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OPBOUW VAN HET VERSLAG              

 

Dit jaarverslag is ook dit jaar gebouwd rond 

de driehoek.  De driehoek waarin onze 

doelgroep, onze medewerkers en de 

organisatie steeds in synergie werken.  We 

vergeten daarbij niet te kijken naar de globe 

waarin wij onze kernprocessen vorm 

geven.   

Als DC staat deze driehoek regelmatig 

centraal in onze dagdagelijkse werking.  Is 

het niet om een goede balans te bekijken 

tussen jongere en zijn context en de  

 

gevraagde doelstellingen, dan wel om 

telkens transparant te zijn naar de 

organisatie en beleid.  Van 

teambesprekingen tot de manier waarop 

onze begeleiders zich engageren in deze 

organisatie, tot de vragen vanuit de globe 

en dit telkens zonder onze eigenheid te 

verliezen.  

Deze driehoek is intussen al een vast item 

en kan dan ook niet weggelaten worden uit 

dit verslag. 
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AFKORTINGEN                                       M 

ADHD  Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

BAAL  Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg 

BINC  Begeleiding in Cijfers 

BJB  Bijzondere Jeugdbijstand 

BJZ  Bijzondere Jeugdzorg  

BT  Begeleidingstehuis 

CANO  Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning 

CLB  Centra voor Leerlingbegeleiding  

CPBW  Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk 

DB  Dagbegeleiding in groep 

DC  Dagcentrum 

EHBO  Eerste Hulp Bij Ongevallen 

GKRB  Gestructureerde Kortdurende Residentiële Begeleiding 

GB  Gezinsbegeleiding 

HCA  Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling 

IJH  Integrale Jeugdhulp 

IB  Individuele Begeleiding 

JAC  Jongeren Advies Centrum 

JOPLim Jongeren- Ouderparticipatie Limburg 

JRB  Jeugdrechtbank 

KOPP  Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen 

LPJ  Limburgs Platform Bijzondere Jeugdzorg 

LSD  Limburgs Samenwerkingsverband Dagcentra 

OCJ  Ondersteuningscentrum Jeugdzorg 

PROZA Projectgroep Ontwikkeling Zelfanalyse 

RTJ  Rechtstreekse Toegankelijke Jeugdhulp 

UCLL  University College Leuven Limburg 

VAPH  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

VSD  Vlaams Samenwerkingsverband Dagcentra  

VTE  Voltijds Equivalent 
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WOORD VOORAF 

 

 

Beste lezer,  

 

 

Voor u ligt het jaarverslag van 2016 van Dagcentrum de Teuten.  Met dit jaarverslag willen wij 

u op een beknopte en leesbare manier informeren over onze werking van het afgelopen jaar. 

We beschrijven een aantal processen die het resultaat zijn van de gezamenlijke inspanning 

van medewerkers, leidinggevenden, organisatie EN vooral van onze jongeren en hun 

gezinnen. 

We zijn fier op onze realisaties, zeker in een jaar met heel wat hindernissen.  

We lichten hier en daar al een tipje van de sluier over onze ambities en gedrevenheid.  In 2017 

willen we graag verder doen waar we mee bezig zijn en inzetten op wat werkt en dit op maat 

van de doelgroep!  

Een woord van dank is hier op zijn plaats.  Dit in eerste plaats naar de collega’s voor hun grote 

doorzettingsvermogen en de kracht om zich op een warme en verbindende manier te blijven 

inzetten voor onze doelgroep.  Merci Marijke, Eline, Charlotte, Anske, Joris en Yoshi.   

Eveneens een oprechte ‘dank je wel’ voor Roel Gerits en Ilse Jaspers die, in tijdelijke 

afwezigheid van een derde directielid, gewaakt hebben over de hele werking van het 

dagcentrum.  

Dank je wel, Raad van Bestuur en voorzitster Kristien Bosmans, voor jullie zorg in het behoud 

van missie en de visie over het geheel.   

Zonder jullie zouden de verhalen en opdrachten niet zijn zoals ze geweest zijn in 2016.   

Met dank voor de realisatie van dit jaarverslag aan al de collega’s van het dagcentrum, Guido 

Berx voor steun en toeverlaat, de verhalen van de jongeren en hun gezin, al degenen die 

ervoor gezorgd hebben dat dit jaarverslag een dynamisch verslag is geworden. 

Wij wensen jullie veel leesplezier in het lezen van dit jaarverslag 

 

 

 

In naam van het dagcentrumteam 

Anne Lommers 

Hoofdbegeleidster  
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ER WORDT GEZEGD DAT                     M 

 

Alles wat aandacht krijgt groeit  

      Kinderen de toekomst zijn 

 

Er geen probleem bestaat als er geen antwoord voor te vinden is   

  

SAMEN op weg gaan altijd nieuwe inzichten breng 

 

 

 

 

Iedereen zijn eigen talenten heeft 

Groeien niet altijd betekent dat dit altijd 

gemakkelijk is 

Er altijd een keuze is 

Er geen handleiding bestaat voor het opvoeden van jongeren 

 

Iedereen vanuit de beste bedoelingen doet wat hij doet 

Trek iets positiefs aan.. 

Dat past altijd! 
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1. BEPERKTE VOORSTELLING VAN DE VZW 

 

1.1 Schematische voorstelling 

   

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Voorstelling in modules                                            

Naar verdeling in modules ziet de sleutel er als volgt uit: 

 CANO begeleidingstehuis Pieter Simenon 

o 31 modules contextbegeleiding 

o 3 modules contextbegeleiding autonoom wonen 

o 12 modules verblijf 

o 4 modules ondersteunende begeleiding (project Ervaringsleren en project A) 

o 8 modules kortdurende krachtgerichte contextbegeleiding (positieve 

heroriëntering) 

 

 Projectendienst (APPéL) 

o 4 modules ondersteunende begeleiding (project Ervaringsleren en project A) 

  

 Dagcentrum de Teuten 

o 9 modules dagbegeleiding 

o 11 modules contextbegeleiding 

o 5 modules kortdurende krachtgerichte contextbegeleiding (positieve 

heroriëntering) 

 

 HCA-Dienst BAAL 

o HCA: Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling rond minderjarige delict 

plegers in het gerechtelijk arrondissement Limburg (Hasselt en Tongeren). 

o Herstelbemiddeling 

o Herstelgericht Groepsoverleg (HERGO) 

o Gemeenschapsdienst 

o Leerproject Slachtoffer in Beeld – Minderjarigen (SIB-M) 

o Leerproject Seksualiteit en Relaties in Balans (SRIB) 

o Leerproject Drugs, (ver)antwoord? (DVA) 

 

VZW 
Jongerenwerking 

Pietersimenon 

CANO 
Begeleidingstehuis 

Pieter Simenon

HCA Dienst BAAL

Dagcentrum De 
Teuten



Jaarverslag 2016 
 

 
8 

 
 

 

1.3 Algemene voorstelling VZW actueel 

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: 

“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.   

 

 

 

AUTHENTICITEIT TRANSPARANT   OP MAAT   REALISTISCH   HAALBAAR   

INNOVEREND  ZORGZAAM  ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het CANO begeleidingstehuis Pieter Simenon                                                                   M 

CANO Pieter Simenon is erkend voor een 

capaciteit van 34 intensieve begeleidingen 

opgedeeld in de volgende modules: 

module contextbegeleiding (31), module 

contextbegeleiding autonoom wonen (3), 

module verblijf (12), module 

ondersteunende begeleiding (4+4).  CANO 

begeleidingstehuis Pieter Simenon wordt 

georganiseerd op basis van het CANO-

concept.  CANO staat voor Centrum Voor 

Actieve Netwerkontwikkeling en 

Omgevingsondersteuning en is een 

geïntegreerd multimodaal en flexibel 

totaalconcept voor moeilijk begeleidbare 

jongeren en hun omgeving. 

Wij kiezen fundamenteel voor een 

specifieke doelgroep van vnl. adolescente 

jongens en hun leefomgeving die 

onderkend worden als maatschappelijk 

zeer kwetsbaar en zeer gekwetst.  De 

problemen waar zij mee geconfronteerd 

worden, zijn vaak multicomplex en van die 

aard dat een gewoon functioneren als zeer 

moeilijk wordt ervaren.  Onze jongeren 

komen vaak van een 

gemeenschapsinstelling en werden 

begeleid door meerdere andere 

hulpinstanties. 

 

 Respect voor ieders eigenheid 

en ernaar handelen! 

