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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
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leefgroepwerking
NRTJ
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• Actiegroep Dak
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• Actiegroep
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• Gropla
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• Positief
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leven in de
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• Quantum
Doodle
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• Ginko
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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.



11

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



13

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
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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.




