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WO O R D V O O RA F
GEDREVEN IN VERBINDING
KRACHTIG IN ENGAGEMENT
GEDURFD ONDERNEMEN
VOOR EEN ZORGZAAM SAMENLEVEN
In december 2016 werd de vernieuwde missie en visie

inzicht dienen te verhogen om zo betere beslissingen

van

een

voor de toekomst te kunnen nemen. Projecten zoals

drukbijgewoond studiemoment. De lancering vormde

Fundament, deelname aan externe denktanks om het

het orgelpunt van een jaar stevig reflecteren en

verhaal

debatteren over wie we zijn en waar we naar toe willen

gemeenschapsinstellingen kleur te geven, zijn hiervan

als CANO-organisaties. Als CANO trekken we ook in de

voorbeelden die in dit jaarverslag verder toegelicht

toekomst resoluut de kaart van verbinding. Wij zijn

worden.

CANO

Vlaanderen

gelanceerd

op

gedeelde

trajecten

met

de

ervan overtuigd dat jongeren het best opgroeien in hun
eigen gezin en omgeving. We helpen hen om samen

Het jaarverslag is opgebouwd vanuit een driehoek waar

met

vrienden,

drie polen (doelgroep, organisatie en medewerker)

leerkrachten - hun krachten en hulpbronnen te

permanent in verbinding staan. De driehoek wordt

versterken, om te bouwen aan een betere toekomst. Als

omringd en beïnvloed door de vierde pool, de globe

CANO

ambitieuze

(externe invloeden, maatschappelijke evoluties). Binnen

voortrekkersrol spelen om de samenleving weer naar

CANO begeleidingstehuis Pieter Simenon proberen we

binnen te halen en onszelf naar buiten te begeven.

steeds om onze missie te realiseren vanuit een

die

omgeving

willen

we

-

ouders,

daarnaast

familie,

een

evenwichtig verdeelde zorg binnen deze vier polen.
2016 was een boeiend jaar voor onze werking. We
stonden een aantal keer grondig stil bij onze

Doorheen het jaarverslag proberen we een aantal

bestaansgrond, onze waarden en onze identiteit. We

nieuwe evoluties te verduidelijken en een zicht te geven

gingen

op het concrete werk met onze jongeren en hun context.

via

dialoogdagen

in

gesprek

met

de

medewerkers en legden fundamentele principes van
onze werking op een nieuwbouwscenario. We gaven de

We willen in het bijzonder onze jongeren, hun families

kernwoorden van de missie handjes en voetjes

en steunfiguren bedanken voor het samen op pad

doorheen het dagelijks werken met jongeren en

mogen gaan, ondanks alle drempels en moeilijkheden.

gezinnen.

‘Gedreven

in

verbinding,

krachtig

in

engagement, gedurfd ondernemen, voor een zorgzaam

Bedankt ook aan alle medewerkers en partners die

samenleven’ werden de toetsstenen voor een goed

bijdroegen aan het CANO-verhaal in 2016.

werkend kwalitatief geheel in functie van onze
doelgroepen. De CANO-missie vormt daarin een

Voor meer informatie over onze vzw verwijzen we u

synergetisch

graag door naar onze website www.pietersimenon.be

geheel

met

de

missie

van

vzw

Jongerenwerking Pieter Simenon.

en wat CANO betreft, vindt u veel extra informatie op
www.canovlaanderen.be.

We

gingen

eveneens

op

zoek

naar

een

toekomstscenario voor CANO Pieter Simenon. Een

Wij wensen u veel leesplezier.

verhaal dat we niet alleen schrijven, maar in constante

3

dialoog en verbinding met onze stakeholders. In onze

Roel Gerits

dagelijkse werking groeide onze overtuiging dat we ons

directie
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AF KO R T I N G E N
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BINC

Begeleiding in Cijfers

CANO

Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning

CKG

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

CLB

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

CPA

Contactpersoon Aanmelder

EMK

Experimenteel Modulair Kader

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GI

Gemeenschapsinstelling

HCA

Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingsvormen

IROJ

Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp

ITP

Intersectorale Toegangspoort

JPS

Jongerenwerking Pieter Simenon vzw

MOF

Misdrijf Omschreven Feit

OCJ

Ondersteuningscentrum Jeugdzorg

OCMW

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

OVBJ

Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg

PNO

Procesgerichte Netwerkorganisatie

TGI

Thema-Gecentreerde Interactie

VDAB

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling

VOS

Verontrustende Opvoedingssituatie
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Onze jaarverslaggeving is opgebouwd rond de

maatschappelijke

kwaliteitsdriehoek. De kwaliteitsdriehoek is een

begeleidingstehuis Pieter Simenon proberen we

aanpassing van het TGI-model (Themagecentreerde

steeds om onze missie te realiseren vanuit een

Interactie) en wordt binnen de vzw gehanteerd als

evenwichtig verdeelde zorg binnen deze vier polen. In

analyse-instrument en kapstok om (beleids- en

dit jaarverslag zijn de grote hoofdstukken opgebouwd

veranderings-)processen te beheersen. Het vertrekt

rond de polen van de kwaliteitsdriehoek. Door deze

vanuit een driehoek waar drie polen (doelgroep,

indeling hopen wij de lezer voldoende te informeren

organisatie en medewerker) permanent in verbinding

over onze doelgroep, onze organisatie en

staan. De driehoek wordt omringd en beïnvloed door

medewerkers

de

globe.

vierde

pool,

de

globe

(externe invloeden,

evoluties).

binnen

een

Binnen

CANO

onze

continu veranderende
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B E PER KT E AL G EM EN E
I NF O R M AT I E VZW
SCHEMATI SCH E VO O RSTELLI N G

CANO BEGELEIDINGSTEHUIS
PIETER SIMENON
VZW JONGERENWERKING
PIETER SIMENON

HCA-DIENST BAAL

DAGCENTRUM DE TEUTEN

ORGANISATIE VOOR BIJZONDERE JEUGDZORG (OVBJ) PIETER SIMENON,
FORMELE ERKENNINGSSTRUCTUUR 01/01/2016

CANO BEGELEIDINGSTEHUIS PIETER SIMENON
CENTRUM VOOR ACTIEVE NETWERKONTWIKKELING EN OMGEVINGSONDERSTEUNING, LOMMEL

•

31 modules contextbegeleiding kortdurend intensief

•

3 modules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen

•

12 modules verblijf

•

4 modules ondersteunende begeleiding (APPèL)

•

8 modules kortdurende krachtgerichte contextbegeleiding (positieve heroriëntering)

PROJECTENDIENST (APPèL)
MODULE ONDERSTEUNENDE BEGELEIDING PIETER SIMENON, LOMMEL

•

4 modules ondersteunende begeleiding (APPèL)

DAGCENTRUM DE TEUTEN
DAGCENTRUM, LOMMEL

•
•

9 modules dagbegeleiding in groep
11 modules contextbegeleiding

•

5 modules kortdurende krachtgerichte contextbegeleiding (positieve heroriëntering)

HCA-DIENST BAAL
BUREAU ALTERNATIEVE AFHANDELING LIMBURG, HASSELT

HCA: Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling rond minderjarige delictplegers in het
gerechtelijk arrondissement Limburg (Hasselt en Tongeren)
•

Herstelbemiddeling

•

Herstelgericht Groepsoverleg (HERGO)

•

Gemeenschapsdienst

•

Leerproject Slachtoffer in Beeld – Minderjarigen (SIB-M)

•

Leerproject Seksualiteit en Relaties in Balans (SRIB)

•

Leerproject Drugs, (ver)antwoord? (DVA)
De drie voorzieningen zijn erkend door de Vlaamse Overheid, Agentschap Jongerenwelzijn Bijzondere
Jeugdbijstand.
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ALG EM ENE VO O RSTELLI N G ACTUEL E VZW
De m issie van de v zw
"Wij
engageren
ons
samen
verbindend te werken om breuken tussen
jongeren,
hun
leefomgeving
en
de
samenleving te herstellen, in antwoord op
maatschappelijke verwijzing. Wij willen
dit realiseren vanuit een evenwichtig
verdeelde zorg voor de doelgroepen, de
medewerkers en de organisatie”.

De vzw Jongerenwerking Pieter Simenon is
een privaat initiatief dat werkt in het kader van
Jongerenwelzijn, Bijzondere jeugdbijstand en
jeugdbescherming.
De missie werd voor de totale organisatie in
2003 vernieuwd als volgt:

Deze missie onderschrijft twee belangrijke waarden:

GELOOF IN DE KRACHT EN DE GROEIMOGELIJKHEDEN IN VERBONDENHEID
RESPECT VOOR IEDERS EIGENHEID EN ERNAAR HANDELEN
Beide waarden worden voor een beter begrip verduidelijkt door en verbonden met een aantal trefwoorden, die belangrijk zijn voor de organisatie:

positivisme

responsabiliserin g

EMPOWERMENT
innoverend

gelijkwaardigheid

OPENHEID
rechtvaardigheid

eerlijkheid

zorgzaam

SOLIDARITEIT

evenwichtig

subsidiair

emancipatorisch

ECHTHEID

discretie

realistisch

zichzelf in vraag stellend
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Het Dagcent r u m de Teut en
Dagcentrum de Teuten kent zijn wortels sinds 1991 in Lommel en is een deelwerking van Jongerenwerking Pieter
Simenon. We zijn rechtstreeks toegankelijk en bieden 9 modules dagbegeleiding in groep en 11 contextbegeleidingen
aan. Zowel jongens als meisjes tussen de 6 en 18 jaar en hun gezin kunnen aangemeld worden. Deze aanmeldingen
komen via de brede instap en haar gespecialiseerde diensten (bijv. CLB, DAGG, arts, kinderpsychiater,..) alsook vanuit
OCJ (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg) en SD (Sociale Dienst Jeugdrechtba nk).

Deze diensten kunnen beroep doen op ons dagcentrum

deze

voor diverse hulpvragen van een gezin. Zoals er zijn:

dagbegeleiding, als intensieve nazorg, indien er nog een

contextbegeleiding

ingezet

worden

na

een

° problemen gekoppeld aan het kind, financiële situatie van

aantal hulpvragen zijn die aangepakt dienen te worden,

het gezin, gedragsproblemen, schoolachterstand,….

maar een dagbegeleiding voor de jongere niet meer nodig

° de draagkracht en de bijhorende opvoedingsvragen zijn

is.

niet meer hanteerbaar.
° de jongere zit in een impasse en laat via zijn/haar gedrag

Een probleem wordt door ons met verschillende brillen

zien dat hij/zij zich niet meer goed in zijn/haar vel voelt.

bekeken. We gaan ervan uit dat een probleem zich geen

°

een vraag voor huiswerkondersteuning en een

24 uren voordoet en gaan op zoek naar de uitzonderingen.

individuele kijk op de jongere. Het gezin kan het gedrag

Welke uitzonderingen zijn er? Hoe houden ze het vol?

niet goed ontleden en heeft hierin ondersteuning nodig.

Welke hulpbronnen zijn al ingezet? Wat zou er anders zijn
als het probleem er niet meer zou zijn? We kijken met het

Om deze vragen een antwoord te bieden worden deze

totale gezin naar de toekomst en focussen op krachten en

jongeren en hun context ondersteund aan de hand van vier

talenten.

belangrijke pijlers: huiswerkbegeleiding (elke schooldag),
individuele begeleiding voor de jongere (minstens 1x in de

Dagcentrum de Teuten spitst zich vooral toe op het

week), contextbegeleiding (1x in de week bij het gezin),

aangrijpen en verhogen van kansen en mogelijkheden van

schoolbegeleiding (meerdere keren per jaar).

jongeren, hun gezin en hun netwerk.

Naast de dagbegeleiding in groep gekoppeld aan

Sinds 1 januari 2015 bieden we, samen met CANO Pieter

contextbegeleiding,

Simenon,

bieden

contextbegeleidingen aan.

we

ook

nog

2

extra

Deze contextbegeleidingen

13

(8

CANO,

5

dagcentrum)

modules

kortdurende krachtgerichte contextbegeleiding aan.

Of

vervatten eveneens individuele begeleiding voor de

anders genoemd: Positieve Heroriëntering (PH). Deze zijn

jongere. Deze begeleiding kan ingezet worden om een

eveneens rechtstreeks toegankelijk. Er wordt hier gewerkt

opname in dagbegeleiding te voorkomen, als men denkt

zonder wachtlijst.

dat dit voor het gezin al heilzaam kan zijn. Eveneens kan

8
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De HCA- diens t BAA L
Het Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg staat in

2008 participeerde BAAL in het preventieproject

het gerechtelijk arrondissement Limburg garant voor

“BUMPER” in samenwerking met de regiodienst BJB

het geïntegreerd aanbod van herstelgerichte en

Limburg.

constructieve afhandelingen (HCA) bij minderjarige

Vanaf 1 april 2007 kon BAAL officieel kwantitatief

delictplegers.

uitbreiden.

Medio 2007 werden de leerprojecten

“Seksualiteit en Relaties in Balans (SRIB)” en “Drugs,
BAAL is gestart eind 1998 en is gevestigd in Hasselt,

(ver) antwoord? (DVA)” gerealiseerd. De ouderstage

Kattegatstraat 8/8.

werd operationeel sinds begin 2008 in de vorm van
een project, maar is ondertussen stopgezet. Werken

BAAL

organiseert

herstelbemiddeling,

HERGO

(herstelgericht groepsoverleg), gemeenschapsdienst
en drie verschillende leerprojecten. De uitvoering van
herstelbemiddeling

kwam

vlug

op

kruissnelheid,

waarna werd uitgebreid met gemeenschapsdienst.
Door

middel

van

een

tijdelijke

bijkomende

projectovereenkomst werd het leerproject “Slachtoffer
in

Beeld

–

Minderjarigen

ontwikkeld,

(SIB-M)”

uitgevoerd en geïntegreerd. Vanaf eind 2005 tot begin

met de context krijgt momenteel binnen de HCAwerking verder invulling onder andere door het
aanbieden van oudersessies. De samenwerking met
de gemeenschapsinstelling De Kempen verruimt zich
naar het volledige HCA-aanbod met een bijzondere
aandacht voor de leerprojecten SIB-M, DVA en SRIB.
Vanaf 2009 is BAAL als HCA-dienst categorie 8 erkend
voor

de

toenmalige

beide

gerechtelijke

arrondissementen Hasselt en Tongeren, het huidige
gerechtelijke arrondissement Limburg.

Het CANO begeleidi ngst ehui s Piet e r Sim eno n

CANO Pieter Simenon is erkend voor een capaciteit van

begeleiding van de jongere en/in zijn leefomgeving

34 intensieve begeleidingen opgedeeld in de volgende

worden enerzijds de competenties van de jongere

modules:

vergroot en anderzijds wordt de draagkracht van de

module

contextbegeleiding

(31),

module

contextbegeleiding autonoom wonen (3), module verblijf

leefomgeving

(12), module ondersteunende begeleiding (4+4).

vergroot.

CANO

begeleidingstehuis

Pieter

de

maatschappelijke

procesdoel

is

de

instellingen

individuele

en

wordt

maatschappelijke emancipatie. Methodisch wordt niet

georganiseerd op basis van het CANO-concept. CANO

vertrokken vanuit één bepaald theoretisch kader, maar er

staat voor Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en

wordt eerder eclectisch gewerkt vanuit verscheidene

Omgevingsondersteuning

theorieën: voornamelijk zijn dat de maatschappelijke

en

is

Simenon

en

Het

een

geïntegreerd

multimodaal en flexibel totaalconcept voor moeilijk

kwetsbaarheid,

begeleidbare jongeren en hun omgeving.

begeleidingsrelatie,

het

ervaringsleren,

cliëntgerichte

contextuele en systeemgerichte

benadering.
Wij kiezen fundamenteel voor een specifieke doelgroep

De module ondersteunende begeleiding regulariseerde

van vnl. adolescente jongens en hun leefomgeving die

de vroegere projectwerkingen Ervaringsleren en Project A

onderkend worden als maatschappelijk zeer kwetsbaar

en evolueerde de afgelopen jaren tot APPèL. Met APPèL

en zeer gekwetst. De problemen waar zij mee

willen

geconfronteerd worden, zijn vaak multicomplex en van die

ondersteunen. De werking biedt een aanbod met een

aard dat een gewoon functioneren als zeer moeilijk wordt

intern en een extern luik gericht op dagactivering, korte

ervaren.

ervaringstrajecten,

Onze

jongeren

gemeenschapsinstelling

en

komen
werden

vaak

van

een

begeleid

door

we

reguliere

(hulpverlenings)trajecten

(ont)heming,

time-out

en

crisisbegeleidingsinterventie.

meerdere andere hulpinstanties.
Een

9

bijkomende

erkenning,

Jongerenwelzijn,

betoelaagd
verhoogt

door
de

het

Het doel is het herstel van de gebroken samenhang

Agentschap

samen-

tussen de jongere en zijn leefomgeving. Via een integrale

werking met en de doorstroming van jongeren vanuit de

9

gemeenschapsinstelling(en).

Vroeger

was

dit

een

modules kortdurende krachtgerichte contextbegeleiding

projectwerking, nl. GKRB (Gestructureerde Kortdurende

aan. Deze module staat beter bekend als ‘Positieve

Residentiële Begeleiding), vanaf begin 2011 werd dit

Heroriëntering’ en is rechtstreeks toegankelijk. De module

geregulariseerd in een bijkomende erkenning voor 16

sluit aan bij de missie en visie van de vzw, maar is als

capaciteitseenheden (binnen de bestaande capaciteit).