 

 

 Geloof in de kracht en de 

groeimogelijkheden in 

verbondenheid! 
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Het doel is het herstel van de gebroken 

samenhang tussen jongere en zijn 

leefomgeving.  Via een integrale 

begeleiding van de jongere en/in zijn 

leefomgeving worden enerzijds de 

competenties van de jongere vergroot en 

anderzijds wordt de draagkracht van de 

leefomgeving en de maatschappelijke 

instellingen vergroot.  Het procesdoel is de 

individuele en maatschappelijk 

emancipatie.  Methodisch wordt niet 

vertrokken vanuit één bepaald theoretisch 

kader, maar er wordt eerder eclectisch 

gewerkt vanuit verscheidene theorieën: 

voornamelijk zijn dat de maatschappelijke 

kwetsbaarheid, het ervaringsleren, 

cliëntgerichte begeleidingsrelatie, 

contextuele en systeemgerichte 

benadering. 

De module ondersteunende begeleiding 

regulariseerde de vroegere 

projectwerkingen Ervaringsleren en 

Project A en evolueerde zich de afgelopen 

aren tot APPéL.  Met APPéL willen we 

reguliere (hulpverlenings)trajecten 

ondersteunen.  De werking biedt een 

aanbod met een intern en een extern luik 

gericht op dag activering, korte 

ervaringstrajecten, (ont)heming, time-out 

en crisisbegeleidingsinterventie. 

Een bijkomende erkenning, betoelaagd 

door het Agentschap Jongerenwelzijn, 

verhoogt de samenwerking met en de 

doorstroming van jongeren vanuit de 

gemeenschapsinstelling(en).  Vroeger was 

dit een projectwerking, nl. GKRB 

(Gestructureerde Kortdurende 

Residentiële Begeleiding), vanaf begin 

2011 werd dit geregulariseerd in ene 

bijkomende erkenning voor 16 

capaciteitseenheden (binnen de 

bestaande capaciteit). 

Sinds 1 januari 2015 bieden we – in 

nauwe samenwerking met de collega’s 

van het dagcentrum- 8 modules 

kortdurende krachtgerichte 

contextbegeleiding aan.  Deze module 

staat beter bekend als “positieve 

heroriëntering” en is rechtstreeks 

toegankelijk.  De module sluit aan bij de 

missie en visie van de vzw, maar is als 

CANO terzelfdertijd ook onze eerste 

kennismaking met jongeren en gezinnen 

met een beperkte 

hulpverleningsgeschiedenis zonder 

tussenkomst van een jeugdrechtbank.  
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Dagcentrum de Teuten                                                                                                          m 

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 (bv CLB, DAGG, arts, 

kinderpsychiater,..) alsook vanuit OCJ 

(Ondersteuningscentrum Jeugdzorg) en 

SD (Sociale Dienst Jeugdrechtbank.   

 

Deze diensten kunnen beroep doen op ons 

dagcentrum voor diverse hulpvragen van 

een gezin. Zoals er zijn:  

° problemen gekoppeld aan het kind, 

financiële situatie van het gezin, 

gedragsproblemen, schoolachterstand,…. 

° de draagkracht en de bijhorende 

opvoedingsvragen zijn niet meer 

hanteerbaar. 

° de jongere zit in een impasse en laat via 

zijn/haar gedrag zien dat hij/zij zich niet 

meer goed in zijn/haar vel voelt.   

° een vraag voor huiswerkondersteuning en 

een individuele kijk op de jongere.  Het 

gezin kan het gedrag niet goed ontleden en 

heeft hierin ondersteuning nodig.  

 

Om aan deze vragen een antwoord te 

bieden worden deze jongeren en hun 

context ondersteund aan de hand van 4 

belangrijke pijlers: huiswerkbegeleiding 

(elke schooldag), individuele begeleiding 

voor de jongere (minstens 1x in de week), 

contextbegeleiding (1x in de week bij het 

gezin), schoolbegeleiding (meerdere keren 

per jaar).   

 

Naast de dagbegeleiding in groep 

gekoppeld aan contextbegeleiding, bieden 

we ook nog 2 extra contextbegeleidingen 

aan.  Deze contextbegeleidingen vervatten 

eveneens individuele begeleiding voor de 

jongere.  Deze begeleiding kan ingezet 

worden om een opname in dagbegeleiding 

te voorkomen, als men denkt dat dit voor 

het gezin al heilzaam kan zijn.  Eveneens 

kan deze contextbegeleiding ingezet 

worden na een dagbegeleiding, als 

intensieve nazorg, indien er nog een aantal 

hulpvragen zijn die aangepakt dienen te 

worden, maar een dagbegeleiding voor de 

jongere niet meer nodig is. 

 

Een probleem wordt door ons met 

verschillende brillen bekeken.  We gaan 

ervan uit dat een probleem zich geen 24 

uren voordoet en gaan op zoek naar de 

uitzonderingen.  Welke uitzonderingen zijn 

er?  Hoe houden ze het vol?  Welke 

hulpbronnen zijn al ingezet?  Wat zou er 

anders zijn als het probleem er niet meer 

zou zijn?  We kijken met het totale gezin 

naar de toekomst en focussen op krachten 

en talenten.  

 

 

Dagcentrum de Teuten spitst zich vooral 

toe op het aangrijpen en verhogen van 

kansen en mogelijkheden van jongeren, 

hun gezin en hun netwerk. 

° Als voorwaarde is er een duidelijk kader 

opgesteld, een concrete hulpvraag en 

goede afspraken tijdens de aanmelding en 

kennismaking.  

° Er is tevens bereidheid nodig van de 

jongere en zijn gezin om hiermee aan de 

slag te gaan.  Dit geeft ons de mogelijkheid 

om samen op weg te gaan en dingen aan 

te bieden. 
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° Wij werken met het hele gezin en zien 

graag de hele context, zelfs degenen die 

weinig op het gezin betrokken zijn.  We 

boren al deze eventuele hulpbronnen aan.  

° Er wordt verwacht dat de jongere en zijn 

gezin op de verwachte momenten naar het 

dagcentrum komt. 

° Als blijkt dat de pijlers van het dagcentrum 

niet de gepaste hulpverlening zijn, gaan wij 

samen op zoek naar een andere 

hulpverleningsbron.  Wij engageren ons 

hen verder op weg te helpen. 

Sinds 1 januari 2015 bieden we, samen met 

CANO Pieter Simenon 13 (8 CANO, 5 

dagcentrum) modules kortdurende 

krachtgerichte contextbegeleiding aan.  Of 

anders genoemd: Positieve Heroriëntering 

(PH).  Deze zijn eveneens rechtstreeks 

toegankelijk.  Er wordt hier gewerkt zonder 

wachtlijst.   

 

 

De HCA-dienst BAAL                                                                                                             m 

Het bureau Alternatieve Afhandeling staat 

in het gerechtelijk arrondissement Limburg 

garant voor het geïntegreerd aanbod van 

herstelgerichte en constructieve 

afhandelingen (HCA) bij minderjarige 

delictplegers. 

BAAL is gestart eind 1998 en is gevestigd 

in Hasselt, Kattegatstraat 8/8. 

 

BAAL organiseert herstelbemiddeling, 

HERGO, 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, uitgevoerd en geïntegreerd.  

Vanaf eind 2005 tot begin 2008 

participeerde BAAL in het preventieproject 

“BUMPER” in samenwerking met de 

regiodienst BJB Limburg. 

Vanaf 01 april 2007 kon BAAL officieel 

kwantitatief uitbreiden.  Medio 2007 

werden de leerprojecten “Seksualiteit en 

Relaties in Balans” en “Drugs, 

(ver)antwoord?” gerealiseerd. 

De ouderstage werd operationeel sinds 

begin 2008 in de vorm van een project, 

maar is ondertussen stopgezet. 

Vanaf 2009 is BAAL als HCA-dienst 

categorie 8 erkend voor de beide 

gerechtelijke arrondissementen Hasselt en 

Tongeren. 
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2. ONZE ORGANISATIE 

 

2.1  Organogram 

Procesgerichte netwerkorganisatie vzw 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 OPDRACHTSOVEREENKOMST 

                                         

  BACKOFFICE                          FRONTOFFICE 

  ONDERSTEUNING (input)                         KERNPROCESSEN (output) 

 

De procesgerichte netwerkvisie van de vzw 

richt zich vooral op een meer procesgericht 

organisatie.  In vorige jaarverslaggeving 

kon u al lezen dat we hier sterk hebben op 

ingezet.  Intussen is elke deelwerking in 

een zelfsturend kader bezig, op maat, 

binnen het kader van de vzw en steeds ter 

evaluatie. Zoals veel processen is dit 

proces eveneens dynamisch en zullen we 

hier later in het kwaliteitsverslag nog op 

terugkomen.   

Voor dit verslag is het belangrijk om te 

weten HOE we dit inzetten naar onze 

synergie tussen de items van onze 

driehoek.  We willen vooral inzetten op 

competentie, zorg en vertrouwen.  Dit wordt 

later nog wel duidelijker.  

