds de dag zelf ’s avonds al gestart worden in elke 
nieuwe leefgroep. 

April - Juni 2020
De 4 nieuwe leefgroepen gingen van start, ieder met 
zijn eigen nieuwe leefgroepwerking, aangepast aan zijn 
doelgroep. 

Vrij snel kwamen de nieuwe teams verschillende 
uitdagingen tegen, hoofdzakelijk veroorzaakt door 
Covid-19.

Hieronder vindt u een ‘kleine’ greep:

Uitdagingen in de praktijk
Sluiting van de scholen, nieuwe dagstructuur, extra begeleiders 

nodig

Opschorting van de bezoekmomenten

Afstandsonderwijs

Quarantaine periodes

Extra hygiëne maatregelen

Afwezigheden medewekers door ziekte Covid

Cliënten vormen nieuwe groep

Tuin nog steeds in aanbouw

Cliënten en begeleiders leren elkaar kennen, vorming nieuwe teams

Beperkte vrije tijd en mogelijkheden tot ontspanning

Nieuwe digitale overlegmethoden

Pro-actief cirkelen als nieuwe gesprekstechniek in groep

 
In het omgaan met deze uitdagen konden de nieuwe 
teams hun kapstokken gebruiken en toepassen, die ter 
voorbereiding waren uitgezet tijdens de teamdagen in 
maart en februari. 

Elke leefgroep had namelijk een duidelijke visie, missie en 
er was gedragenheid door de collega’s, gezien er doelen 
uitgestippeld waren.

Collega’s toonden opnieuw moed en durf om creatief 
te werk te gaan, om moeilijkheden om te keren naar 
mogelijkheden.

In maart namen er 2 medewerkers deel aan de 
opleiding ‘proactief cirkelen’. Via het principe train de 
trainer werden ondertussen alle teams geïnformeerd 
en geënthousiasmeerd om met deze laagdrempelige 
gesprekstechniek elke dag aan de slag te gaan.

Juli - Augustus 2020
De zomervakantie stond in het teken van verbinding, 
vakantie, samen uitdagingen aangaan, samen uitblazen 
en even terugblikken op het afgelopen schooljaar. 

Opnieuw werd er echter veel beroep gedaan op 
de flexibiliteit en creativiteit van medewerkers en 
cliënten gezien er door verstrengde maatregelen 
verschillende plannen niet konden doorgaan (geplande 
leefgroepvakanties in het buitenland, groepsuitstappen,…).

De rol van opvoeder-begeleider veranderde aanzienlijk 
en nam een andere dimensie aan (trooster, leerkracht, 
hygiënespecialist, creatieve duizendpoot,…).

Mede doordat onze Pedagogische Tuin nog steeds in 
aanbouw was en vertraging opliep, kon deze nog niet 
gebruikt worden om te ontspannen en te spelen. Ook 
hier werd opnieuw extra beroep gedaan op de inspiratie, 
creativiteit en het geduld van onze medewerkers en 
cliënten. 

September - December 2020
Met de aanvang van het nieuwe schooljaar dienden zich 
weer nieuwe uitdagingen aan:

• Stijging in de Coronacijfers.
• Gedeeltelijk afstandsonderwijs.
• Nieuwe schooltrajecten, zoektocht naar alternatieve 

dag invullingen. 

Tegelijkertijd kon er goed en heuglijks nieuws gedeeld 
worden. Onze Pedagogische Tuin kon officieel geopend 
worden, hetzij ook op een alternatieve, online wijze.

Zoals al eerder beschreven hopen we met dit concept een 
positief antwoord te bieden aan de ontspanningsnoden, 
sport- en spelvragen en preventieve handvaten te kunnen 
gebruiken in het constructief ombuigen en kanaliseren 
van agressie. 

De eerste resultaten zijn alvast veelbelovend. De 
Pedagogische Tuin wordt zeer vaak gebruikt en blijkt een 
succes te zijn. 