CANO terzelfdertijd ook onze eerste kennismaking met
jongeren

10

en

gezinnen

met

een

beperkte

Sinds 1 januari 2015 bieden we - in een nauwe

hulpverleningsgeschiedenis zonder tussenkomst van een

samenwerking met de collega’s van het dagcentrum - 8

jeugdrechtbank.
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O N ZE
O RG ANI S AT I E
ORGANIGRAM
Procesgerichte netwerkorganisatie (PNO) vzw Jongerenwerking Pieter Simenon

De organisatieontwikkeling van vzw Jongerenwerking

vertrouwenspersoon en vriendenkring. Afhankelijk van wat

Pieter Simenon, waarbij er gekozen is voor het PNO-model

je gezamenlijk wil organiseren (structureel of tijdelijk) kan

aangestuurd door een algemeen directieteam dat is

dit al dan niet uitbreiden.

samengesteld uit de drie voorzieningen, kondigde zich

Dit vernieuwd organigram zet de organisatie in horizontale

begin 2010 aan als referentiekader voor de verfijning van

werkprocessen naar de cliënten toe en is naar structuur toe

de organisatiestructuur van de deelwerkingen.

zeer flexibel van aard op het terrein, terwijl in de backoffice

De kernwoorden van dit PNO-model zijn: dynamisch,

stabiliteit wordt verzekerd. Onze organisatie is ingebed in

klantgericht en netwerking.

een

Bovenstaand organigram is een schema van een

maatschappelijke opdracht geeft, verwoord door de

procesgerichte netwerkorganisatie waarin een meer

overheid.

maatschappelijke

context,

die

ons

een

markt- en klantgerichte structuur wordt voorgesteld.
Ondertussen werken we aan gelijkaardige schema's per
De deelwerkingen zijn zelfstandige units die achterwaarts

deelwerking, waarbij elk team een aparte unit (zelfsturend

netwerken in een grotere vzw. De achterwaartse

team) voorstelt met telkens een opdrachtsovereenkomst

netwerking omvat o.a. projectgroepen die concreet vorm

naar de grotere missie toe.

krijgen

in

vaste

zoals:

leerbeleid,
Doorheen 2016 werd onder impuls van een wijzigende

en tijdelijke werkgroepen zoals: werkgroep stress en burn-

samenstelling van het directieteam en een verdere

out, arbeidstijd, seksualiteit, e-social work, herstel en

vertaling

duurzaamheid.

toegankelijke

preventieadviseur,

11

projectgroepen

coördinatie-intervisie, kwaliteitsbeleid en personeelsbeleid

De

steunfuncties

CPBW,

syndicale

omvatten:
afvaardiging,

van

rechtstreeks
jeugdhulp

een

en

niet-rechtstreeks
organisatiewijziging

doorgevoerd. De operationele vertaling volgt in 2017.
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Integrale kwaliteitszorg
Voor het ontwikkelen van een eigen kwaliteitsbeleid volgen wij de regelgeving van de overheid, concreet het Vlaamse
geharmoniseerde kwaliteitsdecreet. Op 6 december 2013 keurde de Vlaamse Regering principieel een aanpassing goed
van het erkennings- en subsidiëringsbesluit van de private voorzieningen bijzondere jeugdbijstand. Dit besluit bepaalt onder
andere de uitvoering van het geharmoniseerd kwaliteitsdecreet. Het decreet vraagt aan organisaties een onderbouwd
kwaliteitsbeleid te integreren in hun werking. Dit systeem omvat een kwaliteitsmanagementsysteem en een vorm van
zelfevaluatie. Op 24 april 2014 vond een introductienamiddag plaats met een toelichting over het uitvoeringsbesluit aan de
organisaties van de bijzondere jeugdbijstand. Het EFQM-model wordt gehanteerd ter inspiratie betreffende de zelfevaluatie,
daarnaast wordt er maximaal voortgebouwd op datgene wat reeds werd ontwikkeld, zoals het kwaliteitshandboek met zijn
procedures en beschrijvingen. De overheid wil de sector responsabiliseren op vlak van kwaliteit en wil komen tot sectorbrede
en uniforme indicatoren en meetfactoren. De kwaliteitsthema’s zijn vastgelegd en omvatten: kwaliteitszorg, leiderschap,
personeelsbeleid, beleid en strategie, middelen en partnerschappen, kernprocessen, medewerkersresultaten,
samenlevingsresultaten en cliëntresultaten. Elk van deze thema’s heeft zijn subthema’s, zijn groeiniveau’s en indicatoren.
Een kwaliteitsbeleid analyseert door middel van indicatoren de groeiniveaus en probeert met verbeterprojecten de kwaliteit
continu te verbeteren en te handhaven.

Jongerenwerking Pieter Simenon heeft met een interne

zelfevaluatie, de geformuleerde verbeteracties, de wijze

projectgroep kwaliteit dit kwaliteitsdecreet vertaald naar

waarop de verbeteracties zijn uitgevoerd en de

een eigen concept in de vzw en de deelwerkingen.

kwaliteitsplanning voor het lopende jaar.

Vanaf juni 2015 is Zorginspectie gestart met een

De inspectie heeft plaatsgevonden op 3 maart 2016

inspectieronde

de

voor CANO begeleidingstehuis en op 15 maart voor

erkenningsnormen, de wijze waarop de organisatie de

BAAL. Bij deze inspecties werd nagegaan of de eerste

kwaliteitszorg vorm geeft en de zelfevaluatie uitvoert.

zelfevaluatie

Deze aangekondigde inspectie hebben we voorbereid

uitgevoerd, meer bepaald wat het resultaatsgebied

door in 2015 een zelfevaluatie uit te voeren op een

kwaliteitszorg en één aspect van het resultaatsgebied

aantal voorgelegde thema’s. Daarnaast hebben we

gebruikersresultaten

onszelf gescoord op de resultaatsgebieden. Dit

resultaatgebieden werden bij deze inspectie buiten

gebeurde in september 2015 door de projectgroep

beschouwing gelaten. Naast het luik kwaliteitszorg

kwaliteit

(organisatie en visie, betrokkenheid, methodieken en

in

de

(directieteam

sector

en

wat

betreft

kwaliteitscoördinator).

op

de

vooropgestelde

betrof.

verbetertrajecten)

wijze

De

andere

Vervolgens werden de resultaten besproken op de

instrumenten,

beleidsvergadering (directieteam, kwaliteitscoördinator,

gebruikerstevredenheid

hoofdbegeleiders, beleidsbetrokken personeelslid van

grensoverschrijdend gedrag (GOG), meer bepaald

de deelwerkingen). Er werd gescoord op organisatie en

seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGOG) aan bod.

kwam

en

werd

ook

het
het

luik
thema

visie, betrokkenheid, methodieken en instrumenten,
verbetertrajecten en gebruikerstevredenheid.
Daarnaast
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werd

het

jongerenwelzijn

voor

kwaliteitsverslag

bevatte

Met de feedback van zorginspectie zijn we in 2016 aan

kwaliteitsverslag
1

juni
de

bezorgd.

resultaten

van

aan

de slag gegaan. Voor meer info verwijzen we naar het

Het

kwaliteitsverslag van 2016.

de

12

Personeelsbeleid
Ons personeelsbeleid vertrekt vanuit twee gangbare

HRM vertrekt vanuit het strategisch belang van de

stromingen

nl.:

menselijke factor. De medewerker maakt het verschil.

en

In die zin vinden zij een positieve mensvisie een

Human

binnen

Resource

personeelsmanagement,
Management

(HRM)

competentiemanagement.

vereiste om te starten. Daarnaast vinden zij
personeelsbeleid

geïntegreerd

is

dat

binnen het

Wij vinden het belangrijk deze twee stromingen op

strategisch organisatiebeleid. Het gevoerde HRM-

te nemen in onze visie en elementen die deze

beleid is

stromingen aanreiken complementair mee te nemen

structuur, de cultuur en omgeving waarbinnen de

in de verdere uitwerking van concrete acties rond

organisatie zich bevindt. En de verantwoordelijkheid

personeelsbeleid.

voor het personeelsbeleid ligt bij de coördinatoren en

Competentiemanagement vertrekt vanuit het begrip
‘competentie

competentie:

draagt

onderscheidend bij aan het succesvol functioneren
en daarmee

aan

het

realiseren van

de

organisatiedoelen.’ In die zin moeten aanwezige of
te ontwikkelen

competenties

optimaal

gebruikt

de

steeds

directie.

HRM

in overeenstemming met de

stelt

zichzelf

een

dubbele

doelstelling. Aan de ene kant ervoor zorgen dat de
organisatie over het nodige personeel (hoeveelheid
en kwaliteit) beschikt om de doelstellingen te
realiseren. En aan de ander kant ervoor zorgen dat
het personeel gemotiveerd en tevreden is en zich
volledig kan ontplooien.

worden.

O n s pers oneelsbelei d maakt geï nt egreer d d e el u it v a n on ze w erk in g
o ve r d e v ersc hi ll e n d e deelwerki nge n heen . I n di e zi n vert rekk e n w e
v an u it d e organisat i emiss i e .

Om direct aan te sluiten op de tweede waarde willen wij vanuit de organisatie ons aansluiten bij het nieuwe
decreet voor evenredige participatie. Binnen het personeelsbeleid wordt niet gediscrimineerd op volgende
parameters: geslacht, zogenaamd ras, huidskleur, afstamming, nationaliteit, etnische afkomst, seksuele
geaardheid, burgerlijke stand, geboorte, fortuin, huidige of toekomstige gezondheid, handicap of fysieke
eigenschap. We staan er voor open dat we hierop worden aangesproken. Wij vinden een positief arbeidsklimaat
belangrijk, waar ruimte is voor diversiteit (verschillende stijlen, denkbeelden, visies,…) en waar de organisatie
waakt over de naleving van de bestaande missie en regelgeving (zie arbeidsreglement en decreten). Medewerkers
functioneren volgens

hun

competentieprofiel

en

kunnen

zich ook binnen hun functie verder ontwikkelen.

Gekoppeld aan de eerste waarde vinden wij het dan ook belangrijk dat medewerkers hun competenties verder
ontwikkelen om nog beter te beantwoorden aan het profiel en verdere perspectieven. De organisatie geeft ruimte en
steun voor het ontwikkelen van de competenties gekoppeld aan autonomie en zelfverantwoordelijkheid van de
medewerkers.
Alle medewerkers krijgen kansen om door te groeien naar andere functies en om hun inzetbaarheid te verruimen,
binnen de mogelijkheden die de organisatie hierin heeft. En alle personeelsleden die inspanningen leveren om hun
inzetbaarheid te verruimen krijgen voldoende kansen om hun hele loopbaan zinvol ingezet te worden. De invulling
van interne en externe vacatures verloopt op een integere, transparante en professionele wijze, op basis van een
zorgvuldige afweging van individuele competenties t.o.v. een vooropgesteld competentieprofiel.

De missie en bijhorende waarden zijn zichtbaar in het dagelijks functioneren van alle medewerkers. Medewerkers
zijn betrokken bij wat er leeft en verandert binnen de entiteit. Binnen het concrete werk vinden wij ruimte en
autonomie samen met verantwoordelijkheid een uitgangspunt. We geloven in de authentieke mogelijkheden en
capaciteiten van de medewerkers. Het personeelsbeleid is gericht op het versterken van dit menselijk kapitaal.

De personeelsuitgaven blijven binnen het kader van de erkenningssubsidiëringen. We willen onze medewerkers
billijk verlonen, vergelijkbaar met organisaties binnen de sector Bijzondere Jeugdbijstand. Medewerkers (inclusief
leidinggevenden) kunnen hun werk goed combineren met hun privé- situatie vanuit het kader levenskwaliteit.
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I C T– b e l e i d
De welzijns- en zorgsector staat voor een aantal immense uitdagingen. Er is de altijd grotere vraag naar kwalitatieve zorg.
En er is de steeds luidere roep om de administratieve lasten te verlagen. Als organisatie zijn we ervan overtuigd dat het
gebruik van ICT de inrichting van een kwaliteitsvolle zorg efficiënter, effectiever, meer participatief, veiliger naar bewaring
en cliëntgerichter maakt.

Het ICT-beleid binnen onze organisatie was ook in 2015 aan verandering onderhevig. Beleidsprocessen op
sectoraal vlak, maar ook veranderingsprocessen op organisatieniveau, hadden een impact op het gebruik en de
inzet van ICT-processen.

De Vlaamse overheid installeerde in 2014 een aantal ICT-werkingsprocessen, enerzijds gericht op registratiedoeleinden, anderzijds gericht op toegangsbeheer voor cliënten. Die processen werden doorheen 2015 en 2016 verfijnd,
stelselmatig verbeterd en aangepast aan noden van cliënten en begeleiders.

In het kader van integrale jeugdhulp werd in maart

Binc is het uniforme registratiesysteem voor de

2014 de intersectorale toegangspoort (ITP), die

private organisaties van de Bijzondere Jeugdbij-

beslist over de toegang tot alle niet-rechtstreeks

stand. Sinds 1 januari 2015 registreren we

toegankelijke jeugdhulp, geïnstalleerd. Deze ITP

organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg opnieuw in

wordt ondersteund door Insisto, het informati-

de vernieuwde versie. De nieuwe versie bleek

casysteem

De

gebruiksvriendelijker, vraagt beperkte gegevens

sociale dienst werkt sindsdien met Insisto en

over de trajecten van de jongeren. De vroegere

integreerde

het

kwartaalaangiften werden geïntegreerd en vanaf

Intersectorale

de

opnameproces.

Toegangspoort.

werkingsprincipes
De

medewerkers

in

als

leerden

november slagen we erin om bezettingscijfers te

aanmelden bij de ITP door middel van een digitaal

berekenen voor bepaalde modules. We zijn er nog

A-document. Doorheen 2016 werden opnieuw een

niet, maar Binc zal op termijn gegevens kunnen

aantal verbeteringen aangebracht in Insisto.

aanreiken over de volledige doelgroep van de
bijzondere jeugdbijstand en meer correcte gegevens
bieden over het effectief ingezette hulpaanbod.

Op organisatieniveau startten we doorheen 2014 aan de ontwikkeling van nieuwe interne ICT-systemen. Het huidige
databasesysteem is opgestart in 2007. Het gebruik van deze database en het digitale dagboeksysteem Ter Inzage waren goed
ingeburgerd in onze werking. We merkten wel dat het systeem inmiddels minder stabiel was en ondervonden problemen met
een aantal zaken. Vandaar dat we in 2014 onderhandelden met een aantal ICT-aanbieders om nieuwe systemen te ontwikkelen.
De doelstelling om in 2015 twee nieuwe systemen te installeren werd niet gehaald. Een nieuwe database voor het beheer van
personeelsgebonden elementen (dienstregistratie, dienstverplaatsingen, …) werd door alle medewerkers gehanteerd vanaf
midden december 2015. De personeelsdatabase bevat innovatieve dienstregistratiesoftware die vanuit input van de
projectgroep arbeidstijd werd ontwikkeld. Het is onze vaste overtuiging dat dit systeem van digitale uurroosterplanning meer
evenwicht brengt in onze kwaliteitsdriehoek, met zorg en aandacht voor flexibel werken bij onze medewerkers, in een brede
inzetbaarheid naar onze doelgroepen en een correcte kwalitatieve zorg. Eerste evaluaties geven een positieve evolutie weer.
We zetten hier voorzichtige maar ambitieuze stappen naar een hernieuwd kader voor werkbaar en wendbaar werk op maat van
onze organisatie.
Daarnaast gingen we midden 2015 met REGAS in zee om een systeem voor het beheer van cliëntgebonden elementen
(dossiergegevens, trajecten, inhoudelijke parameters, …) te ontwikkelen. We opteerden voor een systeem dat de bouwstenen
aanlevert, maar dat we in een eigen architectuur en met eigen accenten kunnen vormgeven. De ontwikkeling van het REGAS
cliëntvolgsysteem werd eind 2016 in een operationele versie gegoten en vanaf 1 februari 2017 gaan we effectief aan de slag
met het nieuwe systeem.
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Infrastructuur

Een (t)huis voor onze jongeren

In juni 2015 werd onze zorgstrategische planning goedgekeurd. In dit plan werd de langetermijnvisie van de vzw en de
koppeling naar infrastructuurscenario’s goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. Een van die scenario’s omvatte een nieuw
te bouwen residentie voor de CANO jongeren. Met dit scenario maakten we doorheen 2016 een frisse start.

Een huis bouwen voor onze jongeren doe je niet alleen. Daar komt een architect bij kijken, later nog een aannemer die de
werken uitvoert. Vooraf en parallel komen mensen samen om duidelijk te krijgen wat ze willen en om consensus te vinden dat
wat de ontwerper tekent ook overeenkomt met de visie van het ‘huis’. Op het einde van de rit willen we een ruimte die verbindt
op alle mogelijke manieren met alle mogelijke betrokkenen.

Afgelopen periode verkenden we samen met Tri.Zone, externe procesbegeleiding (www.trizone.be), een ondersteuning bij de
weg naar een nieuwbouw voor CANO Pieter Simenon. Hun hulp zetten we in om via een participatief traject ideeën,
verwachtingen, wensen rond dit verhaal die bij elk van onze stakeholders leven dynamisch naar boven te halen.

Ook Tri.Zone doet dit niet alleen. Zij ontwerpen samen met een kerngroep de architectuur voor het proces, we noemen dit cocreatie. Een kerngroep werd samengesteld, het doel was een kleine groep te creëren met mensen die mee sturen, opvolgen
en betrekken, dit binnen een vooraf besproken mandaat. Ons participatief project kreeg de naam Fundament mee.
Fundament, drievoudig. Fundament als basis van een organisatie, als basis voor theorievorming, fundament als stevige
onderbouw van een nieuwe infrastructuur. Fundament als letterlijke basis, als het ware een vloerplaat.
In 2016 en in de eerste helft van 2017 vertrekken van daaruit acties die ons helpen om samen met de medewerker een
helderder beeld te krijgen van welke visie-elementen we meenemen als bouwstenen, en hoe fysieke binnen – en buitenruimte
ons kan helpen bij het waarmaken van onze visie.
Van daaruit gaan we richting ontwerper die onze fundamenten vertaalt naar een fysiek ontwerp met aandacht voor alle facetten
van onze werkingen.
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Samenwerking
Participatie op diverse relevante externe overlegniveaus blijft een belangrijk aandachtspunt om ook structureel de
maatschappelijke en emancipatorische doelstellingen met betrekking tot onze doelgroepen te bereiken.