RVB + AV

Directieteam

ADMIN + FINAN

Pojectgroepen

Steungroepen 

Dagcentrum 

HCA- Dienst 

CANO 
begeleidingstehuis

CLIENTEN 
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2.2  Organisatie en leiderschap 

In 2016 zijn we evenzeer verder aan de 

slag gegaan met het PNO model of te wel 

onze procesgerichte netwerkorganisatie.  

Anderzijds is er een proces geweest in het 

leiderschap in het dagcentrum.   

Omwille van verschillende onderstromen, 

onduidelijke leiderschap en andere 

motivaties, werd er in 2016 een 

herstelgericht proces op gang gezet tussen 

de 2 leidinggevenden in het dagcentrum. 

Het overige directieteam zette hier al eerste 

coachingstrajecten uit.  Deze waren 

bedoeld om de onderstromen uit te klaren 

en het onduidelijk leiderschap onder de 

loep te nemen.  Aansluitend heeft de RvB 

hierin opdrachten gegeven om de 

verbinding terug positief te laten verlopen.  

Doorheen dit dynamische proces heeft men 

steeds de focus gelegd op de kernwaarden 

van de VZW, nl. het verbinden en herstellen 

van breuken.  De keuzes van elk individu 

zijn hier eveneens belangrijk geweest.  

Deze keuzes zorgden voor een andere 

teamsamenstelling.   

 

2.3  Personeelsbeleid 

Doorheen het leiderschapsproces in 2016 heeft onze kernopdracht niet stilgestaan.  

Hieronder vindt u het organogram van het dagcentrum.   
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2.4 Sponsoring 

In 2016 konden we weer rekenen op een kleine bijdrage vanuit de Vriendenkring 

Jongerenwerking Pieter Simenon (Sint bijdrage).   Daarnaast heeft de extra steun van 

serviceclub Futura vzw ervoor gezorgd dat onze kinderen weer een onvergetelijk kamp 

konden beleven! 

Een welgemeende dank hiervoor: 
 
 

Dankjewel Futura VZW te Lommel 
Dankzij de centjes die we van jullie ontvingen, 

konden we de kinderen en jongeren een gat in de lucht laten springen. 
 

We organiseerden een onvergetelijke kamp, met het extra duwtje in de rug 
ging de tijd veel te vlug. 

 
Jullie steunden ons niet enkel met geld, maar er werden met de producten die we ontvingen 

ook leuke verzorgingspakketten samengesteld. 
Deze werden overhandigd aan de gezinnen de we begeleiden 

Op deze manier konden we iedereen blij maken, ongeacht de leeftijden. 
 

We appreciëren enorm wat Futura VZW Lommel voor ons doet 
Daarom hebben jullie dit dankwoord in het jaarverslag van ons tegoed. 
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3. ONZE DOELGROEP 

3.1  Een verwijzer meldt aan

Regelmatig kom je de brede instap tegen, 

of rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, 

maar wat is dat nu?  Wie hulp nodig heeft, 

kan met om het even welke hulpvraag 

terecht bij de brede instap.  Hulpverleners 

van Kind en Gezin, de Centra voor 

Leerlingenbegeleiding en de Centra voor 

Algemeen Welzijnswerk zoeken samen 

met kinderen, jongeren en hun gezin uit wat 

er aan de hand is en kiezen een passende 

oplossing.  Soms volstaat een eenvoudig 

advies of kortdurende hulp.  Als er meer 

specifieke ondersteuning nodig is, verwijst 

de hulpverlener met veel zorg door naar 

een gespecialiseerde dienst.  Zo kan dit 

onder andere zijn Centra voor Geestelijke  

Gezondheidszorg (CGG), Centra voor 

Kinderzorg en Gezinsondersteuning 

(CKG), rechtstreekse hulp en Diensten 

Ondersteuningsplan (DOP) van het VAPH. 

En sinds 2015 zijn ook de dagcentra 

bijzondere jeugdzorg rechtstreeks 

toegankelijk.Dit wil zeggen dat bv. een CLB 

medewerkster (een dienst van de brede 

instap) een jongere en zijn gezin kan 

aanmelden in het dagcentrum.   

Daarnaast heb je de niet rechtstreeks 

toegankelijke jeugdhulp, hier zal een 

consulent van de JRB een cliënt 

aanmelden bij het dagcentrum. 

Hieronder voorbeelden van RTJ en NRTJ.  

Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (RTJ)  

CLB meldt jongere aan                                                                                                 m 

o CLB meldt telefonisch jongere A aan in het DC.  Er worden basisgegevens genoteerd.  
 

o Kort na deze contactname, wordt een kennismakingsgesprek gepland met jongere, 
eventueel een vertrouwenspersoon, zijn gezin en de CLB medewerkster.  

 
o In dit kennismakingsgesprek worden de eerste verwachtingen en uitdagingen 

geëxploreerd.  Hier wordt een inschatting gemaakt of een dagcentrum de nodige 
ondersteuning kan bieden.  Daarnaast is het belangrijk dat we de jongere en zijn gezin 
zien en horen of zij het dagcentrum als ondersteuning zien zitten.   
 

o Jongere A wordt op de wachtlijst gezet.  
 

o Bij zicht op een open plaats, bekijken we de wachtlijst en kijken wie de volgende is.  
Indien jongere A, dan wordt de CLB medewerkster opgebeld.   We hanteren een 
ritsstysteem voor de wachtllijst. 

 
o Kort na deze contactname wordt er een intakegesprek gepland met jongere A, 

eventueel een vertrouwenspersoon, zijn gezin, de CLB medewerkster in het 
dagcentrum.  Een effectieve start kan binnen de 2 dagen. 

 

Niet rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (NRTJ) 

een consulent van de jeugdrechtbank meldt aan……                                                   m 

o Op de maandelijkse lijst van het OSD worden jongere B aangemeld.  Jongere B is een 

jongere met een consulent van de JRB. 
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o Indien nodig belt de consulent van de jeugdrechtbank naar het dagcentrum voor meer 

info of een kennismakingsgesprek.  Meestal zit de jongere op het moment van 

aanmelding nog in een ander hulpverleningsproces. 

 

o Bij een open plaats in het dagcentrum wordt dit via mail gemeld.   De aangemelde 

jongeren op deze lijst worden in orde van dringendheid opgestart.  Dit bekijken de 

consulenten onder mekaar.  Als jongere B het dringendst is, kan deze via een intake 

starten in het dagcentrum.  

3.2 Positieve heroriëntering (RTJ)

Positieve heroriëntering is een werkvorm 

die, door een kortdurend traject van 

maximum 4 maanden, inzet op 

communicatie en verbinding binnen de 

gezinnen.We brengen een proces op gang 

waar we ieders verhaal beluisteren en 

vervolgens laten uitwisselen met elkaar.  

We geloven dat als mensen echt naar 

elkaar luisteren en terug verbinding 

voelen, ze elkaar op een positieve manier 

ontmoeten en verantwoordelijkheid willen 

opnemen.  We ondersteunen en 

coördineren dit proces samen met het 

gezin.  We hopen hiermee gezinnen 

opnieuw in hun kracht te zetten zodat ze 

samen verder kunnen zonder meer 

ingrijpende hulp.  Dit wordt mogelijk 

gemaakt door een goede samenwerking 

met onze aanmelders: CLB, CKG, CGG, 

KPC, OCMW, OCJ ea. 

2016 was een belangrijk jaar voor 

positieve heroriëntering.  We gingen in 

2015 van start met 13 modules 

krachtgerichte contextbegeleiding in 

functie van positieve heroriëntering samen 

met CANO begeleidingstehuis.  Het 

afgelopen jaar verstreken we 

samenwerkingsverbanden met 

aanmelders en gaven we ondersteuning 

aan verschillende gezinnen.  Samen met 

de voorzieningen in Limburg willen we dit 

aanbod verder versterken in 2017.  

 

3.3  Ons aanbod aan de hand van de 4 pijlers 

Gezinsbegeleiding: wordt wekelijks gepland in het gezin.

Gericht 

Existentieel 

Zonder oordeel 

Inspireren 

Neus in andere richting 

Samen 

 

 

 

 

 

Blijven aanmoedigen 

Eigenheid 

Geloof 

Erkennen 

Luisteren 

Eerlijk 

In vertrouwen 

Doorzetten 

Inzetbaar 

Nu en de toekomst is belangrijk 

Goed is goed genoeg 
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Groepsbegeleiding: dagelijks aanbod in het dagcentrum.    
  