In samenwerking met UGent (Academische Werkplaats) 
werd er, 6 maanden na de opening,  een bevraging 
afgenomen op cliëntniveau (november-december 2020).



Uit deze bevraging zullen in elke leefgroep actiepunten 
gefilterd worden, waarna de dialoog met cliënten en 
ouders zal aangegaan worden door middel van individuele 
gesprekken, cirkelgesprekken, groepsvergaderingen,…

Op de planning voor 2021 staat verder nog:

• Bevraging (april-mei 2021), deze keer op 
medewerkersniveau.

• Nieuwe bevraging (oktober 2021), cliënten en 
medewerkers. 

De verdere nauwe opvolging van resultaten, de meting 
en de actiepunten gebeurt in de werkgroep Positief 
Leefklimaat, alsook in het netwerk. De doorstroming naar 
de teams gebeurt via de teammanagers en de leden van 
de werkgroep. 

Het proces is nog niet helemaal rond, evaluaties met 
cliënten en begeleiders worden om het half jaar gepland 
en opgevolgd.

Actiepunten zullen hierin doorslaggevend zijn of onze 
organisatie al dan niet zich verbeterd wat betreft het 
aanbieden van de hulpverlening. 

Bevraging 
positief leef- en 

werkklimaat 
NOVEMBER

Bevraging 
positief leef- en 

werkklimaat 
APRIL

Actiepunten Evaluatie  
actiepunten

Evaluatie 
actiepunten Actiepunten

Positief Leefklimaat

Beter werkklimaat

Verbetering 
individueel 

hulpverleningstraject

• Effect van de 
hulpverlening

• Kleinschalige 
leefgroepen
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7.1 Benutting

Er is een lichte verschuiving van verblijf hoge frequentie naar verblijf lage frequentie vast te stellen.

In 2020 heeft kende onze organisatie een daling gekend van cliënten die in verblijf hoge frequentie verblijven. Dit t.o.v. 
een stijging van cliënten die in verblijf lage frequentie verblijven. 

De voornaamste reden voor deze verschuiving ligt aan het feit dat er een lockdown plaatsvond vanaf maart 2020. 
Gevolgen hiervan waren strenge richtlijnen vanuit het agentschap Opgroeien betreffende bezoekregelingen.

Onze organisatie heeft geprobeerd om zoveel mogelijk in te zetten op dialoog en samenwerking met verwijzers, het 
netwerk, of andere relevante partners. Enkele cliënten konden in lage frequentie in hun eigen netwerk verblijven, 
uiteraard opgevolgd door onze contextcoördinatoren of trajectbegeleiders. 

Terugkijkend bleek niet elke laag-intensieve beslissing een succes en andersom bleek niet elke beslissing hoog 
verblijf nodig. Andere begeleidingsprocessen verliepen gunstig. Opnieuw echter pleiten we hier voor een bepaalde 
mate van flexibel kunnen schakelen tussen de verschillende modules, wanneer de situatie dat vraagt en wanneer dat 
nodig is (veiligheid versus noodzaak). We onthouden hier eveneens uit dat het nodig was om met een uitgebreider 
begeleidingsplan te werken om onze cliënten beter te kunnen vasthouden (wat als het misloopt, wie kan er waarnaar 
toe,…).

BENUTTING IN PROCENTEN
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2017 39,4 162,5 59 0