Daartoe worden extern intensieve samenwerkingsverbanden en netwerken onderhouden. Dit gebeurt op verschillende niveaus:
Vlaams, provinciaal, regionaal en lokaal; zowel binnen als buiten de sector Bijzondere Jeugdbijstand, binnen koepels en met
werkvormorganisaties, binnen samenwerkingsverbanden en participerend aan al dan niet inhoudelijke overleggroepen.

De vzw is als organisatie sectoraal aangesloten bij:
• de vzw Vlaams Welzijnsverbond in Brussel;
• de vzw Jongerenbegeleiding in Gent.

Een greep uit ons rijk aanbod aan partners en overlegstructuren:
•

het netwerk CANO Vlaanderen (directies, staf,
•

begeleiders)
•

organisaties i.f.v. APPèL

de overleggroep ‘bijkomende erkenning’ VlaamsBrabant, Antwerpen, Limburg en

•

de begeleidingscommissie van het Centraal
Aanmeldpunt gemeenschapsinstellingen.

•
•

Het overleg reconversie (Ligand)
het Samenwerkingsverband Trainingscentra voor

•

de werkgroep Welzijnszorg, regionale dienst Limburg;

•

de gewestelijke vakbonden LBC - BBTK

•

Jongeren en ouderparticipatie Limburg ‘JOPLim’

•

project intersectorale samenwerking Limburg voor
jongeren met complexe prioritaire hulpvragen

Kamerbewoning
•

de vzw Jongerenbegeleiding Informant

•

de stuurgroep druggerelateerde projecten BJB

•

het Vlaams instituut voor vorming en opleiding in de
social profit

•

(VIVO)

•

het Steunpunt Groene zorg

•

het Limburgse Coördinatiecomité van het Vlaams
Welzijnsverbond (COC)

•

•

de Intervisiegroep kwaliteitszorg BJB Limburg,
geïntegreerd in het LPJ

•

Limburg
overleg met de intersectorale toegangspoorten;

•

overleg met partners uit belendende sectoren (OPZ,
drughulpverlening, …)

•

het Ondersteuningsteam Bijzondere Jeugdzorg (OBJ)

samenwerking met onderwijsinstellingen (hogescholen,
universiteiten, …) i.f.v. stages, werkplekleren en
onderwijsvernieuwing

•

het Regionaal Welzijnsoverleg Noord-Limburg en het
dagelijks bestuur

•

structureel overleg met betrokken onderwijsinstellingen,
in het bijzonder de deeltijdse scholen

de Limburgse werkgroep Vorming BJB, geïntegreerd in
het LPJ

het intersectoraal zorgnetwerk Vlaams-Brabant, Brussel,

•

het Limburgs platform Bijzondere Jeugdzorg
Voorzieningen (LPJ)

•

•

de samenwerkingovereenkomsten met zorgboerderijen,
vzw’s en private partners i.f.v. APPèL

de externe dienst voor preventie en bescherming op het
werk IDEWE

gemeenschapsinstelling De Kempen
•

de samenwerking met scholen en schoolexterne

•

het overleg lokale politiedienst Lommel

•

het overleg huisartsen Lommel.

•

de samenwerking met Youth At Risk Vlaanderen (YAR
Vlaanderen)

Limburg (algemene vergadering), geïntegreerd in het
LPJ
•

16

het Contactcomité voor Organisaties Jeugdzorg Limburg
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O N ZE
J O N G ERE N
Pieter Simenon heeft een lange geschiedenis van keuzes voor een expliciete doelgroep jongeren en hun
leefomgeving die ondersteuning nodig hebben omwille van een ernstig verstoord samenleven. Samen met de
andere CANO-partners hebben we in het verleden steeds onze missie op deze doelgroepen gericht omdat we
voelden dat de aanpak van een restgroep jongeren niet voldoende was.
Deze expliciete keuze om de tijdelijke zorg voor een groep moeilijk begeleidbare jongeren op te nemen ligt voor
het CANO-netwerk en concreet voor Pieter Simenon in de kern van haar reden van bestaan. Pieter Simenon
heeft een lange traditie wat betreft samenwerken met de gemeenschapsinstellingen om jongeren aansluitend
op een vrijheidsbeperking opnieuw in de samenleving te plaa tsen. Wij kiezen voor deze jongeren en hun vaak
complexe situatie, in nauwe samenwerking met de gemeenschapsinstellingen, psychiatrie en andere
belendende sectoren in de jeugdhulp. Elke jongere verdient een nieuwe kans, ook de jongere uit een
gemeenschapsinstelling. Deze missie en de hieruit voorvloeiende partnerschappen is voor ons als CANO zeer
ernstig en kent een lange traditie in een permanente zoektocht naar verbetering en optimalisatie met een hart
voor de gemeenschappelijke doelgroep van zeer kwetsba re jongeren.
In een grove analyse van onze doelgroepjongeren vallen er twee dingen op: de diversiteit van de doelgroep
en de grote ernst van de problemen bij onze jongens en hun contexten. Het divers karakter van de doelgroep
is deels te verklaren door de opnamepolitiek en de brede omschrijving van de doelgroep en door zeer weinig
exclusiecriteria voorop te stellen. Daarnaast is de ernst van de problemen die jongeren bij opname vertonen,
kenmerkend voor onze populatie. Vele, zoniet alle jongeren, hebben problemen op meerdere domeinen. Veel
jongeren vertonen ernstige emotionele of agressieproblemen. Ook antisociaal gedrag, school- en leerproblemen,
problemen in de vrije tijd en persoonlijkheidsproblemen komen bij onze jongens in ernstige mate voor. Verder
zien we veel jongens met een problematiek van ernstig middelenmisbruik, (rand-) psychiatrische problemen en
seksuele problematiek. Als CANO-begeleidingstehuis stemmen we onze hulpverlening en organisatorische
architectuur optimaal af voor de begeleiding van de moeilijkste doelgroep binnen de bijzondere jeugdbijstand,
dat blijft onze fundamentele keuze.

In 2016 werken we met een capaciteit van 34

Ook

adolescente jongens (leeftijd tussen 14 en 18 jaar)

knelpuntdossiers. Deze situaties gaan meestal over

en/in hun leefomgevingen. Het gaat vaak over

jongeren uit de gemeenschapsvoorzieningen, met

moeilijk plaatsbare jongeren die omwille van een

een zodanig complexe problematiek, waardoor

MOF of VOS toegewezen worden aan CANO

aanbod

begeleidingstehuis

grote

hulpverleningsvormen noodzakelijk is en/of die

stromen

nood hebben aan een specifieke expertise bovenop

in

de gewone jeugdhulpverlening. In december 2015

meerderheid

van

rechtstreeks

door

Pieter

Simenon.

onze
na

gemeenschapsinstelling.

De

jongens

een

verblijf

Zoals

een

hierboven

in

2016

engageerden

uit

onderschreven

verschillende

we

dit

we

ons

sectoren

engagement

in

in

en

een

omschreven gaat het vaak om maatschappelijk erg

‘Intersectoraal Zorgnetwerk’. Dit netwerk beoogt

(ge)kwets(te)bare

een

multiproblematiek.

jongeren

met

een

structurele,

transparante

en

duurzame

hulpverlening voor jongeren met een handicap en
complexe zorgvraag. In 2016 tekenden we mee
zorgpaden

uit

voor

deze

specifieke

groep

kwetsbare jongeren.
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“Een overlap van doelgroepjongens binnen de gemeenschapsinstellingen maakt dat de
gemeenschapsinstelling binnen onze werking een prioritaire partner en toeleider is. De
relatie tussen ons als private partner en de gemeenschapsinstelling is doorheen de jaren
gegroeid naar een vertrouwde en respectvolle samenwerking waarin erkenning van
elkaars expertise in de omgang met een moeilijke categorie van jongeren binnen de
bijzondere jeugdzorg centraal staat.”

O n ze jonger e n gevat in cijf ers
In 2016 organiseerden we hulpverlening voor 55 jongens en hun leefomgevingen. Deze jongens werden voor het
overgrote deel (87,3%) doorverwezen vanuit jeugdrechtbanken. Vijf jongens kwamen bij ons terecht op vraag van
een Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ). Twee jongens werden aangemeld via een contactp ersoon
aanmelder (CPA) en kregen een goedkeuring via de Intersectorale Toegangspoort (1 CLB; andere OCJ). Deze
laatste jongere werd initieel aangemeld door OCJ, maar omwille van opname op 18 jaar was het OCJ niet meer
actief betrokken.

In de hierna volgende bladzijden wordt het profiel van onze jongens geschetst. De cijfers geven een eerder
statisch beeld van onze begeleidingen. Met de introductie van een nieuw cliëntopvolgsysteem (REGAS) en de verdere
verfijning van Binc, het uniforme registratiesysteem van de private organisaties van de bijzondere jeugdzorg, hopen
we vanaf januari 2017 betrouwbare cijfers te genereren die de trajecten van onze jongeren meer dynamisch en
realistisch in beeld brengen.

Gestarte begeleidingen

In 2016 zijn 55 begeleidingen opgestart: 51 reguliere opnames en 4 crisisdepannages. Tabel 1 geeft een overzicht
van het aantal reguliere gestarte begeleidingen en crisisdepannages naar verwijzende instantie.

De

crisisdepannages worden later in de tekst verder behandeld.

Van de 51 reguliere opnames realiseerden we 48 reguliere opnames vanuit de jeugdrechtbanken. Meer dan zes op
tien van de gestarte reguliere dossiers (66,6%) vindt haar oorsprong in de Limburgse rechtbanken (Hasselt, 33,3%;
Tongeren, 33,3%). We noteren opvallend minder opnames dit jaar vanuit jeugdrechtbank Turnhout (2015, 36,6%;
2015, 11,8%). Drie dossiers werden toegeleid via jeugdrechtbank Antwerpen. Twee dossiers werden toegeleid via
jeugdrechtbank Mechelen. Vier jongeren werden doorverwezen vanuit OCJ Maaseik.
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Tabel: gestarte begeleidingen naar verwijzende instantie
(2014,2015 en 2016)

VERWIJZENDE INSTANTIE

REGULIERE OPNAMES
2016

JRB Hasselt

2015

17

13

CRISISDEPANNAGES

2014

2016

10

0

2015
1

2014
0

JRB Tongeren
JRB Antwerpen
JRB Brussel
JRB Dendermonde

17
3
0
0

17
1
0
0

10
3
0
0

1
1
0
1

1
2
0
0

0
6
0
0

JRB Leuven
JRB Mechelen

0
2

0
1

1
0

0
0

0
2

0
0

JRB Turnhout

6

17

16

0

1

0

TOTAAL JRB

45

49

40

3

7

6

OCJ Hasselt
OCJ Tongeren

0
0

0
1

0
0

1
0

0
0

1
0

OCJ Maaseik
OCJ Antwerpen

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

OCJ Leuven
OCJ Turnhout

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
1

OCJ Brussel

0

0

0

0

0

0

TOTAAL OCJ

4

1

1

1

0

2

CPA via ITP

2

0

0

0

0

0

TOTAAL

51

50

41

4

7

8

Crisisdepannages

We ontvangen regelmatig vragen van verwijzers naar kortdurende crisisopvang voor jongeren. Afhankelijk van
bezetting, draagkracht en de specifieke vraagstelling gaan we al dan niet in op een vraag naar bed -bad-brood in
afwachting van een andere oplossing. In 2016 werden 4 jongeren opgenomen in het kader van crisisdepannages.

Reflectie op de gestarte begeleidingen

Naar verdeling VOS / MOF zien we volgende

jaar zijn (2015, 58%; 2014, 68%). 3 Jongens waren

cijfers: 36 VOS’ers en 19 MOF’ers. Het is moeilijk

reeds 18 jaar op moment van opname. Twee

hierover harde uitspraken te doen, aangezien de

daarvan in het kader van een heropname, een

begrippen VOS en MOF zich in de praktijk moeilijk

daarvan in het kader van een vrijwillig traject.

laten afbakenen. Met de komst van integrale
jeugdhulp werd een nieuw begrip Verontrustende
OpvoedingsSituaties (VOS) geïntroduceerd.

leeftijd

aantal

Cijfers over de leeftijd van de jongeren op moment

14

1

van opname leren ons dat bijna 4 op 10 jongens

15

10

(38,2%) op moment van instroom 17 jaar is. Een

16

20

ongeveer even groot aandeel van de jongeren (36,4%)

17

21

is op moment van opname 16 jaar. 10 jongens

18

3

(18,2%) waren bij opname 15 jaar. Eenmaal telden we
een 14-jarige. De leeftijdsverdeling is logischerwijze
conform de opnamecriteria. In vergelijking met 2014
en 2015 zien we dat we relatief gezien in 2016 minder

Wat de nationaliteit betreft, zien we dat acht op 10
instromers (81,8%) de Belgische nationaliteit hebben.
Daarnaast zien we de volgende nationaliteiten

jongeren opnamen die op moment van opname 17

19

19

terugkomen: Pool (2), Nederlander (3), Somaliër (3,
dezelfde persoon), Rwandees (1) en Italiaan (1). Om
deze cijfers meer te nuanceren dienen we ook

3

3 1 1

etniciteit

aantal

Italiaan

3

Surinaams

1

Marokkaans

5

Tunesisch

1

Curaçao

2

Algerijn

1

zien we 19 jongeren waarvan de naam doet

Angolees

1

vermoeden dat ze een andere etniciteit dan de

Pools

1

Kosovaars

1

Tibetaans

1

Filipijns

1

Turks

1

2

etniciteit met andere nationaliteit te vermelden:
Italiaan/Tunesisch,

Nederlands/Curaçao,

Nederlands/Surinaams, Nederlands/Kosovaars. In
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de populatie jongeren met Belgische nationaliteit

Belgische hebben.

Belg

Pool

Nederlander

Somaliër

Rwandees

Italiaan

Naar situatie herkomst van de gestarte begeleidingen zien we het volgende: iets meer dan 6 op tien gestarte
begeleidingen (n=34; 61,8%) stromen rechtstreeks door vanuit de gemeenschapsinstelling. 7 jongens verbleven op
moment van opstart in hun eigen context. Een jongere werd

opgenomen aansluitend op een verblijf in een

psychiatrische setting, één jongere werd opgenomen aansluitend op een verblijf in een drughulpverleningssetting.
Vier jongeren werden begeleid aansluitend op een traject in: OOOC/OBC. Naar herkomst zien we ook nog opnames
vanuit: een begeleidingstehuis (4) en een internaat (1). Twee jongeren werden in het kader van crisisdepannage
rechtstreeks opgenomen vanuit de jeugdrechtbank.

In uitvoering van een bijkomende erkenning tot het opnemen van minderjarigen die rechtstreeks doorstromen
vanuit

een

gemeenschapsinstelling

namen

we

34

keer

een

jongere

rechtstreeks

op

vanuit

de

gemeenschapsinstelling. Ook namen we binnen diezelfde erkenning 1 jongere op via het zogenaamde artikel 5. Dit
artikel biedt ons de mogelijkheid om, indien er zich binnen een redelijke periode geen kandidaten aandienen,
jongeren op te nemen die bij gebrek aan plaats niet in de gemeenschapsinstelling konden worden opgenomen. Of
om jongeren op te nemen met een complexere problematiek en een moeilijk lopende hulpverleningsgeschiedenis.
In dit geval ging het om een jongere die vanuit De Grubbe naar huis ging en vanuit de thuissituatie werd opgenomen.
De methodische hantering van deze jongeren kadert binnen de CANO-visie. Daarnaast werkten we met 7 jongeren specifiek
aan hun delictgedrag aan de hand van het protocol Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer. In 9 andere situaties ging het over
een dubbele maatregel of gemeenschappelijke trajecten met de gemeenschapsinstelling.

Meer dan 6 op 10 jongens (64%) stroomden door
vanuit

Gemeenschapsinstelling

De

Kempen.

Binnen deze groep nemen de jongens die
rechtstreeks doorstromen vanuit afdeling De Markt
het grootste aandeel in (71%%). Negen opnames
via de bijkomende erkenning zijn gestart na verblijf
in De Hutten (26%). In een traject zijn we gestart
na een kort verblijf in De Grubbe.

Opvallend is dat we in 9 van deze trajecten spreken over gedeelde trajecten met de gemeenschapsinstelling. In
zeven trajecten bleef de gemeenschapsinstelling betrokken na opname. In een geval werd in het kader van
doorstroming uit de gemeenschapsinstelling een andere voorziening betrokken bij onze hulpverlening (Bethanië).
In één traject was de jongere al in begeleiding en werd in een gedeeld traject achteraf de gemeenschapsinstelling
ingeschakeld voor verblijf. Gedeelde trajecten tussen gemeenschapsvoorziening en private voorziening zullen in
de komende jaren belangrijk worden in de trajecten van onze jongeren.
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Sinds de introductie van Insisto is het voor ons niet meer mogelijk om betrouwbare cijfers te verzamelen over
toeleidingen naar onze voorziening die niet resulteren in opnames.