WAZZ ME DATTE   *   LUISTEREN NAAR MEKAAR    * 

LEUKE DINGEN SAMEN DOEN   *    ACTIVTEITEN    

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Groepsbegeleiding is één van de 

belangrijkste pijlers van het dagcentrum.  In 

het DC zetten we in op veel individuele 

doelstellingen van de jongeren.  Zo is het 

bv. voor een jongere belangrijk om op een 

positieve manier aandacht te vragen.  Een 

andere jongere heeft als uitdaging om op 

een goede manier vriendjes te maken.  Nog 

een andere jongere kampt met een ASS 

stoornis, voor hem is het een uitdaging om  

 

zich in de groep te engageren.  Bij al deze 

jongere wordt er op maat gewerkt en 

gekeken wat het meest haalbare is.  We 

zetten vooral oplossingsgerichte methoden 

in. 

Een uitspraak van een jongere: “In het DC 

heb ik echte vrienden gemaakt. Vrienden 

die me aanvaarden zoals ik ben.  Ik ben nu 

klaar om daarbuiten ook echte vrienden te 

maken.”   
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Individuele begeleiding: dagelijks aanbod in het dagcentrum. 

 

 

Wie ben ik?  Waarom is mijn mama altijd zo 

boos op mij?  Waarom lukt het huiswerk me 

niet zo goed?  Waarom heb ik altijd ruzie 

met mijn zus thuis?  Ik ben vaak bang ’s 

nachts, hoe komt dit?  Ik heb ADHD en 

begrijp de anderen niet zo goed?  Ik mis  

 

 

 

 

mijn mama en heb nachtmerries?  Mijn 

ouders zien me niet zoals ik echt ben?  Ik 

ben altijd de schuldige….  Hoe komt het dat 

ik zo vaak ruzie heb op school?  Ik ben 

soms agressie, ik gooi soms met dingen?  

Ik ben niet zo’n grote prater, laat me maar 

doen…. Ik wil graag dat het thuis beter 

gaat…. 
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Schoolbegeleiding: dagelijks aanbod in het dagcentrum. 

 

We stappen mee in de leefwereld van de jongere.  

De school is een belangrijke onderdeel om te 

kunnen ontwikkelen en groeien, op maat van de 

jongere.  Samen met de context focussen we op 

wat goed gaat.  Daarnaast zetten we in kaart wat 

minder gaat.  Dit kan gaan over schoolse 

resultaten, groepsaangelegenheden, conflicten 

enz.  Is er effectief een individueel probleem, of wilt 

de jongere iets zeggen met zijn gedrag?  Waar kan 

de jongere zijn/haar talenten laten schitteren?  Hoe 

zetten we meer van het goede in? 

 

 

Huiswerkbegeleiding: dagelijks aanbod in het dagcentrum en/of in/met de context.

 

Huiswerkbegeleiding is onze 4de pijler.  

Zoals het woord zelf zegt, begeleiden we 

het dagdagelijkse huiswerk van de jongere.  

Dit gebeurt meestal in het dagcentrum.    

In het DC houden we een kaft bij waarin de 

belangrijkste aandachtspunten zijn 

opgenomen en hun vooruitgang opvolgen.  

Om hen te stimuleren zijn er steeds extra 

oefeningen beschikbaar.  We kijken elke 

dag de agenda na om zo de verbinding met 

de school te behouden en een goede 

opvolging te bieden.  We zorgen, waar 

nodig, samen met de jongeren voor orde in 

de boekentas.   

Sommige jongeren hebben soms weinig tot 

geen huiswerk.  We proberen dan toch om 

een goede continuïteit te houden door 

minstens 2 keer in de week huiswerk te 

doen.  Dit zetten we verder in de 

vakantieperioden.  Dit kadert vooral in het 

ontwikkelen van een goede leerhouding. 

Omdat we de transfer naar de thuissituatie 

belangrijk vinden, laten we ouders in het 

dagcentrum ook huiswerkbegeleiding 

“oefenen” samen met hun kinderen.  

Vervolgens gebeurt dit op thuisblijf-en/of 

afbouwdagen met ondersteuning van een 

begeleider.   

 

3.4 Een kleine reis door ons ander aanbod 

Zonet hebt u kunnen lezen over onze 4 

pijlers.  Nu willen we u in vogelvlucht 

meenemen naar een meer specifiek 

aanbod (ingezet binnen onze  4 pijlers van 

het dagcentrum). 

Wazz me Datte? 

“Wazz me Datte?” stond dit jaar stil bij 

verschillende actuele thema’s samen met 

de jongeren.  Ook dit jaar werden er 

verschillende, interactieve vormingen 

uitgewerkt in het dagcentrum.  We hielden 

hierbij rekening met de interesses en de 

leefwereld van onze jongeren.  We stonden 

stil bij:“onze ecologische voetafdruk”: We 

keken samen naar het milieu, de ongelijke 

verdeling in de wereld en hoe we gezonde 

en ecologisch verantwoorde maatlijden op 

tafel kunnen zetten.  Dit werd eveneens in 

praktijk gezet in de maaltijden in het DC en 

is nog wekelijks een thema aan tafel.“de 

vluchtelingencrisis”: We verdiepten ons in 
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dit thema, maakten kennis met andere 

culturen en lieten de jongeren door 

ervaringsleren aanvoelen wat discriminatie 

betekent.  Binnen dit thema werd het 

“thema kinderrechten” aangehaald.  

Kinder- en tienerwerking 

Gezien de leeftijdsverschillen binnen onze 

groep, proberen we activiteiten op maat te 

voorzien.  We doen activiteiten zowel met 

de gehele groep als in 2 verschillende 

groepen nl: 

De kindergroep (6-12 jaar) = kinderwerking. 

De tieners of jongerengroep (12-18 jaar) = 

tienerwerking. 

In het DC hebben we effectief een 

kinderkamer en een tienerkamer, die 

aansluit bij hun interesses en leefwereld.   

In de kinderwerking wordt vooral ingezet op 

samen spelen en ontdekken. 

In de tienerwerking worden vooral actuele 

thema’s aangehaald (zoals in Wazz me 

Datte).  Zo bezochten we met de tieners 

externe diensten zoals JAC.  Andere 

actuele thema zoals sociale media, sexting, 

pesten en grenzen passeerden ook de 

revue 

Steunkoffer 

In het DC hebben we effectief een 

steunkoffer.  Een koffertje dat de gezinnen 

en jongeren kunnen uitlenen en kunnen 

vullen met voor hen belangrijke thema’s.   

Bv.: de mama van A heeft op dit moment 

veel moeite om A ’s avonds tijdig in bed te 

krijgen.  Hier worstelt ze al heel lang mee.  

Omdat dit heel vermoeiend is en ze naar 

eigen zeggen al alles geprobeerd heeft, 

geeft ze het op en laat ze hem maar bij haar 

slapen.  Via de gezinsbegeleiding wordt 

voorgesteld om een ritueeltje in te lassen 

en dit heel consequent op te volgen.  Het 

valt op de dat A angst voor het donker 

heeft.  We geven mama en A een koffertje 

mee met een boek en spelletje over 

angsten.  De begeleidster zet mama op 

weg met dit koffertje.  Na ruim een maand 

brengt mama het koffertje terug en zegt dat 

ze dit niet meer nodig heeft.  A gaat tijdig 

slapen, zij houdt zich aan het ritueeltje en 

heeft intussen boekjes in de bib gehaald die 

ze elke avond voorleest.  A daarentegen 

vertelt aan zijn IB over zijn angsten en op 

hetzelfde tijdstip wordt dit thema omgezet 

in een voordeel voor beiden.  

Ander materiaal kan zijn: 

voorplantingsspel, boek over rouw en 

verlies, themaboekjes zelfbeeld, 

eenvoudige spelletjes om de interactie 

tussen ouder en kind te verbeteren, 

informatief materiaal, …..  

Ouderwerking 

Al vele jaren hebben we een stevige 

ouderwerking in ons DC.  Dit hebt u 

ongetwijfeld al meermaals gelezen in 

vorige jaarverslagen. We willen hier geen 

herhaling schrijven, maar daarnaast zijn we 

best wel trots op de inzet van onze ouders 

in het DC. 

De ouderwerking heeft in 2016 onder 

andere volgende activiteiten gekend: 

Thema avonden voor ouders; seksualiteit, 

sexting, pesten 

KAMP voorstellingen 

Gezinsdag (uit eten in een sociaal 

restaurant, bezoek aan de 

Breugelhoeve,… 

Gezellige samenkomsten in het DC met 

ouders en aanspreekouders 

In 2017 zetten we verder in op 

laagdrempelige contacten en wordt er elke 

eerste woensdag van de maand in het DC 

een praatcafé gehouden voor de ouders 

samen met de aanspreekouders.  Het DC 

stelt enkel de ruimte ter beschikking.  De 

bedoeling is dat de aanspreekouders op 

een meer toegankelijke manier luisteren 

naar de ouders en hen, door hun eigen 

ervaringsdeskundigheid, verder op weg 

zetten. 
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3.5 Tevredenheidsmeting (TV) kinderen en ouders  

In bijlage is een blanco versie van de 

tevredenheidsmeting kinderen, jongeren, 

ouders terug te vinden. 