2018 0 195,3 64,3 0,8

2019 0 180,6 68,7 1,9

2020 35,6 168,9 54,7 3,2 8,3 0,2 0,1
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Verder is er een daling merkbaar in de module contextbegeleiding laag intensief. Opnieuw is hier sprake van een 
duidelijk pandemie-effect. Gezien huisbezoeken, overlegmomenten, contextgesprekken e.d. niet meer live konden 
doorgaan moest er in sneltempo geschakeld en gezocht worden naar alternatieven middelen om onze cliënten thuis, 
de partners en de verwijzers te kunnen spreken. Onze organisatie investeerde daarom fors in IT-middelen om iedereen 
te voorzien van de nodige uitrusting om te kunnen beeldbellen, videovergaderen enz… Medewerkers vroegen tijd om 
deze middelen te leren gebruiken en trachtten ondertussen zoveel mogelijk telefonisch contact te onderhouden met 
hun cliënten. Verder werd er bijkomend geïnvesteerd in het uitbreiden en verder professionaliseren van onze server om 
dit te kunnen blijven faciliteren, doch hier ging opnieuw kostbare tijd overheen.

Medewerkers zelf gaven na enkele maanden aan dat het telewerken de kwaliteit van hun werk weldaning beïnvloedde. 
Er werd tijd gewonnen omdat er verplaatsingstijd gewonnen werd, doch de kwaliteit van gesprekken werd regelmatig 
als matig ingeschat. Het bleek moeilijker om diepgaande gesprekken te voeren en het bleek een zoektocht in de 
digitale wereld om elke cliënt regelmatig goed te kunnen bereiken en te blijven vasthouden. Cliënten haakten 
regelmatig af o.a. omdat logistieke redenen meespeelden (slechte verbinding, hadden het juiste programma niet, wilde 
liever een live gesprek,…).

We onthouden hieruit dat vasthouden nog belangrijker geworden is, zeker in een tijd waarin fysieke afstand erg 
overheersend werd. We denken als organisatie hier verder over na. Hoe kan er nog creatiever omgegaan worden om 
onze cliënten beter te begeleiden? We denken aan wandelbezoeken, tuinbezoeken, … Op welke manier kunnen we de 
verbinding blijven opzoeken, ook in de kleine zaken van elke dag. 

In de module CBAW is een duidelijke stijging van de cijfers vast te stellen.

Mede door de herstructurering konden we 12 plaatsen kamertraining aanbieden, maar kon leefgroep De Route nu zich 
ook specialiseren met zijn eigen programma Contextbegeleiding in functie van Autonoom onen (CBAW). Een zeer 
intense samenwerking tussen cliënt en trajectbegeleider vormen de basis van dit herwerkte traject. 

In 2021 hopen we een groei te kennen in de cijfers wat betreft:

• CBAW: verdere uitwerking, inzet en groei van deze module en opstart naar zelfstandig wonen.
• Leefgroep kamertraining:  de nieuwe kamerunits in volledige bezetting continue invullen.
• Crisismeldpunt en kortdurende crisisbegeleiding: uitbreiden van mogelijks aanbod crisisplaatsen in de  tiener 

leefgroepen. 
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7. 2 Bezetting
 

Wat betreft de bezettingscijfers van onze voorziening 
blijken deze zo goed als dezelfde als het vorige jaar. 

Een lichte daling in procentcijfer verklaren we o.a. 
door de herstructurering van de leefgroepen waarbij 
Kamertraining een aparte leefgroep werd. 

De opstart van deze groep kon nog niet rekenen op 
een volle bezetting van alle plaatsen omwille logistieke 
redenen (laatste aanpassingen van kamers die aangepast 
moesten worden en plannen van intakes). 

Desondanks slaagt de organisatie er steeds in om na 
elke uitstroom snel een nieuwe instoom te garanderen 
en te realiseren. Anderzijds betekent dat ook dat onze 
organisatie slechts zelden positief kon antwoorden op 
bijkomende crisisvragen of fase3-vragen, juist omdat bijna 
altijd onze benutting en bezetting zo hoog was. 

Concreet: onze kamers staan nooit langer dan enkele 
dagen tot maximum 1 week leeg. Indien dat toch langer 
gebeurde had dat te maken met volgende redenen:

• Het duurt organisatorisch lang om een intake te 
organiseren omdat er veel verschillende partners 
betrokken zijn in 1 dossier.