Lopende begeleidingen

Op 31-12-2016 hadden we 31 jongens en hun contexten in begeleiding. 74,2% van deze jongens stond onder
toezicht van de jeugdrechtbank (n=23). 16,1% werd verder begeleid in een vrijwillig kader na 18 jaar (n=5). 2
Jongeren stonden onder toezicht van een Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. Een enkele jongere kreeg via een
contactpersoon aanmelder (CLB) een ticket van de intersectorale toegangspoort.
Naar leeftijd van de jongeren in onze bezetting zien we dat 41,9% (n=13) 17 jaar is op het moment van d e
jaarwisseling. 3 2 , 3 % ( n = 1 0 ) i s o p 3 1 - 1 2 - 2 0 1 6 1 6 j a a r. D ri e j o n g e r e n wa r e n 1 5 j a a r . 5 Jongeren hadden
op 31-12-2016 de kaap van meerderjarigheid overschreden. Het decreet Integrale Jeugdhulp maakt mogelijk
dat er een vorm van ‘voortgezette hulpverlening’ gerealiseerd wordt. Voorwaarde is wel dat het gaat om
iemand die voor zijn 18de verjaardag al jeugdhulp heeft aangevraagd. Dergelijke vragen van voortgezette
jeugdhulpverlening moeten door de Intersectorale Toegangspoort behandeld worden. Nieuw is dus dat we als
voorziening de vraag naar voortgezette hulpverlening via het A-document stellen aan de Intersectorale
Toegangspoort, en bij goedkeuring het dossier ook blijven opvolgen.

21

21

B e ë i n d i g d e b e g e l e i d i n g e n ( u i t s c h r i j v i n g e n)
In 2016 werden 55 begeleidingstrajecten van jongens beëindigd. In vijf trajecten ging het om kortdurende
crisisdepannages, in 50 trajecten ging het over reguliere opnames.

Naar leeftijd op het moment van uitschrijving zien we dat in
36,4% van de trajecten (n=20) de jongere uitgeschreven wordt
op 18 jaar of in het jaar volgend op 18. Ruim een op vier (25,45%;

9%

n=14) van de jongens is 17 jaar op moment van beëindiging

15

36%

begeleiding. 1 6

16

29%

26%

jongeren zijn 16 jaar op moment van

afronding. In vijf trajecten was er een uitschrijving op 15 jaar.

17

Een jongere hiervan werd tweemaal uitgeschreven. Bij

18

jongeren met een vroegtijdig afgebroken begeleidingstraject
hanteren we ons behoudsengagement: een aantal van deze
jongeren worden in de loop van 2016 of 2017 heropgenomen,
en sluipen op die manier terug in de statistieken. Anderen zijn
in onderzoek.

Naar

begeleidingsduur

opvallende

zaken

geven

mee.

we

Bijna

de

vier

op

meest

2%

tien

beëindigde begeleidingen (36,4%; n=20) kende

9%

een begeleidingsduur tussen 2 en 6 maanden.
38,2% van de beëindigde trajecten (n=21) duurde tussen

4%
9%

2%

14%

de zes maanden en een jaar. Vijf trajecten duurden
langer dan een jaar, maar korter dan 1,5 jaar.
Een jongere bleef 18 maanden in begeleiding. In zeven

24%

trajecten duurde de begeleiding minder dan een

36%

maand. In de meerderheid van deze trajecten gaat
het over korte crisisdepannages.
Een

jongere

werd

gedurende

een

nacht

opgevangen in het kader van een onderlinge CANO
uitwisseling. Deze jongen wordt verder niet in de
telling opgenomen.
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1 tot 14 dagen

14 tot 31 dagen

1 tot 2 maanden

2 tot 6 maanden

6 tot 9 maanden

9 tot 12 maanden

12 tot 18 maanden

18 tot 24 maanden
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Bestemming

Naar bestemming zien we dat i e t s minder dan

Na bestemming gemeenschapsinstelling worden

5 op tien jongens (45,4%) na uitschrijving terug

al de trajecten onderzocht naar de mogelijkheid

naar hun context(en) gingen.

Drie jongeren

tot heropname. In de meerderheid van de

(5,5%)

moment

gevallen leidt dit effectief tot heropname in

woonden

alleen

op

van

uitschrijving (BZW-contextbegeleiding autonoom

hetzelfde of volgende jaar.

wonen); een daarvan wordt verder begeleid door
een BZW-dienst. Deze bestemmingspercentages
dienen licht positief geherwaardeerd te worden

BESTEMMING

aangezien ook crisisopnames mee in rekening worden

gemeenschapsinstelling

11

genomen. In deze gevallen is de verwijzende

context/leefomgeving

25

organisatie (voorziening, jeugdrechtbank, …) ook

drughulpverlening

1

meteen de bestemming. 8 jongens werden een of

ontvluchting

6

alleen wonen / CBAW

2

BZW-dienst

1

begeleidingstehuis

3

OOOC/OBC

1

jeugdrechtbank

1

2016 heropgenomen (4) en sluipt op die manier

onbekend

1

terug in de statistieken. Anderen zijn in onderzoek

andere

voor heropname (2). Als we deze cijfers concreter

TOTAAL

meerdere malen teruggekoppeld
gemeenschapsinstelling.

Ook

naar
naar

de
deze

jongeren hanteren we ons behoudsengagement:
een aantal van deze jongeren werd in de loop van

AANTAL

3
55

ontleden weten we dat er twee keer werd
teruggekoppeld naar De Grubbe, negen keer naar
De Markt.

Algemene cijfers
In de begeleidingstrajecten met de jongens schakelden we in 2016 10 keer de mogelijkheid van time -out in de
gemeenschapsinstellingen in. In negen trajecten in samenwerking met De Markt. Eén j ongere werd eenmaal
kort teruggekoppeld naar De Grubbe.
Vooraleer wij de mogelijkheid tot time-out in de gemeenschapsinstelling inzetten, trachten wij eerst via intern of
extern aanbod de begeleiding te deblokkeren. In de begeleidingstrajecten werd er 20 keer een vorm van timeout gehanteerd (inclusief time-out gemeenschapsinstelling).
In zes trajecten werd er minstens eenmaal teruggekoppeld naar de leergroep. In een traject werd bovenop het
verblijf in de leergroep ook een woonwerktraject gekoppeld. In twee trajecten werd een time-outmogelijkheid in
de leefomgeving van de jongere gevonden. Een jongere kreeg een time -outmogelijkheid via De Steiger. Om de
complexiteit van trajecten aan te tonen, geven we wel even mee dat een jongere gedurende zijn
begeleidingstraject verschillende vormen van time-out kan krijgen.
Naar algemene cijfers heropname zien we dat acht jongens een of meerder e keren heropgenomen werden in
2016.
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Bezetting 2016
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bezettingsgraad per maand in 2014-2016. Naar bezettingscijfers
toe zien we dat we in 2016 een bezetting haalden van 98,16%. De bezettingsgraad ligt in de lijn van de voorbije jaren.

Tabel: overzicht bezettingsgraad per maand (2014, 2015 en 2016)

maand

2016
dagen

2015

% bezetting

2015

dagen

2014
% bezetting

dagen

% bezetting

januari

953

90,42

897

96,45

1006

februari

977

99,09

801

95,36

906
6

101,12

maart

1022

96,96

842

90,45

961

96,88

949

93,04

84,78

886

92,19

1024

97,15

763
842
768

82,58

912

91,94

1044

102,35

816

90,6

876

91,25

april
mei
juni
juli

101,41

1085

102,94

799

85,91

860

86,69

augustus

1031

97,82

871

93,66

871

97,8

september

1011

99,12

920

102,22

780

81,25

oktober

1097

104,08

948

101,94

875

88,21

november

1027

100,69

948

105,33

889

92,60

94,3

974

104,51

881

88,81

98,16

10347

94,51

10703

91,68

december
TOTAAL

994
12214

Ook Binc genereert bezettingsgraden op basis van de Binc-registraties door onze medewerkers. In onderstaande tabel geven
we de bezettingsgraden van alle modules in Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg (OVBJ) Pieter Simenon weer. De totale
bezettingsgraad is een gewogen gemiddelde over alle modules waarbij sommige onderdelen (bijv. verblijf) een zwaarder
gewicht krijgen. Ook de modules gedragen door onze dagcentrumwerking worden mee in de tabel opgenomen. Het totale
gewogen gemiddelde van OVBJ Pieter Simenon is 90,2%. Voor de professionele lezer vermelden we nog even dat de
onderliggende berekeningsformule geen rekening houdt met de modules ‘dagbegeleiding in groep’ en ‘ondersteunende
begeleiding’.

Tabel: overzicht bezettingsgraden Binc 2016
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Naam

Bezettingsgraad

Contextbegeleiding breedsporig

98,0%

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen

172,8%

Contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering

72,5%

Contextbegeleiding kortdurend intensief

94,4%

Contextbegeleiding laagintensief

106,3%

Dagbegeleiding in groep (RTJ)

80,3%

Ondersteunende begeleiding (projectwerking) RTJ (APPèL)

121,5%

Verblijf

66,2%

Gewogen gemiddelde

90,2%
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ONZ E
KERN PRO CES SE N
CANO als letterwoord staat voor Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning.
CANO begeleidingstehuis Pieter Simenon, van oorsprong een eerder residentiële voorziening, heeft reeds jarenlang
expertise opgebouwd in het begeleiden van adolescenten en contexten met een complexe achtergrondproblematiek.
Vanuit een herdefiniëring van de residentiële hulpverlening is CANO geëvolueerd tot een multimodaal en flexibel
begeleidingsconcept. Cruciale uitgangspunten hierbij zijn dat de hulpverlening permanent vorm krijgt vanuit de
dagelijkse leefomgeving van de jongeren en dat nieuwe breuken moeten vermeden worden. Het model stuurt aan op
snel en efficiënt schakelen tussen ambulant, mobiel, projectmatig en residentieel begeleidingswerk in opbouw naar
een geïntegreerd begeleidingstraject.

Hierna geven we kort proces en resultaat van de zoektocht naar een vernieuwde missie voor CANO Vlaanderen.
Als organisatie werden we nauw betrokken bij de kerngroep die deze missie en bijhorende visie onder handen
nam. In een interne CANO-studiedag op 5/12/2016 werd de missie gelanceerd.
In de voorbije jaarverslagen schetsten we het experimenteel modulair kader en de gevolgen voor cliënt,
organisaties, medewerkers en beleid. Op sectorniveau betekende het omslagpunt een volledige migratie naar
flexibele en gedifferentieerde zorgorganisaties. Hierbij wordt het aanbod erkend, gesubsidieerd en aangestuurd
aan de hand van typemodules.

Op voorzieningsniveau betekent dit dat wij sinds 1 januari 2013 onze hulpverlening vertalen in verschillende modules
die flexibel ingezet kunnen worden afhankelijk van het traject van de jongere. S i n ds 1 j a nu a ri 2 0 16 zijn we er
voor 34 adolescente jongeren. Die jongens kunnen bij ons terecht in verschillende modules. Een aantal modules
is rechtstreeks toegankelijk (RTJ) voor beide geslachten en kent een variabele toeleiding:
•
•
•
•
•

module verblijf: 12 capaciteitseenheden
module contextbegeleiding kortdurend intensief: 31 capaciteitseenheden
module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen: 3 capaciteitseenheden
module contextbegeleiding kortdurend krachtgericht: 8 capaciteitseenheden (RTJ)
module ondersteunende begeleiding: 8 capaciteitseenheden waarvan 4 voor interne jongeren, en 4
voor extern toegeleide jongeren (RTJ).
Deze modules kunnen gecombineerd worden aangeboden (bijv. module verblijf, module contextbegeleiding en
module ondersteunende begeleiding). De beschikking van de jeugdrechter bepaalt in welke richting we kunnen
schakelen. Alle jongens kunnen steeds rekenen op contextbegeleiding.
Het decreet Integrale Jeugdhulp ging in voege op 1 maart 2014. Het decreet installeerde een intersectorale
toegangspoort (ITP) voor ‘niet-rechtstreeks toegankelijke hulp’. Om de processen in de ITP te stroomlijnen
werd een nieuw informaticasysteem gelanceerd. Vanaf 1 maart 2014 is Insisto een vaste waarde in het
wachtbeheer van organisatie Jongerenwerking Pieter Simenon.
In de pijler kernprocessen gaan we dieper in op de organisatie van de hulpverlening zoals die gestalte krijgt in de
dagelijkse werking van CANO begeleidingstehuis Pieter Simenon. Waar nodig verwijzen we naar gewijzigde
terminologie of naar belangrijke veranderingen.
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CANO herdenkt zichzelf (gepubliceerd op www.jeugdhulp.be)
02/12/2016
Het CANO-samenwerkingsverband heeft zijn missie en visie herschreven. “De jeugdzorg
moet de samenleving naar binnen trekken”, aldus voorzitter Luc Deneffe. Om dit te lanceren,
is er maandag 5 december een interne studiedag.
Jongeren die in gemeenschapsinstellingen verblijven – Beernem of Mol bijvoorbeeld –
moeten de kans krijgen om zo goed en zo snel mogelijk weer te integreren in de
samenleving, vindt Luc Deneffe (De Wissel). Om dat proces zo vlot mogelijk te laten
verlopen, stond De Wissel in 1988 mee aan de wieg van CANO Vlaanderen, het Centrum
voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning. Vandaag is dat een
samenwerkingsverband tussen 11 organisaties die actief zijn in de jeugdzorg. “Wij zijn ervan
overtuigd dat jongeren het best opgroeien in hun eigen gezin en omgeving. We helpen hen
om samen met die omgeving – ouders, familie, vrienden, leerkrachten – hun krachten en
hulpbronnen te versterken, om te bouwen aan een betere toekomst.”
Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat wanneer jongeren in een gemeenschapsinstelling
aankomen, er meteen een CANO-organisatie wordt verwittigd. “Wij gaan mee aan tafel
zitten, om samen met de jongere, zijn gezin, de gemeenschapsinstelling en de consulent te
bespreken wat er na het verblijf kan gebeuren. Zo leren we elkaar sneller kennen en is die
band er wanneer de jongere de instelling verlaat. We gaan de jongere al eens een dag
ophalen en bezoeken de school, de therapeut, het dagcentrum. Vaak kunnen de jongeren
na hun verblijf naar huis, met contextbegeleiding. Maar soms is dat (tijdelijk) onmogelijk, dan
bieden onze organisaties ook een (kort)verblijf en zinvolle dagactiviteiten.”
Niet ‘te bijzonder’
Dankzij dit samenwerkingsverband kunnen de verschillende organisaties veel leren van
elkaar. “We werken met jongeren en gezinnen die een zware rugzak dragen. Het is dus heel
zinvol om advies te vragen bij elkaar. En als we even vastlopen en zelf in onmacht zijn, kan
een jongere tijdelijk in of samen met een andere organisatie (over de sectoren heen)
geholpen worden. We hebben de intentie begeleidingen pas te beëindigen als iedereen daar
klaar voor is. Deze jongeren werden al te vaak geconfronteerd met breuken.”
Op maandag 5 december is er een interne studiedag, als orgelpunt van een stevige
hervorming. “Het werd hoog tijd om onze missie en visie te herschrijven. In een snel
veranderende samenleving moeten wij ons als hulpverleners aanpassen. Het gevaar is dat
de bijzondere jeugdzorg zo ‘bijzonder’ wordt, dat je jongeren en gezinnen buiten de
samenleving plaatst. Nu willen wij een voortrekkersrol spelen om die samenleving weer naar
binnen te halen en onszelf naar buiten te begeven, door bijvoorbeeld heel intensief samen
te werken met vrijwilligers, maar ook met cultuur- en sportverenigingen. De jongeren die wij
begeleiden, zijn ook een product van de samenleving – al spelen er veel factoren mee – dus
misschien moeten we allemaal meewerken aan een andere samenleving.”
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CANO VLAANDEREN
De missie van CANO Vlaanderen

CANO Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen organisaties in de jeugdhulp.
CANO staat voor Centrum voor Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning.
CANO Vlaanderen werkt vanuit een fundamentele visie op hulpverlening waarin de jongere,
zijn leefomgeving en de samenleving centraal staan.
Begeleiding wordt op maat samengesteld en bestaat uit contextbegeleiding, individuele begeleiding,
(residentieel) verblijf en dagprogrammatie.
Het geheel is ingebed in en krijgt vorm vanuit de samenleving.

In 2016 werd de missie als volgt vernieuwd:

GEDREVEN IN VERBINDING
KRACHTIG IN ENGAGEMENT
GEDURFD ONDERNEMEN
VOOR EEN ZORGZAAM SAMENLEVEN
CANO Vlaanderen onderschrijft volgende premisses:

̶

Jongeren groeien het best op in hun eigen leefomgeving.
̶

Vanuit het recht van jongeren om met hun ouders samen te leven en vanuit
het recht op een positieve ontwikkeling, zet CANO in op het maximaal aanspreken van
krachten, hulpbronnen en groeimogelijkheden in de eigen omgeving van
elke jongere.

CANO Vlaanderen beschouwt het als haar opdracht om:

̶

samen met de jongeren en hun omgeving die krachten en hulpbronnen aan te boren,
in te zetten en te versterken, om zo een betere toekomst mogelijk te maken.
̶

mee vorm te geven aan onze omgeving en aan de samenleving.