In 2016 hebben we een verbetering 

aangebracht in het verloop van onze 

tevredenheidsmetingen.  We zijn hier in 

eerste instantie in overleg gegaan met de 

ouders en jongeren, daarna met de 

aanspreekouders.  Meer info hierover 

vindt u later in ons kwaliteitsverslag als 

verbeterpunt van 2016.   

Veranderingen in 2016: 

o De TV metingen werden ingekort (voor kinderen, jongeren en ouders) 

o I.p.v. een kruisje, dienen ze nu te antwoorden met JA/NEE 

o De TV metingen worden sinds 2016 afgenomen door de aanspreekouders 

(laagdrempeliger, objectiever,…) 

 

Conclusie tevredenheidsmetingen 

kinderen 

(van 6 tot 12 jaar) (in 2016 zijn er 5 TV 

metingen afgenomen) 

Kinderen geven aan dat ze de IB 

momenten leuk en waardevol vinden.  Bij 

de meeste TV metingen viel het op dat  ze 

een goede “klik” vinden met hun individuele 

begeleid(st)er.  Ze geven dan ook aan dat 

een wissel van IB een andere IB moeilijk 

zou zijn om terug vertrouwen te winnen.   

Onze kinderen kijken kritisch naar de 

huiswerkbegeleiding.  Ze kunnen zeggen 

dat ze dit geen leuk moment van de dag 

vinden.  Als ze na de school naar het 

dagcentrum komen, zouden ze liever direct 

willen spelen i.p.v. huiswerk te maken.  Een 

aantal kinderen kunnen daarentegen wel 

aangeven dat dit moet gebeuren zodat ze 

slimmer worden en later iets kunnen 

bereiken als ze hun best doen. 

Zoals de jongeren willen ook de kinderen 

meer inspraak en participatie.  Zo willen ze 

mee beslissen over de activiteiten die 

tijdens de vakanties worden gepland.  

Uit de TV metingen blijkt ook dat de 

kinderen niet altijd kunnen begrijpen 

waarom er zoveel dingen worden 

opgeschreven.  Ze zijn op de hoogte van de 

inhoud van hun dossier en vragen soms om 

dit dossier in te kijken.   

Conclusie TV metingen jongeren (van 12 

tot 18 jaar) (in 2016 zijn er 3 TV metingen 

afgenomen) 

Heel belangrijk voor onze jongeren is 

inspraak en participatie.  Dit zouden ze nog 

meer willen.  De jongerenvergadering 

vinden ze al een goed middel.  Jongeren 

geven aan graag aanwezig te zijn op deze 

vergadering en willen deze graag gepland 

zien op momenten dat alle kinderen en 

jongeren aanwezig kunnen zijn. 

Jongeren vinden hun verslaggeving 

belangrijk.  Ze geven aan expliciet te willen 

weten wat er over hun geschreven wordt.  

Ze horen hier veel over tijdens de 

jongerenvergadering en kunnen hun 

dossier inkijken, maar vinden dit niet 

voldoende.  Graag willen ze actief 

betrokken worden in het maken van een 

verslag. 

Conclusie TV metingen ouders  

(5 starters en 9 na 6 maanden) 

De pas gestarte ouders geven aan dat ze 

vaak weinig kennis en informatie hadden 

over de dagcentrumwerking voor het 

kennismakingsgesprek.  Het 

kennismakingsgesprek geeft wel veel info 
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en duidelijkheid, maar deze valt in de loop 

van de weken nadien weg.    De tijd die 

tussen het kennismakingsgesprek en de 

effectieve opstartdatum is heel lang.  Heel 

graag willen de ouders in de tussentijd op 

de hoogte worden gehouden van de 

tussenstand op de wachtlijst.  Dit neemt het 

dagcentrum mee als aandachtspunt naar 

2017 (zie kwaliteitsverslag).  Eens de 

individuele begeleiding is gestart zien de 

ouders meteen een verschil bij hun kind.   

De TV meting na 6 maanden bij ouders 

kenmerkt zich in 2016 vooral door een 

tevredenheid over de dagcentrumwerking.  

Door de inzet op participatie geven de 

ouders aan dat ze hierdoor meer feedback 

durven geven, meer aandachtspunten ter 

verbetering kunnen aanbrengen enz…

 Enkele aandachtspuntjes in 2016 waren: 

 

o kritisch kijken naar huiswerkbegeleiding (nog meer op maat) 

o nog meer betrokkenheid van de ouders bij het maken van het huiswerk in het 

dagcentrum. 

Deze aandachtspunten worden in 2017 meegenomen (zie kwaliteitsverslag). 

 

Algemene conclusie  

In alle TV metingen van de ouders komt 

hetzelfde naar voren.  Al deze ouders 

geven de gezinsbegeleiding, die in het DC 

wordt aangeboden, een zeer hoge score.  

Naast het voelbaar verbeteren van de 

gezinssituatie, wordt ook aangegeven dat 

dit zeker de kracht is van het dagcentrum.   

Conclusie TV meting ouders en jongeren 

einde begeleiding (2 afgenomen TV 

metingen ouders, 2 jongeren) 

Ouders: 

Geven aan dat ze veel gehad hebben aan 

de gezinsbegeleiding.  Het vertrouwen, het 

op weg helpen en er samen voor blijven 

gaan blijft hen heel sterk bij.  Ze scoren de 

gezinsbegeleiding in het dagcentrum heel 

hoog. 

Tevens zijn ze tevreden hoe de individuele 

begeleiding zich naar hun kinderen heeft 

ingezet.  Ze zagen veranderingen, in eerste 

instantie niet altijd positief omdat dit effect 

had op hun gezinsleven.  De aangeleerde 

methoden zijn heel effectief geweest en 

worden nu nog steeds ingezet. 

Jongeren:  

Deze 2 jongeren scoren de individuele 

begeleiding heel hoog.  In het begin werd 

dit niet altijd als leuk gevonden omdat er 

soms onderwerpen werden aangesneden 

die ze niet zo leuk vonden.  Ze kunnen nu 

zelf zeggen dat veel dingen voor meer 

fijnere momenten thuis heeft gezorgd.  

Algemene conclusie afname TV metingen 

Al onze kinderen, jongeren en ouders zijn 

bevraagd door een aanspreekouder.  We 

kunnen hieruit ook concluderen dat deze 

metingen heel grondig en onafhankelijk zijn 

gebeurd.   

Er is sterk ingezet op inspraak en 

participatie en dit is duidelijk voelbaar.  De 

mate van inspraak en participatie is dan 

eveneens voor evaluatie vatbaar. 

Alle partijen zijn duidelijk over de 

aandachtspunten in het DC.  Deze nemen 

we mee als actiepunten in 2017, waarover 

u meer kan lezen in ons kwaliteitsverslag 

van 2016.  

 



Jaarverslag 2016 
 

 
23 

 
 

3.6 Uit het leven gegrepen 

Verhaal van jongere X:  

Jongere X werd hier met zijn gezin 

aangemeld omwille van onvoorspelbare 

woede aanvallen.  Hierdoor geraakte hij 

meer geïsoleerd van zijn leeftijdsgenoten 

en had dit een effect op zijn gedrag.  Het 

aangaan van goede relaties, samen met 

het onder controle krijgen van woede 

aanvallen waren dan ook de belangrijkste 

aandachtspunten ter ondersteuning.  De 

alleenstaande mama wist niet meer hoe ze 

op een goede manier met dit gedrag diende 

om te gaan en zag nog weinig positieve 

dingen.  Ze riep onze hulp in.   

In het individueel begeleidingsmoment 

werd er aanklampend gewerkt.  Er werden 

verschillende methodieken gebruikt om in 

eerste instantie naar het verhaal van de 

jongere te luisteren.  Na een tijdje durfde de 

jongere naar zichzelf te kijken en hoe hij 

overkwam bij anderen.  Door middel van 

rollenspelletjes werden situaties 

nagespeeld.   

Intussen luisterde een andere begeleider 

naar het verhaal van de moeder.  Ze 

vertelde hoe ze ontelbare pogingen had 

gedaan om haar zoon op het goede pad te 

brengen, hoe ze zelf haar grenzen had 

verlegd, ten koste van zichzelf.  Maar ook 

hoe ze zich had bevraagd bij andere ouders 

en hoe zij hiermee omgingen.  Na een tijdje 

van actief luisteren, kon de begeleider de 

verhalen herkaderen en de uitzonderingen 

in kaart brengen.  Er werd ruimte 

gecreëerd.  