• Het dossier bleek niet opstartklaar, verwijzer was niet 
meer op de hoogte van de recente hulpvraag.

• Na intake blijkt dat cliënt geen hulpvraag meer 
heeft, of dat de hulpvraag niet overeenkomt met het 
geboden aanbod. 

• Af en toe gebeurt het (enkel in leefgroep 
Kamertraining) dat een plaats enkele weken onbenut 
blijft omdat de wachtlijst leeg is. Dit wordt steeds 
tijdig gemeld aan de Toegangspoort/Interne Regie. 

Voor 2021: 

• Hopen we voor de module Contextbegeleiding in 
functie van Autonoom Wonen een verdere stijging te 
kunnen constateren in de bezetting.

• Zal er vanuit leefgroep Kamertraining verder worden 
ingezet op vraag en aanbod voor CBAW voor cliënten 
binnen onze eigen voorziening.
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7.3 Interpretatie van de Binc cijfers 

Opname en aanmeldingen van de dossiers

 
 
 

In 2020 kenden we een iets lager in- en uitstroomcijfer dan in 2019. 

Mogelijke oorzaken hiervan zijn:

• opstart van de module Kamertraining in een eigen, aparte leefgroep
• uitbreiding naar 12 Kamertrainingsunits (voorheen 6), openstellen van deze leefgroep als externe 

instroommogelijkheid
• start van de pandemie en Lock down

 
Gevolgen van de uitbreiding van de modules Kamertraining waren dat er bovendien meer interne doorstromingen 
konden gebeuren van de tienerleefgroep naar leefgroep Kamertraining.

Verder constateren we dat er sinds de verlenging van de erkenning tot 25 jaar, er een stijging vast te stellen is in het 
aantal aanvragen voor verlenging van de hulpverlening na meerderjarigheid. Dat maakt dat begeleidingsprocessen nu 
langer vastgehouden kunnen worden wanneer dat nodig blijkt te zijn, maar dat er anderzijds minder instroom gebeurd 
is.

In 2021 wilt Ons Kinderhuis opnieuw sterk inzetten op een zo kort mogelijke begeleidingsduur d.w.z. ‘we houden het zo 
kort mogelijk, maar houden vol zo lang als nodig blijkt’.  

Om nog een beter zicht te krijgen op de eigen wachtlijsten worden alle gegevens digitaal bewaard in het 
registratiesysteem van onze organisatie. In de nabije toekomst plannen we hiermee analyses te kunnen maken en 
uitgebreidere antwoorden te kunnen formulieren wat betreft de reguliere wachtlijst en het aanbod dat we bieden. 

2018 2019

18
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LEEFTIJD BIJ INSTROOM

In de cijfers leeftijd bij instroom constateren we een toename 
van de 16 plussers in vergelijking met de cijfers van vorig jaar, 
waar de verspreiding in leeftijd groter was. 

Een mogelijke verklaring hiervoor is de herstructurering van de 
leefgroepen en de uitbreiding van de Kamertrainingsunits waar 
er eerder al naar werd verwezen. 

Bij de leeftijdscategorie 14 tot en 17 jarigen zijn er enkele 
cliënten georiënteerd naar een ander, meer specifiek 
gespecialiseerd aanbod (al duidelijk bij de aanvang/opname) en 
wordt de plaatsing in Ons Kinderhuis ondertussen gezien als 
een tijdelijke overbrugging, in afwachting van hun opname naar 
dit gespecialiseerd aanbod (vb. OBC, MPI, …)

Gezien de hoge vraag en de lange wachtlijsten voor dit 
gespecialiseerd aanbod, constateren we dat de uitstroom of 

oriëntatie van dergelijke cliënten vaak zeer veel tijd in beslag neemt en dat er ondertussen een urgente nood ontstaat 
aan gespecialiseerde begeleiding in de betreffende leefgroep in Ons Kinderhuis, juist door complexe problematieken 
van deze cliënten.