De uitgangspunten worden gekleurd door deze waarden:

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
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gelijkwaardigheid,
verbinding,
blijvend engagement,
in beweging,
geloof in krachten,
verantwoordelijkheid,
solidariteit,
rechtvaardigheid,
aanpak van onrecht.
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De interne regie op cliëntniveau: het intern regieteam
Centraal in het organiseren en beheersen van

Binnen de opvolging van het traject trachten we

de individuele begeleidingsprocessen staat het

vraaggestuurde

regieteam. Het regieteam

mogelijk te realiseren.

is een team van

hulpverlening

zoveel

als

De coördinator is de

medewerkers opgebouwd rond het traject van een

eindverantwoordelijk e

jongere. Alle expertise die nuttig is in het traject

beschouwen het regieteam als dé motor van elke

van de jongere wordt op regelmatige momenten

begeleiding. Naast een integrale bespreking van

geactiveerd.

het traject van de jongere, biedt het regieteam ook

Het

regieteam

vindt minstens

eenmaal in twee weken plaats en ad hoc volgens

de

de nood in de begeleiding.

eerstelijnscoachin g

Het team bestaat

centraal uit coördinator (methodisch team) en

ruimte

en

in

het

zuurstof
van

traject.

voor

onze

W ij

een

betrokken

medewerkers.

contextbegeleider en wordt - indien nodig aangevuld met medewerkers uit de andere teams.
Het ankerteam bespreekt de begeleiding van de
jongere integraal en bewaakt de voortgang van
het traject. Het regieteam bewaakt - in overleg
met de verwijzer - de beslissingslij n om te
‘zappen’, schakelen tussen de verschillende

In de hierna volgende bladzijden verduidelijken
we

welke

teams

voeding

geven aan het

regieteam en geven we meer toelichting bij de
kernprocessen van deze teams.

modules die we aanbieden. Ook de jongere, zijn
contextfiguren of belangrijke externe partners
worden

uitgenodigd

om

op

regelmatige

tijdstippen aan te sluiten op het regieteam. In de
terminologie van

het experimenteel modulair

kader vervult het regieteam de rol van interne
regie op cliëntniveau.

“Voor elke cliënt (of voor elk cliëntsysteem) wordt een interne regie geactiveerd
die het verloop van het traject binnen de organisatie opvolgt, de verwijzende instantie van het verloop
op de hoogte houdt, en de naadloosheid en eenduidigheid van het cliënttraject garandeert.”
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Het STUT-team heeft als kernopdrachten: het realiseren van een time-outaanbod voor jongeren die vast-

1

lopen in de begeleiding; het aanbieden van sociale vaardigheidstraining. Daarnaast vervult het STUTteam een belangrijke brugfunctie in het stimuleren van vakantie en vrijetijdsinvulling. Het STUT-team treedt
ook op als groene begeleider en biedt daarnaast ondersteuning aan het leergroepteam.

De dienst tijdsbesteding biedt ondersteuning in het zoek- en begeleidingsproces naar een zinvolle en
groeibevorderende tijdsbesteding, gekaderd binnen het individueel begeleidingstraject van de jongere.

3

2

De coördinatie coacht en stuurt dit geheel. Zij zijn eindverantwoordelijk en staan in voor de continuïteit
van het hulpverleningstraject.

De sociale dienst is ons intern regieteam op organisatieniveau en zorgt voor een vlot verloop van elke opname in
samenwerking met de Intersectorale Toegangspoort. Vanaf opname hebben zij een adviserende rol met
betrekking tot de trajecten van de jongeren in de vorm van doorverwijzing, adviesverlening en

4

beleidsopvolging, ...

5

Op 1 september 2016 vielen de oude benamingen Project A en PEL definitief weg, het werd de startdatum
van APPèL, de module ondersteunende begeleiding van Pieter Simenon. We profileren ons nu als een
aanbod met een intern en een extern luik.

Het contextteam staat in voor de vraaggestuurde begeleiding van 34 jongens en hun leefomgeving.

6

7
De leergroep realiseert een tijdelijk verblijf voor een aantal jongeren, maar pas nadat alle hulpbronnen in de
leefomgeving zijn aangesproken op hun mogelijkheden. De leergroep is een steeds beschikbare
‘terugvalbasis’ voor alle jongeren die door het begeleidingstehuis contextueel begeleid worden. Het einddoel
is steeds een re-integratie in hun eigen leefomgeving.
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M O DUL E V ER BL I J F
H ET L EER G RO EPT E A M
De leergroep realiseert een tijdelijk verblijf voor een aantal van onze jongeren, maar pas nadat alle hulpbronnen
in de leefomgeving zijn aangesproken op hun mogelijkheden. Dit aanbod is sterk geïndividualiseerd en legt
de nadruk op ondersteuning, beveiliging, structurering en begrenzing in combinatie met ruimte en
verantwoordelijkheid, kansen en groei.

Door een permanentiesysteem de klok rond is de
leergroep

een steeds beschikbare ‘terugvalbasis’

Het verblijf kan een structurerende functie hebben.
De

residentiële

begeleiding

biedt

immers

een

voor alle jongeren die door het begeleidingstehuis

leeftijdsadequaat kader aan met een genormaliseerd

contextueel begeleid worden. Een verblijf in de

leefritme vanuit een open en participatieve doch ook

leergroep heeft geen leefomgevingsvervangende

sturende en gestructureerde pedagogische omkade-

functie (tenzij

ring.

zeer

uitzonderlijk).

We

werken

intensief met de jongere rond het (weer) in verbinding
komen met zichzelf en zijn leefomgeving. Het einddoel

Groepsprocessen kunnen als een leermiddel gezien

van een begeleiding is steeds een re-integratie in hun

worden. De werkgroep ‘groepsdynamica’ focust op

eigen leefomgeving.

deze groepsprocessen. In de leergroep leren de
jongeren meer verantwoordelijkheid op te nemen en

De jongere wordt gestimuleerd om terug verbinding

werken aan het ontwikkelen van competenties:

te leggen met zichzelf, met zijn context van oorsprong

dagstructuur, praktische vaardigheden, zorg voor

en met de context waarin hij zich dagelijks beweegt.

anderen, sociale vaardigheden en zelfzorg. Bij de

Residentieel werken creëert extra ruimte om een

‘moeilijker te begeleiden’ jongeren zijn dit vaak

netwerk te herstellen of zelfs uit te bouwen als de

belangrijke elementen in hun problematiek. Project X

jongere geen context meer heeft. Voor de context van

biedt een geïndividualiseerd aanbod op maat voor

de jongere kan de residentiële ‘back-up’ een

jongeren waar de klassieke residentiële werking

verhoging van de eigen kracht betekenen waardoor

weinig vat op heeft.

het mogelijk wordt op langere termijn te blijven werken
aan

de

probleemsituatie

geconfronteerd

wordt.

waarmee
Het

men

Een

CANO-residentie

staat

zowel

open

voor

residentiële

langdurige begeleidingen, wanneer dit vanuit de

permanentiesysteem vormt een steeds aanwezige

problematiek van de jongere aangewezen is, als voor

terugvalbasis voor alle jongeren en hun context.

jongeren die op relatief korte termijn terug naar huis
gaan wonen of willen doorgroeien naar een autonoom

Voor de jongere biedt de residentie de mogelijkheid

wonen (het vroegere Begeleid zelfstandig Wonen).

tot ‘leren samenleven’, een essentiële vaardigheid

De ‘zap’-functie is er vanaf het begin ingebouwd:

om in een context te kunnen leven. Door talrijke

jongeren

breuken in de verblijfssituatie zijn de vaardigheden

residentieel, in de oorspronkelijke leefomgeving

van jongeren op dit vlak dikwijls onvoldoende

verblijven of zelfstandig wonen. Anticiperend op en

ontwikkeld of hebben ze de motivatie verloren om hier

tijdens

nog in te investeren.

projectwerking nieuwe radicale breuken vermijden en

kunnen

soepel

crisismomenten

‘schakelen’ tussen

kunnen

time-out-

en

het langetermijnperspectief gaaf houden.
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M O D UL E CO NT EXT BE G EL EI D I N G
H ET CO NT EXT T EA M
Het contextteam van CANO begeleidingstehuis Pieter

het gaat vaak om zeer praktische samenlevingsafspraken

Simenon zet de samenwerking met de jongere en hun eigen

tussen de verschillende actoren, zoals regels over op tijd

directe leefomgeving centraal. Dit team wil de communicatie

thuis zijn, manieren om wat meer te sparen, weekplanning

in en met de leefomgeving van de jongeren op gang

en dergelijke meer. Hiernaast raken de contextbegeleiders

brengen, de banden (tussen gezinsleden, met netwerken)

thema’s aan zoals het herstel tussen jongere en ouders,

in deze leefomgeving herstellen, het netwerk activeren en

pedagogische steun, psycho-educatie, aandacht voor de

verstevigen vanuit de aanwezige krachten van het gezin en

communicatiepatronen. Ook wordt er erg netwerkgericht

dit netwerk. En dit vanuit het vertrekpunt dat deze

gewerkt (in kaart brengen van het netwerk, dit bespreken en

verschillende

hierin ondersteuning zoeken).

actoren

eigen

positieve

mogelijkheden

hebben (oplossingscapaciteiten en krachtbronnen) en dat
het van cruciaal belang is hen daarop te blijven aanspreken.

“01/01/2017 om 01.00 uur een berichtje op mijn GSM van

Re-integratie in gezin en maatschappij staan voorop,

B.: ‘HAPPY NEWYEAR’… ‘t Deed deugd aan het hart om

evenals

een berichtje van een ex-gast te ontvangen. Dit wil toch

verbondenheid

en

zelfstandigheid

in

het

functioneren van de jongeren en hun context.

zeggen dat we iets voor hem betekend hebben. Enkele
dagen daarna heb ik hem opgebeld om hem te bedanken.

De contacten tussen contextbegeleider en jongere zijn

Het werd een leuke babbel. Hij woont nu op een studio van

intensief. Teamvorming met de jongere en zijn ouders (of

YAR, zijn ijskast wordt regelmatig door zijn YAR-

de andere steunfiguren) staat hier steeds centraal. Het

begeleiders aangevuld met eten en drinken. Hij eet veel

contextteam bestaat uit contextbegeleiders die elk een

pasta en pannenkoeken. Zijn leefloon geraakt echter niet in

aantal gezinnen wekelijks opvolgen. Zij hebben een face-to-

orde en ook werk zoeken is een slopende opdracht. Het is

face begeleidingsgesprek met de jongere en het gezin.

moeilijk om de moed er in te houden. Hij gaf aan dat dit

Vaak vinden ook telefoongesprekken plaats, worden e-

deugddoende gesprekken waren en hij denkt nog veel aan

mails en brieven verstuurd. De begeleider blijft op alle

onze gesprekken en woorden die nu soms heel concreet

momenten een steunfiguur voor de jongere, ook wanneer

worden ‘dat niet alles rozengeur en maneschijn is’. Eind

deze

januari rondt hij zijn YAR-traject af en hij is blij dat wij er bij

een

moeilijk

begeleidbare

houding

vertoont.

Contextbegeleiding behandelt verschillende onderwerpen:

zullen zijn.”

Wanneer samenleven tussen jongere en context niet meer haalbaar blijkt en gesprekken met de betrokkenen hierin geen
verandering kunnen brengen, zal de contextbegeleider het regieteam op de hoogte brengen. Op dit overleg wordt beslist wat de
verdere stappen zijn binnen het traject. Dit kan op verschillende wijzen ingevuld worden: bijvoorbeeld een verblijf bij andere
belangrijke personen binnen de context, een time-out alternatief (een staptocht, een tijdelijk verblijf bij bijvoorbeeld een
boerengezin, een korte periode binnen onze residentie of -indien al onze eigen mogelijkheden uitgeput zijn - een kort verblijf
binnen een gemeenschapsinstelling)... Ook wanneer de jongere nood heeft aan uitgebreidere individuele begeleiding – denk
bijvoorbeeld aan sociale vaardigheidstrainingen – zal dit in eerste instantie ingeschat worden door de contextbegeleider en op
het ankerteam besproken worden.
“In de nieuwjaarsnacht kreeg ik een sms-bericht van K., de mama
van H. H. was ruim een jaar in begeleiding en in oktober hebben we
die begeleiding succesvol afgerond. Hij is nu 16 jaar, gaat naar
school, alles loopt goed. Het sms-berichtje van de mama: 'Jij gaf me
terug vertrouwen in mijn eigen zoon.’ Dit was een heel mooi
compliment en een mooie manier van verwoorden hoe we werken
aan het herstel van de verbinding tussen jongere en zijn context.”
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Samenwerking met de andere teams rond het traject van de jongere is van cruciaal belang in de werking van ons
begeleidingstehuis. De dienst tijdbesteding, het leergroepteam, de sociale dienst en het STUT-team zijn onlosmakelijk verbonden
met het contextwerk.
“Ik ben M. en speler bij de Limburg Shotguns. Trotse drager van het LS Logo. Voor mij is
winnen niet iets dat plots op het veld gebeurt. Winnen is iets dat je opbouwt in je geest,
het is fysiek iets dat elke dag groeit als je traint, elke nacht dat je er over droomt, na elke
wedstrijd dat je kapot op het veld ligt omdat je echt alles gegeven hebt… Dat is winnen!...”
Hoe fijn is het om één van je gasten fier te horen vertellen dat hij in het 6 maandelijks
boekje staat van zijn werk met foto en al. Hoe fijn is het te horen dat hij op handen
gedragen wordt door zijn collega’s, te horen hoe goed hij het wel doet en dat wij hieraan
hebben meegewerkt…
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POSITIEVE HERORIËNTERING
Begin 2015 kregen we een erkenning om de methodiek Positieve Heroriëntering (PH) uit te bouwen. Na een effectieve start in het
najaar van 2016, lag de focus in 2016 op de ontvouwing van deze methodiek binnen onze regio en het sensibiliseren van
verschillende partners, zoals CLB’s, OCJ, CKG’s, GGZ en dergelijke meer.
Deze manier van bemiddelen in gezinnen zet de jongere en de context centraal. PH richt zich op wat de betrokkenen met elkaar
verbindt. Verbondenheid is het uitgangspunt maar ook de doelstelling. Cruciaal is dat we onmiddellijk inspelen op de vraag die er
ligt binnen het gezin. We worden door een verwijzer (CLB, CGG, OCJ,…) geïntroduceerd als bemiddelaar. We profileren ons niet
als hulpverlener, niet als iemand die de oplossing voor de verontrusting komt brengen, maar wij beogen de communicatie tussen
de mensen te herstellen, verbinding tussen de mensen te brengen en hen te doen geloven in hun eigen mogelijkheden om om te
gaan met het probleem dat er ligt, teneinde iets in beweging te krijgen vanuit de mensen zelf. PH is dus een emancipatorisch
proces waarbij de kracht van mensen aangesproken wordt. Iedereen krijgt de verantwoordelijkheid om een steentje bij te dragen
tot positieve verandering. Het is een gestructureerd proces waarbij betrokkenen op zoek gaan naar de kern van hun vraag. De
procesbegeleiding creëert een veilig klimaat waarin de betrokkenen elkaar beluisteren. Mensen (opnieuw) naar elkaar laten
luisteren is de bron tot herstel van de communicatie.
Een PH-begeleider getuigt: “Bij Positieve Heroriëntering proberen we wat
dieper te graven. Dat is niet altijd even gemakkelijk, maar als je ‘de kern’
eenmaal te pakken hebt, dan zorgt dat voor emoties. Traantjes durven dan wel
eens te vloeien tijdens de uitwisseling naar elkaar. Dat is niet enkel voor
gezinnen een mooi moment, maar ook voor mij als begeleider. Je weet dan
gewoon dat je op dat moment voor net dat ietsje meer verbinding gezorgd hebt.
En dat brengt je als begeleider, maar vooral ook als mens tot ontroering.”
Deze Positieve Heroriëntering betekent voor ons team een doelgroepverbreding: PH kan worden ingezet voor (gezinnen met)
kinderen van 0 tot 18 jaar, jongens en meisjes. In 2015 werd voornamelijk ingezet op vorming van ons team, kennismaking en
engageren van onze toekomstige partners (CLB, CGG, OCJ,…) en het opstarten van de eerste dossiers. In 2016 zagen we een
sterke ontplooiing van PH binnen Limburg en deden meer en meer partners uit de brede instap beroep op onze PH-expertise. In
2017 beogen we de volle capaciteit van 13 modules PH te verzorgen en een sterk ingebed team uit te bouwen voor deze vorm
van procesbegeleiding.
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NIEUWE PERSPECTIEVEN BIJ TERUGKEER
Het NPT-samenwerkingsverband met gemeenschapsinstelling De Kempen, rond uitstroom van jongens uit de GI, werd in 2016
verder uitgebouwd. JPS zag het NPT-protocol een structurele verankering krijgen binnen de CANO-werking. In 2016 werden NPTbegeleidingen dus niet langer bekeken als een experiment rond samenwerking met Mol, maar kaderde deze vorm van begeleiden
- met focus op recidive en criminogene factoren – binnen het geheel van de 34 begeleidingen die we als contextteam verzorgen.
Alle jongeren uit de Behandelunit van De Hutten krijgen

Jongeren die na een vrijheidsbeneming als gevolg van (al

standaard een NPT-begeleiding door een NPT-partner in

dan niet herhaald) delictgedrag de kans krijgen terug te

Vlaanderen. Pieter Simenon is op heden de officiële NPT-

keren in de samenleving (hun context), worden intensief,

partner voor Limburgse jongeren. Ook voor jongens uit de

direct en doortastend begeleid binnen NPT. Wanneer zulke

Begeleidingsleefgroepen van De Markt en de Hutten – die

jongere terugkeert naar zijn context, is het noodzakelijk om

feiten pleegden, recidive-gedrag vertonen of verhoogd

deze terugkeer objectief en exhaustief voor te bereiden.

risico lopen binnen hun thuiscontext in het plegen van feiten

Deze terugkeer brengt met zich mee dat er een toename is

te hervallen - kan beslist worden dat ze het meeste baat

van onrust bij de jongere zelf, binnen de context en bij

hebben bij een NPT-begeleiding.

uitbreiding in de hele wijk waarin de jongere terecht komt.
Het is via deze doorgedreven vorm van zorg dat we de kans

Ons contextteam deed in 2016 een zevental NPT-

op recidive trachten in te perken. Zonder deze zorg zou het

begeleidingen.

risico op recidive groter zijn dan voor de plaatsing. De
doelgroep van NPT bestaat uit de zwaardere categorie

NPT staat voor Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer en

criminele

beoogt een hiaat in de jongerenhulpverlening te vullen.