We brachten de jongere en mama samen 

om over de moeilijke momenten te praten, 

maar ook over deze uitzonderingen en 

krachten.  Beiden kregen inzichten over 

zichzelf en konden naar mekaar 

verwoorden waar ze elkaar voor nodig 

hadden.  Eveneens kon er gezegd worden 

wat er van de ander verwacht werd als ze 

over elkaars grenzen gingen.  

Dit werd tevens in kaart gebracht.  De 

uitzonderingen van goed gedrag groeiden.  

De uitzonderpingen waren nu de moeilijke 

situaties.  Zowel met deze jongere als met 

deze mama werden afspraken gemaakt.  

Beiden waren zeer gemotiveerd om aan de 

slag te gaan.  Ze wisten trouwens dat ze 

konden bouwen op elkaar en hulp konden 

vragen indien nodig.    

Deze jongere is nu 23 jaar en komt nog 

regelmatig langs in het DC.  Hij stelt soms 

nog vragen of springt gewoon even binnen.  

Beiden zijn trots op de band die ze nu met 

elkaar hebben.  De alleenstaande mama 

geeft aan haar eigen ervaringen regelmatig 

in te zetten bij vragen van andere mensen 

over de opvoeding van hun kinderen.   

 

Verhaal van jongere Y: 

In het DC meldde zich via OCJ een jongere 

aan met agressie naar zijn mama.  Het ging 

over een gescheiden gezin afkomstig uit 

Marokko.  Omdat mama niet altijd begreep 

wat haar zoon bedoelde (taalprobleem), 

wist ze niet altijd of ze hem juist begreep.  

De relatie met de zus van de jongere was 

eveneens niet constructief.  Veel conflicten, 

waarin vooral jongere Y zich negatief 

gedroeg.  Tevens liep het huiswerk niet 

goed en waren ook daar vaak veel 

conflicten.  Mama gaf aan dat ze het soms 

heel moeilijk had om met de kinderen naar 

de winkel te gaan.  In de winkel was vooral 

het gedrag van jongere Y negatief.  Voor 

mama was het moeilijk om in het openbaar 

te sanctioneren 

In de IB werd er oriënterend gekeken naar 

het gedrag van deze jongere.  Er werden 

signalen vastgesteld waarin we het 

vermoeden hadden dat deze jongere ASS 
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zou kunnen hebben.  We schakelden een 

kinderpsychiatrisch centrum in om onze 

bevindingen te onderzoeken.  Uit dit 

onderzoek werden onze vermoedens 

bevestigd.  De jongere had ASS en kreeg 

aangepaste medicatie. 

Om de relatie tussen broer en zus te 

verbeteren en te versterken, werd de zus 

eveneens in het dagcentrum opgenomen.  

We werkten hier op maat en zetten beiden 

vaak aan een gezamenlijke opdracht.   

Intussen veranderden we onze aanpak 

voor deze jongere met ASS.  We zorgden 

voor een duidelijkere structuur in het DC en 

ook thuis.  We zorgden voor picto’s, op 

maat.  We gaven deze jongen 

verantwoordelijkheden daar waar hij zijn 

talenten kon inzetten.  Deze jongen kon 

goed bouwen en tekenen.  Jongere Y kreeg 

hierdoor vaak positieve bevestiging en 

negatief gedrag werd minder.  

Intussen was mama sterker geworden in de 

Nederlandse taal en ging regelmatig naar 

Elimar.  Ze vond hier vriendinnen waar ze 

over andere onderwerpen kon spreken.   

Na een tijdje kon het thema “papa” 

aangehaald worden.  De vader van deze 

twee kinderen was vaak fysiek agressief 

naar mama en hiervan waren de kinderen 

vaak getuige.  Voor mama deden de buien 

van haar zoon denken aan de aanvallen 

van haar man destijds.  Deze agressie is 

minder erg door de medicatie, maar zorgde 

voor nog veel vragen van moeder, dit ten 

koste van de zus.   

Na 1 ½ jaar begeleiding, bleef mama zich 

zorgen maken over de toekomst van haar 

zoon.  Haar grootste angst was dat haar 

zoon werd zoals haar ex-man.  Samen met 

mama, consulent en DC dachten we dat 

een internaat de beste oplossing zou zijn.  

In eerste instantie was dit voor mama heel 

moeilijk.  Ondanks een goede Westerse 

inburgering, was dit in haar cultuur heel 

moeilijk.  Wat zouden de anderen hiervan 

zeggen?  Voor haar was dit haar zoon, en 

in die cultuur “man” in huis.  Het uit huis 

halen en door anderen laten opvoeden, 

was dan ook niet evident.  Toch vond 

mama dat er vervolghulpverlening nodig 

was. We gingen samen met mama en zus 

op pad om dit zo duidelijk mogelijk te 

maken.  We brachten meermaals een 

bezoek aan een internaat.  We gingen 

samen op gesprek in de school.  We 

spraken over de dagdagelijkse dingen.   

Na 2 jaar was er een plek voor de jongen 

op internaat.  We begeleidden mama en 

zoon samen in dit moment.  Voor de jongen 

was het heel moeilijk, maar naarmate de 

tijd verstreek, leek de structuur op het 

internaat alleen maar voordelen te hebben.   

In nazorg kon mama alleen maar lof 

spreken over haar begeleiding.  Het vooral 

samen op weg gaan met respect voor “tijd” 

om zich in te leven, werd als meest 

voornaam benoemd.  Mama is zelf in 

begeleiding gegaan om haar eigen angsten 

een plekje te geven.  Dit zorgde voor 

aangename weekends als ze met hun 

drietjes thuis waren.    
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4. ONZE MEDEWERKERS  

 

Een van de polen van onze driehoek zijn onze medewerkers.  Wie zet zich in het DC 

dagdagelijks in? 

 

 

 

 

 

 

 

In totaal 6,26 VTE 

 

4.1 Personeelsplaatje per 31-12-2016 

Op 31 12 2016 is het VTE plaatje van het dagcentrum als volgt:  

  

Leeftijd                                      VTE                                       Aantal  

-25 jaar                                     0,855                                      1 

25-30 jaar                                 2,75                                        3 

30-40 jaar                                 0                                             0 

40-50 jaar                                 1,5                                          2 

50-60 jaar                                 0                                             0  

+60 jaar                                    0                                             0  

Totaal                                       5,105                                      6 

 

Vaste contracten 

Directieteam    Roel Gerits     100% 

     Master in Criminologie 

Ilse Jaspers      100% 

Master in de Criminologie  

Sigrid Bielen    (uit VZW in 2016)  100% 

Bachelor Orthopedagogie     
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Hoofdbegeleidster   Anne Lommers    100% 

     Graduaat orthopedagogie 

 

Begeleid(st)er    Eline Nuyts     100% 

     Bachelor orthopedagogie 

     Anske Paeshuyse    (uit VZW 19 12 16) 100% 

     Maatschappelijk werker HIK 

Marijke Van Den Bossche    50% 

Bachelor orthopedagogie 

 

Charlotte Maes    76% 

Bachelor orthopedagogie 

Joris van Lindt    50% 
 Graduaat maatschappelijk werk 

 

Tijdelijke contracten 

Begeleider     Charlotte Maes    24% 

     Joris van Lindt    25% 

Yoshi Gordijn      86% 

     Bachelor orthopedagogie 

 

Vrijwilligers 

Vrijwilliger    Carina van Genechten  6 uren in de week 

     Roger Theunis   6 uren in de week 

 

ART 60 

ART 60    Hamida Mahaber    100% 

     Vluchtelinge Afghanistan 
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Stagiair(e)s in 2016 

 

Langdurend    Rajesh Gielen 

     Student QRIOS Hasselt 3de jaar 

Vroegtijdige beëindiging stage april 2016 

 

Yoshi Gordijn 

Student UCLL Hasselt 3de jaar 

Met positieve evaluatie geslaagd 

 

Laura Van den Boer 

Student 3de jaar HIK 

Stage loopt van september 2016 tem juni 2017 

 

 

 

4.2 Vormingen en opleidingen 

We werken in een lerende organisatie.  We vinden het belangrijk dat iedereen kansen krijgt 

om te groeien in de organisatie.  Deze vormingen worden deels aangeboden voor het hele 

team, deels in individuele trajecten.  Hieronder een aantal van gevolgde vormingen:  

 

 Proces Team Jürgen Peeters 

 Welzijnsoverleg  

 Deelname aan LSD, VSD 

 Interne vormingsmomenten REGAS (gegeven door teamlid die opleiding 

gevolgd heeft) 

 Interne vorming ergonomie (IDEWE) 

 Interne vorming EHBO (opfrissing HACCP door interne begeleidster) 

 Debatlunch Sexting (expertise intern) 

 Verdieping contextueel gerichte aanpak 
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5. HET GROTERE GEHEEL, DE GLOBE 

 

5.1 Overleg en samenwerkingsverbanden 

 

Cobal overleg (VSD). De coördinatoren/leidinggevende van de dagcentra maken deel uit van 

deze overlegorganen.  In 2016 is deze plek vooral ingevuld door Roel Gerits.   