Ons Kinderhuis probeert zo snel als het kan, in te zetten op samenwerkingen met externe diensten, verwijzers, 
therapeuten, kinderpsychiaters of andere gespecialiseerde hulp om ondertussen tegemoet te komen aan de noden van 
deze cliënten maar botst opnieuw op de lange wachtlijsten die tergend lang blijken te zijn.

DAGBESTEDING JONGERE

Voorgaande grafiek geeft weer dat 93% van de jongeren naar school gaan 
bij de instroom in Ons Kinderhuis. Dit is een hoog cijfer, temeer gezien er 
verschillende jongeren het erg moeilijk vindt om gemotiveerd naar school 
te blijven gaan gedurende hun opname. Er is namelijk een vrij hoog 
spijbelcijfer in zowel de tienerleefgroep als de leefgroep kamertraining. 

Net daarom wordt er tijdens het verblijf erg sterk ingezet op een actieve 
dagbesteding. Wanneer het schools traject toch tijdelijk blijkt vast te 
lopen, wordt er samengewerkt met projecten zoals:

• school vervangende trajecten (naft trajecten)
• thuisonderwijs Toah 
• en andere dagbestedingen (zorgboer, vrijwilligerswerk…)

TRAJECTEN
Bovenstaand schema geeft weer er van de 15 afgesloten dossiers, 53 jeugdhulpverlening beslissingen zijn afgenomen . 
Daarvan vonden er 14 schakelingen plaats. In vergelijking met het vorig jaar konden we meer schakelingen doorgeven, 
dat is een positieve evolutie. 
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De grootste oorzaak blijkt dat corona het proces in het nemen van beslissingen m.b.t. schakelen heeft doen versnellen 
(er kon plots sneller geschakeld worden van hoge naar lage frequentie en omgekeerd). 

Echter, terug kijkend op dit proces bleek dit voor sommige cliënten niet altijd helemaal de juiste schakeling of het 
juiste moment van schakeling geweest te zijn in hun begeleidingsproces. Bovendien vroeg het snel schakelen ook een 
intensieve en aanklampende begeleiding voor bepaalde gezinnen, die kon niet altijd op elk moment geboden worden, 
juist door strenge maatregelen, logistieke problemen of andere. 

Echter bij andere cliënten constateerden we dan weer een zeer positieve evolutie waarbij sneller kon gewerkt worden 
naar een terugkeer naar de context. Het gepast inzetten op schakelen werd daar juist duidelijker en scherp gesteld 
door de Lock down. Ouders, andere contextverantwoordelijkheden en contextbegeleiders slaagden er zeer goed in om 
samen te werken aan een veilige en stabiele opvoedingsomgeving in de thuisomgeving van het kind of de jongere, al 
dan niet op afstand. 

In 2021 wil onze organisatie deze duurzame leerlessen doortrekken in zijn contextbegeleiding. We willen meer 
en flexibeler kunnen schakelen, nog meer inzetten op de noden van de cliënt en zijn netwerk. Ouders of andere 
opvoedingsverantwoordelijken nog meer terug in de ouderrol zetten. 

47%

7%

13%
13%

13%
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BEGELEIDINGSDUUR

Het aanbod in onze voorziening bestaat voornamelijk uit een NRTJ-aanbod. De meerderheid van onze dossiers zijn 
gerechtelijke dossiers.

Als organisatie vinden we het belangrijk om continue te blijven inzetten op het bieden van een zo kwaliteitsvol mogelijke 
begeleiding om sneller te kunnen inspelen op de vragen van alle betrokkenen.

Gemeenschappelijke visie, taal, model en methodieken zijn daarbij helpend. Het is nodig voor iedere betrokken partner, 
ook voor onze cliënten, om deze cijfers te interpreteren en er bij stil te staan en leerzame lessen te trekken. 