gemeenschapsinstelling van De Hutten terugkeren naar

jongeren

(veelplegers)

die

uit

de

hun oorspronkelijke context.
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D E SO CI AL E DI EN S T:
I NT ERN E REG I E O P ORG ANI S AT IENI VEA U
Het beheer van de capaciteit binnen een gemoduleerde organisatie is een
cruciale opdracht, die wordt vertaald in een interne regie op organisatieniveau.
De sociale dienst zorgt voor een vlot verloop van elke

dossier aan te leggen met alle nuttige informatie rond de

opname

Intersectorale

gebruiker. Dit dossier, zowel manueel als elektronisch, wordt

Toegangspoort (ITP), rekening houdend met de bestaande

aangemaakt bij de start van de begeleiding en bevat o.a.

opnameprocedure en doelgroep. Op de hoogte zijn van

gegevens met betrekking tot de verwijzer, beschikkingen,

belangrijke wetgeving, decreten, methodieken e.d. .. is

adressen, medische informatie, schoolgegevens, sociale

noodzakelijk om een goede dienstverlening te garanderen.

administratie,

Deze

verwijzer, ...

in

samenwerking

dienstverlening

houdt

met

in:

de

het

toepassen

van

het

hulpverleningsprogramma

van

de

Gedurende de begeleiding worden de

bovenstaande kennis én het verlenen van advies aan

dossiers

gebruikers, collega’s en externe diensten. Ook de sociale

evolutieverslagen en verdere relevante informatie. Bij

administratie

vormt

takenpakket

van

een
de

belangrijk

sociale

dienst.

aangevuld

met

het

handelingsplan,

deel

van

het

uitschrijving van de jongere wordt het dossier geklasseerd

De

focus

ligt

en uiterlijk vijf jaar na meerderjarigheid vernietigd.

voornamelijk op mutualiteit, kinderbijslag, VDAB, OCMW.
In het kader van de opstart van integrale jeugdhulp en de
Andere belangrijke taken zijn contacten met het VAPH, de

toegangspoort (01-03-2014) integreerde de sociale dienst

sociale kaart, assessments naar externen (diensten en

de werkingsprincipes van Insisto in de werking van de

personen). De sociale dienst stelt haar expertise eveneens

sociale dienst. Het IT-systeem Insisto is inmiddels het

ter beschikking van externe partners rond jongeren die niet

belangrijkste instrument naar wachtlijstbeheer geworden.

noodzakelijk later opgenomen worden in de organisatie. De

De sociale dienst wordt medeverantwoordelijk voor het

sociale dienst is ook verantwoordelijk voor het aanmaken en

ingeven

beheren van de dossiers van de jongeren. Om een

Moduledatabank, Insisto en REGAS.

en

onderhouden

van

informatie

in

de

begeleiding goed te laten verlopen, is het noodzakelijk een
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DE D I E N S T
TIJDSBESTEDING
De dienst tijdsbesteding (DTB) biedt ondersteuning in het
zoek- en begeleidingsproces naar een zinvolle en
groeibevorderende tijdsbesteding, gekaderd binnen een
individueel begeleidingstraject van de jongere. Nadruk
wordt gelegd op de integratie van de jongeren in het
reguliere school- en werkaanbod. Het is vooral een
ondersteunende, bemiddelende functie in samenwerking
met diverse actoren (context, jongeren, begeleiders,
externe actoren zoals scholen,

CLB’s,

werkgevers,

vormingsinitiatieven ...)

De doelgroepjongeren van CANO begeleidingstehuis Pieter Simenon hebben vaak een problematische dagbesteding.
Structurele moeilijkheden zoals school- of werkverzuim, onaangepast gedrag op school of op werk, schoolmoeheid e.d. zijn
eerder de regel dan uitzondering. Belangrijk is dat de neerwaartse spiraal van school- en werkervaringen wordt doorbroken.
School en werk zijn belangrijke variabelen in een goede ontwikkeling van jongeren. Daarom streven we naar een
gestructureerde dagprogrammatie, met de klemtoon op school en werk. Het streefdoel is een zinvolle en groeibevorderende
tijdsbesteding van vijf dagen per week. Verder beoogt deze dienst de motivatie, attitudes en vaardigheden van de jongeren te
activeren en te vergroten. De tijdsbestedingsbegeleiders willen zelfinzicht en oefenkansen bieden op vlak van werk en sociale
vaardigheden.

Het opnemen van een ondersteunende, stimulerende en

voorbereidend

bemiddelende rol aangaande school en werk, is een

ontwikkelingstraject

traject

stappen:

belangrijke taak. Hierin is de voornaamste betrachting

vrijwilligerswerk of APPèL.

verbindend te werken tussen al deze actoren. Door een

Onder werkbegeleiding verstaan we ook het aanbieden

intensieve schoolbegeleiding aan te bieden, wil de dienst

van kortdurende stages binnen het interesseveld van de

tijdsbesteding voorkomen dat de jongeren afhaken op

jongere. We hopen de jongere zo te kunnen laten

school, én wensen ze de draagkracht van de scholen

proeven van een nieuwe (succes)ervaring. Tijdens de

t.a.v. onze doelgroep te vergroten.

zomervakanties is er ruimte om mee te draaien binnen

(POT),

een

persoonlijk

voortraject,

brugproject,

het ‘foor-wezen’. Jongeren krijgen de kans om in een
Indien het op school misloopt, zoekt de dienst samen met

plezante (werk)sfeer nieuwe indrukken op te doen.

de jongere naar zinvolle en haalbare manieren om toch

Vanuit de dienst

te voldoen aan de leerplicht. Hierbij kan beroep worden

‘ouderbetrokkenheid’. Dit kan een belangrijke bijdrage

gedaan op zowel intern als extern georganiseerde

leveren

initiatieven.

schoolloopbaan.

Vanuit

het

begeleidingstehuis

krijgen

aan

hechten we veel belang aan

een
We

optimaal
streven

verloop
naar

van

een

de

goede

jongeren een time-out aanbod. Daarnaast wordt er

samenwerking, waarin de jongere centraal staat.

samengewerkt met partners voor schoolvervangende

Wederzijds respect, begrip en vertrouwen zijn hierin

programma’s. Afhankelijk van de interesse van de

belangrijke begrippen. Om daarvoor te zorgen doen we

jongere wordt er gezocht naar een passend programma.

ons best om de communicatie zo goed mogelijk te laten

Jongeren die volledig afhaken kunnen terecht bij APPèL,

verlopen. Afhankelijk van waar de noden liggen, bieden

de ondersteunende module.

we vanuit de dienst (tijdelijk) ondersteuning binnen dit
proces.

Ook biedt de dienst tijdsbesteding, in nauwe samenwerking met een aantal externe partners, een intensieve
werkbegeleiding aan. Hierin is het doel samen met de
jongere op zoek gaan naar geschikt werk, idealiter op de
reguliere arbeidsmarkt. Indien de jongere nog niet klaar
is voor het reguliere arbeidscircuit, kan hij in een

36

36

boodschap: ‘we gaan je hier echt wel missen!’ De eerste
inspanningen van Jan waren heel actief, maar toen hij na
een tijdje merkte dat een werkgever zoeken niet zo
vanzelfsprekend is, is Jan wat stilgevallen in zijn acties. Om
het in zijn eigen woorden te zeggen ‘ik ben een dieselke
en heb een duwtje in mijn rug nodig om op gang te komen’.
Ondanks de teleurstelling dat hij niet onmiddellijk een
TIJDSBESTEDINGSBEGELEIDSTER

KRISTIEN

werkgever kon vinden was het voor Jan ook een

VERTELT OVER EEN TRAJECT BIJ HET NOODASIEL

ontgoocheling dat school niet helemaal achter de keuze

LOMMEL.

stond om te zoeken naar betaald werk. In deze periode
heeft Jan nog een heel denkproces doorworsteld om te
kiezen welke richting hij nu binnen het onderwijs zou gaan
inslaan (Deeltijds Onderwijs of Syntra). Uiteindelijk heeft
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Door een moeilijke thuissituatie is Jan begin september

hij gekozen om toch verder te gaan binnen het Deeltijds

opgenomen in onze leergroep. Jan was op dat moment

Onderwijs en hebben we in de Kerstvakantie Eethuis

ingeschreven in het deeltijds onderwijs in Sint-Truiden en

Christoffel bereid gevonden om hem tewerk te stellen. Eind

heeft de eerste maanden laten zien dat hij een doorzetter

januari is Jan overgeschakeld van het Deeltijds in Sint-

is omdat hij elke donderdag en vrijdag mooi op het

Truiden naar het Deeltijds in Lommel omdat hij toch

afgesproken uur aanwezig was op school en het zeer lange

gedurende langere tijd in Lommel zou verblijven. Begin

traject van Lommel naar Sint-Truiden heel correct aflegde.

februari heeft hij zijn eerste officiële werkdag gedaan en

Jan liet regelmatig horen dat hij graag zou willen gaan

hopelijk is dit de start van een mooi traject van betaalde

werken. Ondertussen wees zijn toekomstperspectief

arbeid waarbij Jan op school ondertussen zijn tweede

richting BZW, en dit heeft zijn motivatie om werk te zoeken

graad kan behalen.

alleen maar versterkt. Na overleg met Jan is er het voorstel

Onze doelgroep bestaat uit jongeren en hun leefomgeving

gekomen om eerst te starten met vrijwilligerswerk zodat hij

die vaak door samenloop van problematische situaties zich

kan

nodige

niet meer bewust zijn van hun eigen krachten en talenten.

arbeidsattitudes om verdere stappen te zetten binnen het

ondervinden

of

hij

beschikt

over

de

Dit was ook zo het geval bij Jan. Bij opname bleek dat Jan

arbeidscircuit. Jan is niet veel later gestart in het Noodasiel

op vlak van tijdsbesteding al enige tijd ter plaatse trappelde

in Lommel en heeft hier gedurende 2 maanden een mooi

en weinig vooruitzichten had. Door de vele mislukkingen

traject afgelegd als vrijwilliger. Tijdens deze 2 maanden

en afwijzingen die Jan in het verleden meegemaakt heeft

heeft hij systematisch vertrouwen opgebouwd met de

was zijn geloof in eigenwaarde en geloof in zijn

andere personeelsleden, vrijwilligers

en de aanwezige

toekomstperspectief gezakt. Als begeleidster heb ik onder

dieren in het asiel en heeft hierdoor ook meer en meer

andere fel ingezet op aandacht geven aan de dingen waar

verantwoordelijke taken als vrijwilliger kunnen opbouwen.

hij goed in is en hem regelmatig bekrachtigd in de dingen

Dit deed hem deugd en op deze manier kwam hij in zijn

die hij goed aangepakt heeft. Dit heeft gemaakt dat Jan

ogen telkens dichter bij zijn einddoelstelling van betaald

terug in beweging is gekomen en keuzes gemaakt heeft

werk. Bij de laatste evaluatie in het Noodasiel hebben we

voor zijn toekomst waar hij zelf helemaal achter staat. Als

het startschot gegeven om de zoektocht te starten naar

begeleidster van Dienst Tijdsbesteding heb ik tot nu toe zelf

betaald werk.

Een mooie afsluiter van zijn traject als

veel terug gekregen uit deze begeleiding omdat het mezelf

vrijwilliger. De begeleiders van het Noodasiel hebben hem

als mens ook goed doet om Jan te zien groeien. Het is toch

héél veel succes gewenst en hem laten gaan met de

fantastisch als dit je beroep is!
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H ET ST U T- T EA M
De opdracht van het ‘STUT-team wordt geconcretiseerd in vijf kernopdrachten:

GROENE BEGELEIDING

TIME-OUT

vanuit laagdrempeligheid structureel mee openstaan

time-outs organiseren en begeleiden; inventariseren

voor klachten van onze jongeren over de organisatie

van time-out aanbod; ontwikkelen van time-out

en deze signaleren en kanaliseren.

methodieken in samenwerking met andere diensten;
participeren aan een intern georganiseerde time-out;
opgedane

kennis

delen

met

collega’s;

eindverantwoordelijkheid rond de administratie bij
VRIJETIJDSBESTEDING

dit aspect.

inventariseren, stimuleren en evalueren van vakantieen vrijetijdsaanbod, vervullen van brugfunctie naar
vrijetijdsbesteding.
SOCIALE

VAARDIGHEIDSTRAINING

(SOVA)

ONDERSTEUNING LEERGROEP

inventariseren van SoVa-technieken; Rots en Water

bijspringen

bij

(wekelijkse)

als psychofysieke training inzetten, uitvoeren van intern

thematische

georganiseerde SoVa; sport als middel inzetten om

bewonersvergadering, ventilatiegesprekken met de

SoVa-technieken te integreren; opgedane kennis

doelgroep en aanbieden activiteiten tijdens de

delen met collega’s.

schoolvakanties met een knipoog naar sociale

ondersteuning

groepsactiviteiten;
van

de

vaardigheidstraining. STUT investeerde in 2016 ook
veel in jongeren die teruggekoppeld werden via timeout en in crisisjongeren.
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ST U T- F U N C T I E
STUT gaat extern
Werken aan het innerlijk kompas!
STUT GAAT EXTERN
2016 was wederom een geslaagd jaar voor de STUT-werking, met bijzondere dank aan de jongeren voor hun feedback en
het grijpen van leerkansen. 2016 een boeiend jaar waar intern (gevecht)sport en beweging de rode draad vormen binnen
het pakket van SoVa technieken en STUT extern heeft mogen uitpakken met hun expertise.
Met in het achterhoofd de vijf kernopdrachten binnen

Door de psychofysieke training

STUT zoemen we dit jaar expliciet in op het domein van

koppelen aan hun expertise in vechtsport (boksen en

sociale vaardigheidstraining (SoVa).

aanbod

Hapkido) werd er binnen STUT een lessenpakket van

binnen STUT bestaat eruit om psychofysiek te werken

zes lessen uitgewerkt. Dit lessenpakket richt zich op “ik

met gasten. Via (vecht)sport vanuit de visie Rots en

en mijn binnenwereld”. De expertise binnen STUT leert

Water, hun laten voelen, beleven en vooral ‘samen’ met

dat het belangrijk is om enkel iets over te brengen wat

hen oefenen. Het creëren van actie en reactie geeft de

je beheerst. Als trainer dien je een technisch voorbeeld

mogelijkheid om te komen tot de drie belangrijke

te zijn. De term Rots en Water botst soms op weerstand

bouwstenen:

en

bij jongeren. Vechtsport als ingangspoort maakt dat je

zelfbeheersing. Een belangrijke opstap om te komen tot

het over Rots en Water hebt zonder het te benoemen.

de uiteindelijke SoVa. Wanneer jongeren een langer

Dit kan je op zijn beurt ook weer gebruiken als transfer

traject doorlopen merken we dat het lukt om

naar de leefwereld van de jongeren. Binnen STUT

vaardigheden te installeren die van jongere tot jongere

maakt Rots en Water deel uit van hun basishouding wat

doorgegeven kunnen worden (bijv. de kracht van de

nodig is om jezelf als begeleider te kunnen verbinden

ademhaling bij het fitnessen, de basishouding van

met de jongere en zijn individueel traject. Via de

fitness omzetten naar een alarmfase) . Jongeren maken

krachtige opleiding Rots en Water ontvingen de STUT-

zich de technieken eigen vanuit positieve ervaringen.

begeleiders het erkend trainersdiploma.

veiligheid,

Het

zelfvertrouwen

Rots en Water te

Les 1 : leer van het stevig staan
Les 2 : controle harde rots
Les 3 : kracht van het water
Les 4 : Ontdekken ademhaling
Les 5 : respecteren grenzen en sparring
Les 6 : focus en examen plank
Het aanbieden van dit lessenpakket gebeurt individueel aangezien dit het beste werkt naar veiligheid en het geven van
sturing en bijsturing. Elk proces is uniek en weerspiegelt een individueel traject met jezelf als begeleider in verbinding met
de gast . Feedback en informatie van de gasten geven de STUT-begeleiders dan ook een houvast en richting.
Externe luik
Verder is er doorheen 2016 extern heel wat in beweging gebracht. Door aan te sluiten op de extern georganiseerde
studiedag Vechtsport & Jeugdhulp werd men binnen STUT geprikkeld en uitgenodigd om hun expertise te delen. Vanuit
verschillende hoeken (VUB, Risico Vechtsportplatform, Huoshen Stichting, project CANO & sport, is men komen
kennismaken met de STUT-werking specifiek gericht op het deel psychofysieke training. STUT speelde een actieve
inhoudelijke rol in de CANO sportdag en de studiedag Vechtsport & Jeugdhulp. Daarnaast hebben de STUT-begeleiders
binnen de VUB en HIK een initiatie gevechtsport en Rots en Water gegeven en werd hun ervaring meegenomen aangaande
onderzoek binnen het effect van (vecht)sport op de jeugdhulp. In de tijdlijn hieronder geven we meer gedetailleerde
informatie.
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Cijfers
Als afsluiter enkele cijfers die STUT kleur geven in 2016. Stut zorgde voor 499 dagdelen in het kader van vakantie-invulling
en groepsaanbod, er werd 38 keer met gasten naar de fitness gegaan en daarnaast gingen 20 gasten mee boksen, dit los
van de sociale vaardigheidstraining die individueel werden aangeboden en waar gevechtsport de ingangspoort is naar
SoVa.

2016 een rollercoaster geladen met positieve energie !