Thema’s die tijdens deze overlegmomenten zijn besproken zijn onder anderen: 

Terugkoppeling RvB Vlaams Samenwerkingsverbond Dagcentra, Inhoudelijk thema 

“de vertrouwenspersoon”, Uitwisseling over laagintensief/breedsporig en hoe hiermee 

omgaan, mededeling vanuit Agentschap rond Binc-registraties enz.   

 

BAL overleg (VSD). Vanuit het dagcentrum werden deze vergaderingen bijgewoond door een 

begeleider, Joris van Lindt.  Hij nam thema’s mee vanuit het dagcentrum  onder andere: 

o Seksualiteit en hoe wordt dit protocolgewijs gehanteerd in de groep? 

o Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en hierin de opstart vragen en 

verwachtingen.  Hoe meldt een jongere zich aan?  Hoe zit het met de 

wachtlijsten?  

o Hoe gaat met om met de wachtlijst rechtstreeks toegankelijkheid?   

o …. 

 

LSD of Limburgs Samenwerkingsverband dagcentra. Vanuit het dagcentrum sloot Anske 

Paeshuyse aan op deze vergaderingen.  

o Hanteren van EHBO 

o Het opvolgen van HACCP en registraties 

o Rechtstreeks Toegankelijk, hoe hanteren?  

o Delen van diverse procedures 

o Seksualiteit, beleving en hantering in een dagcentrum.. 

o ….. 

 

JopLim. Vanuit het dagcentrum nemen 3 ouders deel, die ooit een jongere in begeleiding 

hadden in het ons dagcentrum.  Zij vertegenwoordigen de oudergroep en brengen hun eigen 

ervaringen in.  Een aantal  van deze ouders nemen ook deel aan de 

mandaathoudersbijeenkomst.  Thema’s hier zijn: 

o Inspraak en participatie en dit vanuit ouders en jongeren 

o Ideeën inbrengen aan lopende projecten 

o Ervaringen delen en deze inzetten naar dialoogdagen.. 

o …… 

 

Dit is maar een beperkt overzicht.  Meer hierover kunt u later lezen in ons kwaliteitshandboek.  
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5.2 Externe beleidsontwikkeling 

Bezetting en Benutting

Sinds 2015… 

Vanuit het jeugdlandschap is er gelijktijdig 

met de opstart van het modulair kader en 

de modulering in het kader van de 

Integrale Jeugdhulp gestart met het 

registreren van de benutting, naast de 

bezetting die al genoteerd werd.  

Vanuit een onduidelijke profilering en de 

wens om de typemodule dagbegeleiding in 

groep gerichter en flexibeler in te kunnen 

zetten en dit op maat van de jongere als 

op maat van de visie van de organisatie, 

werd deze typemodule rechtstreeks 

toegankelijk.   

 

Er werd geopteerd om de bezetting van 

deze flexibele trajecten (zo ook bv het 

inschakelen van broers/zussen, of 

jongeren die al een traject 

contextbegeleiding volgden) ook te meten 

aan de hand van de benutting.   

In juni 2016 werd een eerste evaluatie 

gemaakt van deze benuttingcijfers.  De 

belangrijkste bevindingen hieruit zijn: 

(Vanuit de omzendbrief Jongerenwelzijn 

van 14/07/2016): 

- De gemiddelde benutting van deze 

typemodule op Vlaams niveau bleef de 

voorbije jaren ongewijzigd. 

- De meest significante verschillen in de 

benutting vielen weg; 

- De gemiddelde bezetting van de 

typemodule dagbegeleiding in groep, 

respectievelijk gemeten volgens periode 

en volgens benutting, daalde significant; 

- De dalende bezettingsgraad van deze 

typemodule had een gemiddelde impact 

van 1,5% op bezettingsgraad op 

organisatieniveau; 

- Organisaties hebben de voorbije jaren 

met een kritische blik hun aanbod 

dagbegeleiding in groep geëvalueerd, met 

het oog op zowel effectiviteit als efficiëntie.   

Dit bracht bij verschillende organisaties 

een vernieuwde profilering met zich mee; 

- Het eventueel inschrijven van de 

benuttingsgraad in de 

erkenningsregelgeving zorgde ervoor dat 

organisaties ervoor opteerden om hun 

typemodule dagbegeleiding in groep 

aanbodsgerichter in te zetten. 

 

Als dagcentrum vinden we het belangrijk 

dat we dynamisch omgaan met de 

groepsbenutting.   

 

Het meer inschakelen van broer of zus om 

de begeleiding constructiever te laten 

verlopen, of meer en beter op maat 

werken van de cliënt in zijn traject, zonder 

de dagcentrumformule uit het oog te 

verliezen. 

 

In dit jaarverslag kan u onze cijfers lezen.  

Als Dagcentrum van Jongerenwerking 

Pieter Simenon blijven we ons focussen 

op de doelgroep en zijn integratie in de 

maatschappij.   Meer over deze cijfers en 

de aanpak van Dagcentrum de Teuten 

over deze processen, vindt u terug in ons 

kwaliteitshandboek.   
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6. NOG WAT CIJFERTJES EN LETTERTJES  

Hieronder vindt u wat cijfers over onze jongeren in 2016.  We zetten hierbij een aantal 

kaders in de focus.   

6.1 Aanmelding jongeren (jongeren die zich op onze wachtlijst hebben aangemeld) 

 

Spreiding geslacht (per unieke jongere) RTJ en OSD 

 RTJ OSD 

Mannelijk 4 0 

Vrouwelijk 1 1 

Totaal 5 1 

 

Spreiding leeftijd bij aanmelding (per unieke jongere) RTJ en OSD 

Leeftijd Aantal 

0-3 jaar 0 

4-6 jaar 0 

7-12 jaar 5 

13-18 jaar 1 

19-21 jaar 0 

Totaal 6 

 

Verblijfsadres vermeld bij aanmelding (per unieke jongere) 

Land Aantal 

Lommel 4 

Overpelt 0 

Neerpelt 1 

Hechtel-Eksel 0 

Hamont-Achel 0 

Onbekend 1 

Totaal 6 
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Spreiding verwijzende instantie (per unieke jongere) 

Instantie 2016 2015 

OCJ Maaseik 0 3 

SDJ Hasselt 1 2 

RTJ (brede instap) 5 6 

Totaal 6 11 

 

Aanmeldingen die niet gestart zijn per 31 12 2016 

Reden Wachtlijst 2016 Wachtlijst 2015 

Passief 0 0 

Andere HV 4 0 

Van de lijst af 0 0 

Onbekend 0 0 

Nog in afwachting plaats 

dagcentrum 

7 6 

1x negatief antwoord * 0 0 

Totaal 11 6 

 

6.2 Gestarte begeleidingen (jongeren die effectief gestart zijn) 

Spreiding geslacht (per unieke jongere) zowel in DB als CB 

Geslacht Aantal 

Mannelijk 3 

Vrouwelijk 3 

Totaal 6 

 

Spreiding leeftijd bij start begeleiding 

Leeftijdscategorie Aantal 

0-3 jaar 0 

4-6 jaar 0 

7-12 jaar 3 

13-18 jaar 3 
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Totaal 6 

 

Spreiding verwijzende instantie bij start jongere 

Instantie Volledig jaar 2016 

OCJ 1 

JRB 2 

Brede instap 3 

Totaal 6 

 

Gezinssituatie 

Gezinssituatie Aantal 

Eenouder gezin moeder 4 

Eenouder gezin vader 0 

Nieuw samengesteld gezin moeder 0 

Nieuw samengesteld gezin vader 0 

Kerngezin 1 

Pleegouder 1 

Totaal 6 

 

6.3 Begeleide jongeren 

Totaal opgestarte en afgesloten begeleidingen in 2016 (zowel DB als CB) 

Maand Aantal 

opgestarte 

begeleidingen 

  Aantal 

afgesloten 

begeleidingen 

  

 OCJ JRB RTJ OCJ JRB RTJ 

Januari 0 0 0 0 0 0 

Februari 0 1 0 0 0 0 

Maart 0 1 1 0 0 0 

April 0 0 0 0 0 0 

Mei 0 0 0 0 0 0 

Juni 0 0 0 3 0 0 
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Juli 0 0 1 0 0 0 

Augustus 0 0 0 0 0 0 

September 0 0 0 0 0 0 

Oktober 0 0 0 0 0 0 

November 0 0 1 0 0 0 

December 1 0 0 0 2 0 

Totaal 1 2 3 3 2 0 

 

Spreiding geslacht (per unieke jongere) zowel in DB als CB (per 31 12 16) 