Verder probeert Ons Kinderhuis invloed te hebben op de begeleidingsduur door zijn aanbod aan te passen: 

• Zo is het mogelijks crisisaanbod uitgerold naar een leefgroep werking
• Verder zijn we overgestapt naar kleinere leefgroepen en zijn er infrastructurele aanpassingen gebeurd waardoor we 

nu kunnen inzetten op een 100% bezetting. 
• Het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden met burgerinitiatieven/andere organisaties in het verhuren van 

CBAW woningen.
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Mogelijke verklaringen voor de kortere begeleidingsduur: 

• Het succesvol opstarten van pleegplaatsingen, hoewel er het afgelopen jaar iets minder zijn kunnen opstarten door 
opname van een aantal erg complexe dossiers in de kinderleefgroep

• De 16 plussers in leefgroep kamertraining kenden in verhouding tot de andere leefgroep meer verloop. 
Voornamelijk waren dit dossiers waar de hulpverlening vrijwillig was (+18) en waar er geen vraag meer was naar 
verdere hulpverlening. 

 
Mogelijke verklaringen voor de langere begeleidingsduur:

• Er was tegelijkertijd een verhoogde vraag naar verlengingen van de hulpverlenging na 18 jaar.
• Het bleek soms erg moeilijk om te kunnen overstappen van Kamertraining naar module CBAW. Dat had te maken 

met het niet makkelijk kunnen vinden van een studio op de private huurmarkt, waardoor de begeleidingsduur in 
leefgroep Kamertraining langer duurde. 

 
Uit deze cijfers blijkt wel dat Ons Kinderhuis dossiers lang vasthoudt. We blijven zoeken naar slaagkansen en 
mogelijkheden in het belang van de cliënt en diens context/netwerk. Dit echter zo lang als nodig, maar niet langer als 
moet. 

De kortdurende verblijven tonen aan dat ook korte begeleidingen mogelijk blijven.

Afgesloten dossiers Reden einde plaatsing zonder uitval
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Meer aangepast 
aanbod is 
noodzakelijk, 14%
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Vervolghulp aangewezen

Zoals wij eerder aangaven kenden we in 2020 geen procenten vervolghulp ‘pleegzorg’. In 2019 was dit een hoger 
percentage. Een mogelijke hypothese is dat corona een grote impact heeft gehad wat betreft doorverwijzing en 
opstart pleegzorg. Bovendien zijn er een aantal erg complexe brussen dossiers ingestroomd in de kinderleefgroep. De 
complexiteit in deze dossiers maakt dat er voor een mogelijke screening pleegzorg nog geen ruimte was. 

Vervolghulp rond gezinszorg, sociale huisvestigingen, schuldbemiddeling, OCMW en CBAW zijn meer aangewezen 
vooral voor cliënten die vanuit de Route uitstromen. 

Zij vragen om een specifiek groeiplan en een ondersteuningsplan, waarbij de nadruk ligt op het praktijkgerichte. Ze 
zoeken vooral naar pragmatische oplossingen waarbij de nadruk vooral moet liggen op de basisbehoeften van de cliënt. 
Nog verdere ondersteuning rond specifieke, meestal praktische topics. 

Vragen als ‘Waar kan ik wonen?’, ‘Hoe beheer ik mijn financiën?’ en ‘Waar kan ik hulp ontvangen?’ worden beantwoord 
door de begeleiders van  CBAW. 

Echter soms is er nood aan een doorverwijzing naar de specifieke vervolghulpverlening vanwege het gebrek aan intern 
aanbod. 

Op dit moment bieden we 2 modules CBAW en 12 kamertrainingsunits aan. 

Wat de toekomst betreft blijven we vraag en aanbod vergelijken met elkaar. Een van de noden die nu al regelmatig 
gesignaleerd wordt is het gebrek aan kwaliteitsvolle en betaalbare studio’s voor onze jongeren. 
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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?