Een STUT-begeleider vertelt: ‘Naar de fitness op vraag van de gasten’.
Onze jongens waren zeer gemotiveerd. Ze gaven aan meer conditie en kracht te willen
krijgen en spraken ook enthousiast over het fitnesstoestel dat recent was geïnstalleerd in
CANO Pieter Simenon. Tijdens de fitnessoefeningen en later in de gevechtssportzaal
hebben onze mannen echt zeer sterk gepresteerd! De conclusie op het einde van de dag
was dat je een doel moest hebben in het leven, anders kwam je er niet. Robert
verwoordde het zo: als hij geen doel had, zou hij zijn spieroefeningen maar 10 keer
herhalen en misschien zelfs al na vijf keer gestopt zijn als bleek dat de oefeningen zwaar
werden. Maar als hij 15 keer als doel vooropstelde, zou hij dit ook halen.
We haakten hierop in door de gasten te vragen naar het doel in hun leven. Na de toch
wel zeer intensieve prestaties hadden de mannen een suikertekort. Ze wilden meteen
een cola bestellen in de fitness van hun eigen geld, zo om en nabij 1.80 euro. Met het
onderwerp van onmiddellijke behoeftebevrediging nog vers in hun geheugen, lieten we
de gasten hier zelf even over nadenken. Uiteindelijk kwamen ze samen tot de conclusie
om een fles cola te halen uit de Aldi voor veel minder geld! De jongens bedankten met
blije (uitgeputte) gezichten voor de leuke namiddag.
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APPèL
MODULE ONDERSTEUNENDE BEGELEIDING
CANO BEGELEIDINGSTEHUIS PIETER SIMENON

ALG EM EEN
Op 1 september 2016 vielen de oude benamingen Project A en PEL definitief weg, het werd de startdatum van
APPèL, de module ondersteunende begeleiding van Pieter Simenon. We profileren ons nu als een aanbod met
een intern en een extern luik.

Met APPèL willen we reguliere (hulpverlenings-)trajecten ondersteunen.
CANO Pieter Simenon blijft onze belangrijkste toeleider en partner. Maar daarnaast hebben we ook in 2016
weer

met

gekende

en

nieuwe

partners

samengewerkt:

CLB -medewerkers,

schooltrajectbegeleiders,

consulenten van jeugdrechtbanken en begeleiders uit welzijnsorganisaties zochten bij ons ondersteuning in de
begeleiding van jongeren die vastliepen, blokkeerden, gepest werden, twijfelden aan hun studierichting, rust
nodig hadden of net terug tot actie moesten komen.

79 jongeren werden in 2016 bij ons aangemeld, 61 jongens

Elke vraag was anders, elk traject zag er anders uit: duur,

en 18 meisjes. Zoals elk schooljaar nam de druk na de

doel en vorm van de begeleiding op maat van de

paasvakantie toe: van de 79 jongeren stonden er eind mei

individuele hulpvraag van de jongere, in overleg met

9 op de wachtlijst. Voor 5 jongeren werd door hun

context en toeleider. We startten met alle jongeren op

toeleiders een andere oplossing gevonden, 4 jongeren

dezelfde manier: op basis van hun krachten, talenten en

moesten we spijtig genoeg afzeggen zonder dat er een

gebaseerd op het traject dat ze als droom voor zichzelf

alternatief gevonden was. Op 31 december hadden we

zagen, kwamen we tot een drietal doelstellingen waarrond

opnieuw een wachtlijst van 4 jongeren. In januari 2017

we aan de slag gingen. Op basis van de doelstellingen en

kunnen reeds 3 jongeren langs komen voor een gesprek

op basis van andere factoren (woonplaats, specifieke

en hopelijk ook voor een snelle instap. Concreet betekent

vraag, problematiek, …) werd er bekeken of de jongere

dit dat we effectief met 66 jongeren gewerkt hebben in

intern (Zilleweg 26 in Lommel) of extern (in onze

2016.

projectplaatsen of op een stageplaats) begeleid werd.
Verscheidene jongeren stapten tijdens hun traject over van
intern naar extern of omgekeerd.
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Ondersteuning bieden, op je dienstverlening en expertise

veel jongeren rust of net actie, een uitweg, perspectief,

appèl laten doen, is maar zinvol als mensen er sterker van

moed om verder te gaan, (zelf)inzicht, kracht om te kiezen,

worden. Onze houding en filosofie, de sfeer die we

een positiever zelfbeeld. Ouders gingen hun kind anders

nastreven, de tijd die we vragen/krijgen om met jongeren

zien, waren dankbaar omdat hij/zij bij ons zichzelf mocht

te werken, de samenwerking met alle partners (ouders en

zijn. Toeleiders en betrokkenen zagen zich gesteund,

betrokkenen), de inzet van onze medestanders (project-

draagkracht verhoogde, ze konden na een periode APPèL

en stageplaatsen), … alles staat ten dienste van de groei

terug met de jongere aan de slag.

van de jongere en zijn ouders. Onze begeleiding bracht

O MS C H R I J V I N G A A N B O D A P P è L

Wie is onze doelgroep?
Wij richten ons tot alle jongens en meisjes van 14 tot 18 jaar die extra ondersteuning nodig hebben in een traject binnen
integrale jeugdhulp.

Wie zijn onze toeleiders?
In eerste instantie werken wij voor CANO Pieter Simenon, de organisatie die APPèL inricht.
Daarnaast staan wij open voor alle mogelijke toeleiding vanuit integrale jeugdhulp (bijv. consulenten JRB, CLB’s,
schooltrajectbegeleiders, voorzieningen, …).
In principe bevindt APPèL zich voor de toegangspoort en zouden jongeren en hun ouders ook rechtstreeks beroep op ons
kunnen doen. Ons aanbod is echter beperkt: in het kader van terugkeer naar de reguliere hulpverlening, verkiezen wij vanaf het
begin samen te werken met de diensten en organisaties die deze terugkeer verder begeleiden.

Wat is ons algemene doel?
- ondersteuning bieden aan lopende (hulpverlenings)trajecten
- vastgelopen situaties trachten te deblokkeren.
- klassieke hulpverlening lijkt niet (meer) aangewezen, we trachten een alternatief aanbod te creëren.
- betrekken van het netwerk met als doel een goede overdracht te creëren
-
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Wat bieden wij aan?
Voor elke jongeren ontwikkelen we een aanbod-op-maat.
Alle trajecten zijn verschillend in duur, inhoud, met of zonder
overnachting, vol- of deeltijds, individueel of in groep, bij externe
projectplaatsen of in onze eigen locatie, …
Dit past steeds binnen de globale doelstellingen die door het
Agentschap toegekend worden aan een module ondersteunende
begeleiding, namelijk korte ervaringstrajecten, dagactivering, timeout, (ont)heming en andere.

Methodieken? Filosofie?
Wij gaan ervan uit dat mensen al doende bij zichzelf en bij hun
omgeving stil staan. Jezelf èn de ander tegen komen lukt het best
terwijl je samen werkt, sport, muziek maakt, kookt, knutselt, een
bezoek brengt aan…

In APPèL werken we eclectisch met een aantal actieve methodieken of methodieken die we
tijdens activiteiten toepassen:
-

(rondetafel)gesprekken gebeuren met materialen (Duplo-methodiek)

-

begeleidingsgesprekken d.m.v. een Explorator (Missing Link)

-

ervaringsgerichte methodieken tijdens activiteiten

-

oefeningen uit creatieve therapie

-

psycho-fysieke weerbaarheidstraining (Rots en Water)

-

LSCI (Life Space Crisis Interventie) bij conflicten

-

spiegelen om zelfinzicht te verhogen

-

spiegelen (al dan niet met tekening) om zelfinzicht te verhogen

-

…

Elke jongere op de juiste plaats met de meeste

en gaat regelmatig een halve dag meewerken om de sfeer

groeikansen.

te voelen, te bemiddelen, te vertalen,…

Intern, in onze eigen locatie Zilleweg 26 in Lommel, leven
we samen met jongeren en volwassenen (begeleiders en

Daarnaast trachten we zeer contextueel te werken.

stagiairs). Daar passen we Institutionele Pedagogie toe

Ouders

om het samenleven in groep te regelen. Alle projecten,

geïnformeerd. Ook belangrijke netwerkfiguren worden

activiteiten, ateliers, … worden in evenwaardig overleg

meegenomen in de begeleiding. Het is onze betrachting

besproken met alle mensen in huis. Volwassenen hebben

een proces op gang te brengen waarbij alle partners op

een grote voorbeeldfunctie, het samen-doen staat

gelijkwaardige basis deel nemen met hetzelfde doel: de

centraal.

jongere kansen te bieden te groeien zodat hij terecht kan

Extern werken we met onze vaste projectplaatsen

in een regulier traject op zijn/haar maat. Wij bewaken in

(zorgboeren, maneges, B&B) en met stageplaatsen

dit proces vooral het constructieve en het positieve om de

(zelfstandigen die we zoeken in functie van een

neerwaartse spiraal waarin de jongere is terecht gekomen

individuele ervaringsvraag van de jongere). Een aantal

te doorbreken.

worden

zoveel

mogelijk

betrokken

en

van onze vaste projectplaatsen biedt de mogelijkheid tot
overnachting. De confrontatie met de maatschappelijke
realiteit staat hier centraal. Jongeren worden steeds
individueel

begeleid.

Na een

startdag met

onze

begeleider werkt (en verblijft) de jongere bij mensen die
hem/haar

de kans

willen

bieden

aan

de

eigen

doelstellingen te werken. Onze begeleider houdt contact
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Transfer

(Naadloze Flexibele Trajecten) bij Arktos Limburg. Op 2

We zetelen in de stuurgroep van Leerrecht Limburg om de

juni stelden we onze werking voor op een netwerkdag van

band welzijn-onderwijs te versterken. We nemen tevens

Arktos Vlaams-Brabant en op 14 november kwam het

deel aan het overleg tussen de schoolexterne projecten

team van Arktos Merksem bij ons langs voor tips and

van Leerrecht Limburg. Op 29/1/2016 stelde APPèL

tricks.

zichzelf voor op de algemene vergadering van Leerrecht
Limburg. Op de voorstelling van de schoolexterne
projecten aan de CLB’s en scholen van Limburg op 11 mei
zorgden wij voor een opvallende stand, een voorstelling
van onze werking en gesmaakte optredens van onze
begeleiders en één van onze jongeren.

Zutendaal

rond

waarmee we de voorbije jaren reeds intens samen
werkten, breidde uit en we kregen ook aanvragen uit
psychiatrische

hoek

(Centrum

Vector)

en

internaten/voorzieningen uit de gehandicaptenzorg (De
Veerkracht Lommel en St.-Elisabeth Wijchmaal).

We continueren met onze halfjaarlijkse intervisies met
St.-Augustinus

De lijst met vaste voorzieningen, scholen en CLB’s

de

module

ondersteunende begeleiding Limburg.
De raakvlakken met wat Arktos doet, blijven boeiend. Op

Vaste toeleider/partner blijft de bijzondere jeugdzorg. In
januari 2016 kregen we bezoek van collega’s van De Dijk
(De Oever) en kwam een begeleidster van De Raat
(St.-Vincentius) een week meedraaien.

24 mei werden we gevraagd op basis van onze expertise
bij te dragen in een overleg ter voorbereiding van NAFT
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DE VERHALEN VAN ONZE JONGEREN

Het verhaal van H.
De startrondetafel verliep zeer moeizaam. H. zat al 3 maanden thuis, zijn ouders
wisten niet meer wat ze met hem moesten beginnen. Hij ging niet naar school en
begon ook af te haken bij de jeugdbeweging, waarvan hij altijd enthousiast lid was
geweest. H. zat duidelijk in een zeer negatieve spiraal. Hoewel we eigenlijk geen
plaats hadden, besloten we toch meteen op te starten met H. rond volgende
doelstellingen: elke dag naar APPèL komen, er trachten een fijne dag van te
maken, met ons op zoek gaan naar een zinvol schoolvervolg.
Wat we verwachtten, gebeurde: H. kwam niet opdagen. Als er ruimte was gingen
begeleiders en stagiairs bij hem langs. Als de poetsvrouw thuis was, geraakten
we binnen. De eerste keer was een kapotte snaar op zijn gitaar een
aanknopingspunt: H. ging mee naar de winkel, snaar werd opgelegd en er werd
samen gitaar gespeeld. De volgende keer nam een stagiair zijn zelfgemaakte
cigarboxguitar mee. H. was zeer geïnteresseerd. Op een dag dat de jongeren op
uitstap waren, kwam H. mee naar APPèL een maakte zijn eigen gitaar. Hij bleek
meteen knap blues te kunnen spelen.
De Bomma van H. werd ingeschakeld: zij zette H. bij ons af en kwam hem
ophalen. H. hield zich wat afzijdig van de andere jongeren van APPèL, maar
begon zich meer en meer thuis te voelen bij de begeleiders. Op een bepaald
moment lukte het H. met de trein te komen. Een echte overwinning op zijn
angsten! De eerste week dat hij 3 dagen opdaagde, was alweer een mijlpaal.
Muziek en creatieve therapie bleven de aanknopingspunten. H. tekende zijn
leven uit, meer en meer werd duidelijk waar de pijnen zaten, waar de problemen
begonnen waren. Tegelijk liep in de jeugdpsychiatrie in Geel een onderzoek naar
zijn slaapproblemen. Die problemen bleken van lichamelijke aard en konden dus
verholpen worden met medicatie, een echte meevaller.
Op de netwerkdag van Leerrecht Limburg gaf H. met “zijn band” van begeleiders
en stagiairs een zeer geslaagd optreden. Ondanks alle zenuwen en een kleine
valse start, was dit een groot succes en H. straalde. Op de eindrondetafel konden
we afronden met een jongen die een duidelijke groei had doorgemaakt en die er
stukken energieker uitzag. Rond schoolvervolg gaf H. aan dat hij terug naar zijn
oude school wou. We gaven hem en zijn ouders de raad te bekijken of een
schoolinternaat geen oplossing zou zijn in de moeilijke periode van de nakende
echtscheiding van zijn ouders.
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Het verhaal van K.

haar begeleiden veel tijd. De garagist haakte af na een

K. werd aangemeld als een uiterst moeilijke meid. Ze

tweetal weken. K. wist intussen dat dit hetgeen was wat

kwam

in

de

ze verder wou doen: automechanica. Het was intussen

en

de

september en K. ging terug naar de opleiding haartooi.

consulente vroeg alvast ondersteuning voor de

Dit verliep moeizaam. De voorziening vroeg opnieuw

voorziening waar ze naartoe ging. De concrete vraag

ondersteuning. We boden een deeltijds (2d per week)

was of ze tijdens vakantieperiodes terecht kon in een

intern traject aan rond volgende doelstellingen:

projectplaats om zowel te werken als te verblijven. Op

uitklaren welke schoolrichting ze uit wil, meer

de startrondetafel werd meteen duidelijk dat K. deze

volwassen worden, contextueel werken. Intern bleek

vraag niet echt zag zitten, zij vond dat ze recht had op

meteen dat K. zich opperbest voelde tussen de

verlof zoals iedere jongere. Onder druk ging ze akkoord

jongeren en volwassenen in huis. Ze bleek zeer

met een verblijf in één van onze projectplaatsen. Zoals

geïnteresseerd in muziek, maar ook sport en techniek

te verwachten kwam ze daar niet erg gemotiveerd over.

lagen haar evengoed. Haar gedrag gaf geen enkel

Maar de zorgboer gaf haar zelfs de volgende

probleem: ze stelde zich zeer volwassen op tussen de

vakantieperiode nog een kans. Toen haakte hij echter

jongeren en werd geapprecieerd door de begeleiders.

af, op basis van de leugens van K. We gingen met haar

Onze externe begeleider ging een paar keer langs bij

op zoek naar wat ze écht wou. K. wou in een garage

haar mama voor gesprekken over de omgang mama-

werken. We vonden een stageplaats, K. was in de

dochter. Er werd in het begin erg ingezet op het

wolken. Maar omdat ze geen voorkennis had, vroeg

welbevinden van K., daardoor werd er te weinig tijd

net

terug

van

gemeenschapsinstelling

een

van

verblijf

Beernem

besteed aan de zoektocht rond haar schoolvervolg.
Daar werden we eind december door haar school op
gewezen. Begin 2017 zetten we alles op alles om de
piste leercontract automechanica te onderzoeken.
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ONZ E
M EDEW ER KER S

“De missie en bijhorende waarden zijn zichtbaar in het
dagelijks functioneren van alle medewerkers. Medewerkers zijn betrokken bij
wat er leeft en verandert binnen de entiteit. Binnen het concrete werk vinden
wij ruimte en autonomie samen met verantwoordelijkheid een uitgangspunt. We
geloven in de authentieke mogelijkheden en capaciteiten van de medewerkers.
Het personeelsbeleid is gericht op het versterken van dit menselijk kapitaal.”

Vzw Jongerenwerking Pieter Simenon telt op 31 december 2016 66 medewerkers (53,75 VTE). O p 31-12-2016
stelt CANO begeleidingstehuis Pieter Simenon 48 medewerkers tewerk. Deze 48 medewerkers vullen in totaal 37,55
VTE in. In de front-office werken, ter verwezenlijking van onze kernprocessen, voornamelijk pedagogisch geschoolde
medewerkers. Het gaat hierbij voornamelijk om begeleiders, maatschappelijk werkers en coördinatoren. In de backoffice beheren administratieve en logistieke medewerkers onder andere de processen boekhouding, financiën, IT,
onthaal en onderhoud.
Wat de leeftijdspiramide betreft zien we een oververtegenwoordiging van medewerkers in de categorieën 30-40 jaar
en 40-50 jaar. Onze toekomstgerichte uitdagingen liggen in het aanwervingsbeleid van waaruit knelpunten verbeterd
en voorkomen kunnen worden.

L E E F T I J D SP I R A M I D E
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Vorming, Training & Opleiding
Aandacht voor leren en ontwikkelen vinden we binnen onze organisatie belangrijk. We vertrekken vanuit de visie van een lerende
organisatie. We beogen dat medewerkers steeds meer kwaliteiten gaan gebruiken zodat we steeds beter de gewenste resultaten
bereiken in functie van de doelgroep. Naast verhogen van kennis en kunde willen we als organisatie ook tijd en energie
vrijmaken om aandacht te geven aan motivatie en betrokkenheid van medewerkers.

A a n d a c h t v o o r o p l o s s i n g sg e r i c h t w e r k e n , P o s i t i e v e H e r o r i ë n t e r i n g e n N P T
De afgelopen jaren investeerden we in vormingen rond agressiehantering. Die vormingen werpen nog dagelijks hun vruchten af.
Daarnaast volgden enkele medewerkers de vorming Signs of Safety met het oog op een verdere verankering van
oplossingsgericht werken met jongeren, gezinnen en in de coachingsprocessen naar begeleiders. Een intensief
vormingsprogramma Positieve Heroriëntering voor interne begeleiders en externe toeleiders vergde en gaf veel energie. Twee
contextbegeleiders en een coördinator namen ook deel aan de opleiding Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer.

Dialoogdagen in CANO Pieter Simenon

Dialoogdagen zijn een belangrijk onderdeel van de werking

Als we daar onze eigen verwachtingen en doelen naast

van CANO Pieter Simenon.

In dialoog met onze

plaatsen geeft ons dit het volgende inspirerend kader voor

medewerkers gaan we in gesprek over thema’s die leven in

het opzetten van de dialoogdag ‘sant in eigen land van 19

onze organisatie. De volgende kernprincipes zijn leidend

april 2016:

voor de dialoogdagen:
•
•
•
•
•
•

Cliënt, jongere en leefomgeving staan centraal.
Oplossingen zoeken we samen aan de juiste
tafel.
Iedereen is deel van het geheel en
verantwoordelijk voor het geheel.
We bouwen op vertrouwen.
Ik wil, ik probeer, ik leer en ik evalueer in een
lerende organisatie.
Wij zorgen voor elkaar.

Uit de dialoogdag van 2015 leren we dat er heel wat vraag
is naar erkenning en waardering. We stellen daarnaast vast
dat er reden is tot fierheid over het geleverde werk en de
inzet van de medewerkers. Daarnaast stellen we vast dat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De organisatie inspireert en motiveert. Elk
dag/jaar opnieuw.
Verbinding, linken, kennisdeling, in de toekomst
samenwerken, infodeling over bestaande en
nieuwe werkvormen zoals NPT, PH, …..
We willen met onze gasten en personeel
succeservaringen delen.
Verbinding tussen de functies met als leidraad het
traject van de jongeren en hun context.
We zijn geen concurrenten van mekaar.
Samen geven we vorm.
Het positieve is belangrijk als inspiratiebron.
Ervaren, delen, leren en meenemen naar eigen
succesvolle praktijk.
Constructief leren via feedback.
Hiaten willen we ook zichtbaar maken en positief
herkaderen in een ontwerp tot versterken.
Complimenten box.

niemand sant is in eigen land.
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Vreemde vaststelling of is dit gewoon common sense.

De dialoogdag ‘sant in eigen land’ maakt via workshops

De APV van 2015 rond cliëntenfeedback leert ons ook dat

duidelijk dat er heel wat kracht en inspirerends aanwezig is

er al heel wat aandacht gaat naar cliëntenfeedback maar

in de organisatie.

ook dat er nood is aan een complimentenmuur – wees fier

En graag willen we wat krachtig is versterken.

op wat je doet – waardeer de ander voor wat hij doet.

En hier willen we onze schouders onder zetten:
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Vanuit de ervaringen en inzichten van de eerste dialoogdag wordt op 29 november een dialoogdag/zoekconferentie vanuit de
waarderende onderzoeksmethode georganiseerd met als positieve thema: ‘Versterken van positieve ervaringen in de
samenwerking binnen JPS in functie van de begeleiding van jongeren en hun context’.

Iedereen is uitgenodigd, elke functiegroep is aanwezig om

•

Kennis/expertise delen

in duo-interviews, subgroepen en in plenum in dialoog te

•

Infrastructuur (nieuw)bouw

gaan over wat er succesvol werkt in de samenwerking in

•

Personeel: flex/tijd, coaching, zorg voor elkaar,

JPS, over hoe we de toekomst zien en aan welke prioritaire
acties we samen willen werken.
De volgende basisingrediënten, principes, hefbomen van

zelfsturing
•

Zorg op maat, procedure reactieve ankerteam,
flexibele ankerteam

succesvolle samenwerking binnen JPS hebben we kunnen
ontdekken:

De medewerkers en leidinggevenden engageren zich om
deze belangrijke thema’s in de toekomst uit te werken.

Het inspirerend toekomstbeeld van JPS bevat de volgende

Met als doel te komen tot een versterking van de

bouwstenen: En er wordt gekozen om de volgende

samenwerking binnen JPS bij het begeleiden van jongeren

actiedomeinen prioriteit te geven in de organisatie

en hun context.

Leertrajecten met stagiairs
Vanuit diverse studierichtingen versterken stagiairs via stage of werkplekleren onze dagelijkse werking. Hun inbreng en
betrokkenheid op onze kernprocessen wordt erg gewaardeerd.

Individuele medewerkers vanuit POP
Ook dit jaar gingen er nog tal van teamopleidingen en individuele opleidingen door, ingebed in de teamcoaching en in de
individuele coaching.

Functioneringsgesprekken worden ingezet als instrument om vormingsbehoeften te bevragen en te

detecteren.
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Werkgroep arbeidstijd
Sinds 2012 bundelen we expertise en inspraak rond arbeidstijd in een werkgroep. Deze projectgroep focuste zich
op de manier waarop we in evenwicht met de polen doelgroep, organisatie en medewerkers onze arbeidstijd in de
toekomst wensen te organiseren. De voorbije jaren werden verschillende knopen doorgehakt: we kozen voor een
systeem van variabele uurroosterplanning waarin we onze planning voor minstens een week vastklikken met
duidelijke regels naar overuren en afwijkingen. In ondersteuning van dit proces ontwikkelden we een nieuw systeem
van digitale uurroosterplanning. Het is onze vaste overtuiging dat deze benadering meer evenwicht brengt in onze
kwaliteitsdriehoek, met zorg en aandacht voor flexibel werken bij onze medewerkers, in een brede inzetbaarheid
naar onze doelgroepen en een correcte kwalitatieve zorg. Eerste evaluaties geven een positieve evolutie weer. We
zetten hier voorzichtige maar ambitieuze stappen naar een hernieuwd kader voor werkbaar en wendbaar werk op
maat van onze organisatie. De komende tijd wensen we verder invulling te geven door insluiting van belendende
processen in functie van werkbaar werk en thuiswerken.
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G L O BE

De driehoek doelgroep, medewerkers en organisatie is geen op zichzelf staand gegeven. Constant worden de polen
van de driehoek beïnvloed door externe beleidsontwikkelingen en concrete initiatieven die hun concrete vertaling
krijgen in onze werking. Voor 2016 lijsten we graag onderstaande initiatieven of bewegingen op. Zij versterken de
kernprocessen van de werking en voeden door hun invloed het innovatieve karakter van onze organisatie in
beweging.

Maatschappelijk debat jeugdrecht

Door de zesde staatshervorming worden de maatregelen die de jeugdrechters kunnen opleggen aan jonge
delictplegers een Vlaamse bevoegdheid. Een decreet jeugd(sanctie)recht realiseren is een bijzondere uitdaging voor
de komende jaren en stelt ons in staat om met deze nieuwe bevoegdheid en de integratie van een aantal inzichten
het jeugdrecht nauwer te laten aansluiten bij de jeugdhulp en onze hulpvormen. In een eerste fase werden
stakeholders samengebracht om vanuit verschillende perspectieven conceptnota’s rond diverse thema’s te
bespreken en te becommentariëren. De verdere bespreking van deze nota’s op politiek niveau laat inmiddels al even
op zich wachten. Desalniettemin is het de bedoeling om snel te komen tot een gedragen concepttekst inzake het
nieuwe jeugdrecht zodat het nieuwe decreet jeugdrecht op 1 januari 2018 in werking kan treden.

Het decreet jeugd(sanctie)recht is in zijn totaliteit van belang voor de kernprocessen in de vzw. We verwachten dat
een vernieuwd decreet onder andere tot een herpositionering kan leiden van de gemeenschapsinstellingen en het
Vlaams Detentiecentrum.

Kwaliteitslabel Intersectorale Zorgnetwerken

In 2015 bereikte ons vanuit Jongerenwelzijn een oproep rond een kwaliteitslabel voor intersectorale zorgnetwerken.
Hierbij werden middelen ter beschikking gesteld voor een structurele en duurzame uitbouw van intensieve
intersectorale samenwerking voor de hulpverlening voor kinderen en jongvolwassenen met een handicap en
complexe zorgvraag. De oproep bood een uitgelezen kans om de zorg naar deze kwetsbare groep jongeren en
jongvolwassenen op een duurzame manier uit te werken. We zochten aansluiting bij het netwerk Limburg, Vlaams Brabant, Brussel en engageren ons door een actieve deelname tot een onvoorwaardelijk kwalitatief hulpaanbod. Dit
netwerk (bestaande uit een 33-tal betrokken diensten en organisaties) is bestemd voor kinderen en jongeren met
een meervoudige problematiek waaronder minstens een erkende handicap is en die niet via de inzet van reguliere
(combinaties van) hulp de gepaste zorg krijgen.
Het doel van de hulpverlening binnen dit intersectorale zorgnetwerk wordt gestuurd door de vraag welke
ondersteuning deze jongere/ dit kind en zijn context nodig hebben. We trachten om engagementen aan te gaan om
het mogelijk te maken dat de jongere/het kind en zijn context op een waardige manier in relatie kunnen treden, in
menswaardige levensomstandigheden kunnen leven en hierin tot ontplooiing kunnen komen.
Iedere nieuwe toegewezen casus wordt door de intersectorale toegangspoort beknopt voorgesteld aan het
intersectoraal zorgnetwerk. Vanuit de voorstelling wordt er een contactgroep opgericht. Deze contactgroep bestaat
uit leden van het netwerk die zich willen engageren om mee verder te denken en mee te werken aan het zorgplan
van de betrokkenen cliënten.
Het zorgplan bevat een inhoudelijke component en een financiële component. Het zorgplan wordt samen met de
jongere/het kind en zijn context opgemaakt door de contactgroep. Vanuit de contactgroep wordt aangeboden welke
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diensten hij kan leveren vanuit de reguliere financiering en welke diensten als extra kosten via het netwerk dienen
te worden vergoed. Indien alle betrokken partijen akkoord gaan , wordt de uitvoering van het zorgplan opgestart. Om
de 6 maanden vindt er een inhoudelijke en financiële evaluatie p laats.

CANO en sport

Heel wat jongeren binnen de (bijzondere) jeugdzorg
ervaren

serieuze

drempels

op

het

vlak

van

sportparticipatie. Uit de praktijk blijkt ook dat de sport en de jeugdhulpsector elkaar onvoldoende kennen.
Met die insteek verspreidde Vlaams minister van
Sport Philippe Muyters in 2015 een oproep naar de
CANO-voorzieningen om op die manier sport en
jeugdzorg te verbinden. In april 2015 zijn we gestart
met het thema sport structureel onder de aandacht te
brengen van de werking en de doelgroepjongeren.

Met dit project beogen we gefaseerd en gespreid over
twee jaar, verschillende doelstellingen:
-

jongeren

in

plezierige

sportervaringen

diverse

sportcontexten
laten

positieve,

ontdekken

en

beleven, zodat de jongeren vertrouwd worden met het
sporten in de vrije tijd;
-

de intrinsieke motivatie van jongeren stimuleren om
op een duurzame wijze te sporten;

-

competenties en attitudes van jongeren versterken via
het sporten;

-

door jongeren toe te leiden naar sportbeoefening
buiten het kader van de

georganiseerde jeugdhulp

bijdragen tot de vermaatschappelijking van de zorg;

-

het uitbouwen van

een

netwerk van partners

structureel,

tussen

duurzaam

welzijns-, sport-

en

vrijetijdsactoren.

In het kader van dit project nam een personeelslid de
taak als sportmedewerkster op zich. Samen met de
begeleidersploeg tracht zij gedurende de looptijd van
het

project

bovenstaande

doelstellingen

te

verwezenlijken.
Eind 2016 kijken we terug naar een boeiend project
CANO en sport. We focusten expliciet op het
sportaanbod naar onze jongeren, naar het verhogen
van duurzame sportbeoefening, we legden contacten
met aanbieders. Eerder in het jaarverslag vertelden
we over de interne en externe vormingsactiviteiten
vanuit de STUT-ploeg. In februari 2017 wordt een
wetenschappelijke

evaluatie

van

het

project

voorgesteld in Brussel.

52

52

Reconversie verblijf in functie van jongeren met verhoogde psychische kwetsbaarheid

In het kader van een oproep ‘ Mogelijkheden van reconversie naar verblijven voor adolescenten met sterk verhoogde
psychische kwetsbaarheid’ die in februari 2016 werd verspreid, is er doorheen 2016 intens overleg gepleegd tussen
directies van Algemene Ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen en partners uit de integrale jeugdhulp.
De oproep van reconversie met aandacht naar intersectoraal samenwerken, past binnen verschillende visies: de
visie van de gids naar een nieuw geestelijke gezondheidsbeleid en de visie van alle partners rond de tafel waarin er
gestreefd wordt naar geïntegreerde trajecten en een globale aanpak met focus op het realise ren van continuïteit in
de zorg. De uitbouw van een unit willen we als een hefboom gebruiken om zo holistisch mogelijk een antwoord te
bieden op de zorgvragen die er leven in de regio. KPC, Kinderpsychiatrisch Centrum te Genk, heeft betreffende deze
reconversie het initiatief genomen. De netwerkcoördinator van Ligant kreeg het mandaat, vanuit het netwerkcomité
en de betrokken AZ, om het reconversieverhaal mee mogelijk te maken.
CANO Pieter Simenon nam deel aan de intersectorale overleggen om dit verhaal mee in te kleuren. In 2017 hopen
we verder onze schouders te zetten onder dit boeiend en noodzakelijk project.

Gedeelde trajecten met gemeenschapsinstellingen
De gemeenschapsinstellingen en Voorzieningenbeleid zetten de afgelopen jaren sterk in op verbinding met private
partners vanuit de overtuiging en ervaring dat onze jongeren gebaat zijn met naadloze trajecten en samenwerking
over grenzen heen.
Een recente uitbreiding van 36 modules intensieve contextbegeleiding rond het meisjesprogramma in Beernem
bracht veel voorzieningen samen om zich kandidaat te stellen of om mee te denken hoe zo’n intensievere
samenwerking vorm moet krijgen. Ook in andere campussen wordt al jarenlang actief en intensief geëxperimenteerd
met het samen opzetten en uitvoeren van begeleidingstrajecten. Vertrekkende van deze goede praktijken wil
Jongerenwelzijn in de loop van 2017 samen komen tot een helder en hanteerbaar draaiboek voor dergelijke
samenwerking. CANO Pieter Simenon heeft de voorbije jaren in de reguliere werking en binne n het protocol Nieuwe
Perspectieven bij Terugkeer kunnen proeven van deze nog intensievere vorm van samenwerking met de
gemeenschapsinstellingen. In een geplande bijeenkoms t op 8 maart 2017 verkennen de gemeenschapsinstellingen,
Voorzieningenbeleid en private voorzieningen hoe deze samenwerking in functie van deze doelgroepjongeren verder
gestalte krijgt. Vanuit CANO Pieter Simenon nemen we deel aan een kerngroep die de ontwikkeling van een
draaiboek op zich neemt.

Integrale jeugdhulp
Op 10 maart 2016 stelde Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen de beleidsnota Jeugdhulp 2.0 voor. De
jeugdhulp in Vlaanderen kreeg daardoor een update en legde nieuwe accenten om krachtiger de vele uitdagingen
aan te gaan. Er wordt meer ingezet op preventie en laagdrempeli ge hulp. De eigen krachten van jongeren en hun
ouders worden versterkt, onder meer via positieve heroriëntering.
Naast een inhoudelijke sturing van de accenten die men wenst te leggen de komende jaren, bevat het plan ook de
eerste blauwdruk van een vernieuwde governance structuur voor jeugdhulp. Concreet wordt de governance van de
integrale jeugdhulp vereenvoudigd en is het de intentie om te gaan voor een aansturing vanuit één agentschap en
één intersectoraal adviesorgaan. Op langere termijn wordt de sturing van de jeugdhulp dus samengebracht in één agentschap,
toch niet onbelangrijk. Dit zal onvermijdelijk zijn weerslag hebben op de sectoren die we vandaag kennen. Daarnaast wordt op
regionaal vlak de sleutelpositie van de Intersectorale Regionale Overlegfor a Jeugdhulp (IROJ) bevestigd. Dat IROJ
krijgt meer slagkracht en beslissingsbevoegdheid om in de regio de jeugdhulp beter te kunnen monitoren. Op basis
van een intersectorale programmatie kent de overheid, op termijn, de middelen uitbreidingsbeleid toe aan de
intersectorale regionale overlegfora.
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Jeugdhulp 2.0 bevat veel aanknopingspunten voor de strategische sturing van CANO Pieter Simenon. Pijnlijke
gebeurtenissen zoals het verhaal van Jordy die stierf van ontbering in een tentje in Gent maken dat de aan dacht
voor uitstroom van jongvolwassenen opnieuw hoog op de agenda komt. Het aanbod voor jongvolwassenen moet, vanuit
het oogpunt continuïteit, dermate georganiseerd worden dat ze bij uitstroom uit de jeugdhulp zo maximaal mogelijk over de kennis
en vaardigheden beschikken om een eigen weg te vinden. Voor jongeren en jongvolwassenen in verontrustende situaties en in
de gerechtelijke jeugdhulp is de periode van jongvolwassen zijn nog precairder. Zij zijn immers in de mogelijkheid – ongeacht de
problematiek die zich aandient – om te breken met jeugdhulp. Dit thema is gezien de doelgroep van CANO Pieter Simenon een
uitermate belangrijk thema. In de planning van 2017 zit alvast een deelname aan diverse fora die het thema aanpakken.
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