Geslacht Aantal 

Mannelijk 9 

Vrouwelijk 4 

Totaal 13* 

*Op 31 12 2016 zijn er 13 begeleidingstrajecten.  Op 01 01 2017 start deze lijst met 11 

trajecten (2 afgerond) 

Spreiding leeftijd bij start begeleide jongere per 31 12 2016 

Leeftijdscategorie Aantal 

0-3 jaar 0 

4-6 jaar 1 

7-12 jaar 8  

13- 18 jaar 4 

Totaal 13 

 

Verblijfsadres 

Plaats Aantal 

Lommel 9 

St. H. Lille (Neerpelt) 1 

Hamont 2 

Hechtel 1 

Totaal 13 
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Opleidingsniveau bij start begeleiding DB en CB 

Dagbesteding Onbekend Mannelijk Vrouwelijk Totaal 

Algemeen 

secundair 

onderwijs 

0 0 2 2 

Buitengewoon 

secundair 

onderwijs 

0 1 0 1 

Kleuteronderwijs 0 0 0 0 

Lager onderwijs 0 5 0 5 

Buitengewoon 

lager onderwijs 

0 3 2 5 

Totaal 0 9 4 13 

 

Gezinssituatie van de begeleide jongere per 31 12 2016 DB en CB 

Gezinssituatie Aantal 

Eenouder gezin moeder 8 

Eenouder gezin vader 1 

Nieuw samengesteld gezin moeder 0 

Nieuw samengesteld gezin vader 0 

Kerngezin 3 

Pleeggezin 1 

Totaal 13 

 

Spreiding verwijzende instantie van begeleide jongere 

Instantie Volledig jaar 2016 

OCJ 1 

JRB 8* 

Brede instap 4 

Totaal 13 

*2 gasten zijn tijdens de begeleiding in het DC van de brede instap in traject naar JRB 

gegaan.  

Samenwerking met andere instanties 
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Sector Instantie Aantal 

Gezondheidssector Artsen 2 

Gezondheidssector CGG 3 

Gezondheidssector Kinder- of 

Jeugdpsychiater/psycholoog 

5 

Onderwijs CLB 13 

Onderwijs School 13 

 

6.4 Gestopte jongeren 

Spreiding geslacht per unieke jongere per 31 12 2016 

Geslacht Aantal 

Mannelijk 3 

Vrouwelijk 2 

Totaal 5 

 

Spreiding leeftijd bij stop (afsluiting) 

Leeftijdscategorie Aantal 

0-3 jaar 0 

4-6 jaar 0 

7-12 jaar 3 

13-18 jaar 2 

Totaal 5 

 

Reden van einde begeleiding (afgesloten begeleidingen) 

Reden Aantal 

Positieve afronding in gezamenlijk overleg 5 

Aanbod blijkt niet geschikt (meer aangepast 

aanbod is aangewezen) 

0 

Voortijdig beëindiging vanwege cliënt 

zonder akkoord hulpverlener 

0 

Totaal 5 
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Spreiding verwijzende instantie bij STOP jongere 

Instantie Volledig jaar 2016 

OCJ 3 

JRB 2 

Brede instap 0 

Totaal 5 

 

Spreiding van de begeleidingsduur voor afgesloten begeleidingen 

Gezinssituatie Aantal 

0-3 maanden 0 

3-6 maanden 0 

6-9 maanden 0 

9-12 maanden 0 

12-15 maanden 0 

15-18 maanden 0 

18-21 maanden 1 

21-24 maanden 1 

Langer dan 2 jaar 3 

Totaal 5 

 

Gezinssituatie per 31 12 2016 

 

Gezinssituatie Aantal 

Eenouder gezin moeder 0 

Eenouder gezin vader 0 

Nieuw samengesteld gezin moeder 0 

Nieuw samengesteld gezin vader 0 

Kerngezin 5 

Totaal  5 

 

Nazorg (6 maanden na afsluiten dossier in DC) 
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Nazorg Aantal 

Nazorg geboden 5 

Nazorg geboden, maar door context geen 

aanspraak op gemaakt 

0 

Onbeantwoord 0 

Totaal 5 

 

6.5 Benuttingsdagen dagbegeleiding en context en percentages in 2016 (periode 

01/01/2016 tem 31/12/2016) 

Percentage benutting en bezetting in over het hele jaar 

 

Module % Bezetting % Benutting 

Dagbegeleiding in groep (RTJ) 109% 80,3% 

Contextbegeleiding breedsporig 92% 98% 

Contextbegeleiding laagintensief  106,3% 

 

Overzicht bezettingsgraad vanaf 1991 

Jaar          Capaciteit   Dagen   % Bezetting 

1991 6 0 0,00% 

1992 6 1247 56,90% 

1993 6 2183 99,70% 

1994 6 1466 66,90% 

1995 6 2095 95,50% 

1996 6 2335 106,30% 

1997 6 2346 107,10% 

(1-5/98) 6 964 106,40% 

1998    

(6-12/98) 10 1583 74,00% 

1998 10   

(gemiddeld) 10 2547 83,60% 

1999 10 3148 86,20% 
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2000 10 2826 77,50% 

2001 10 3338 91,40% 

2002 10 3292 90,20% 

2003 10 3248 89,50% 

2004 10 3406 84,50% 

2005 10 3533 96,70% 

2006 10 3452 94,60% 

2007 10 3195 87,50% 

2008 10 3181 95,10% 

2009 10 3536 96,80% 

2010 10 3633 99,53% 

2011 10 3631 99,48% 

2012 10 3573 97,60% 

2013 10 DB 3822 104,60% 

 12 CB / 97,44% 

2014 10 DB 3686 101,00% 

 12 CB / 102,30% 

2015 9 DB  3443 104,7% 

 11 CB / 100,5% 

2016 9 DB ? 109% 

 11 CB / 92% 
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VZW JONGERENWERKING PIETER SIMENON 

Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon 

Bijzondere Jeugdbijstand 

Agentschap Jongerenwelzijn – Vlaamse Overheid 

 

Hoofdzetel: 

Martinus van Gurplaan 45 

3920 Lommel 

T: 011 54 46 08 

F: 011 55 33 01 

E: pietersimenon@telenet.be 

 

Deelwerking Dagcentrum De Teuten zetelt: 

Koning Leopoldlaan 26 

3920 Lommel 

T: 011 55 28 15 

F: 011 54 72 65 

E: dagcentrum@dcdeteuten.be 

 

IBAN 

BE91 0000 1025 0876 

BE51 0112 5010 5062 

 

 

Indien U ons financieel wil steunen 

BPOST BE91 0000 1025 0876 of BNP PARIBAS FORTIS BE51 0112 5010 5062 van vzw 

Jongerenwerking Pieter Simenon, Martinus van Gurplaan 45, 3920 Lommel, met eventuele 

vermelding van een concreet project of bestemming.  De vzw Jongerenwerking Pieter Simenon is door 

het Ministerie van Financiën erkend als instelling die gemachtigd is attesten inzake belastingvrijstelling 

voor giften uit te reiken.  Bij ontvangen steun vanaf € 40,00 tijdens een kalenderjaar, wordt na dat jaar 

een fiscaal attest afgeleverd.    

Alvast een warme dank je wel vanuit de vzw, maar eveneens vanuit onze jongeren en hun gezinnen.  

 

 

mailto:pietersimenon@telenet.be
mailto:dagcentrum@dcdeteuten.be
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BIJLAGE                                                m 

Bijlage: Blanco Tevredenheidsmeting jongeren na 6 maanden begeleiding 

 

Vragenlijst tevredenheidsmeting kinderen en jongeren na 6 maand 

Omdat wij voortdurend willen oog houden op een kwalitatieve hulpverlening en deze (nog) 

verbeteren, vinden wij het belangrijk dat de gezinnen waarvoor en waarmee we werk(t)en 

hun ervaringen met ons en onze hulpverlening delen. 

De tevredenheidsmetingen worden na 1 maand, na 6 maand en verder om de 6 maanden 

afgenomen. 

Er zijn tevredenheidsmetingen voor ouders, jongeren en kinderen. De hoofdthema's komen 

in elke tevredenheidsmeting terug. 

Algemene gegevens 

Je naam: 

Individuele begeleid(st)er: 

Datum invullen:  

Naam invuller:                                                                                                                                                            

CONTEXTBEGELEIDING (Zowel gezinsbegeleiding als individuele begeleiding) 

 

 JA NEE 

Ik kan mijn verhaal doen bij mijn individuele 

begeleider.  

  

Wanneer ik iets zeg of vertel kan ik samen met 

de IB bekijken wat er met deze informatie wordt 

gedaan.  

  

Ik vind dat mijn IB en GB op een goede manier 

samenwerken 

  

Er wordt genoeg herhaald wat mijn werkpuntjes 

zijn en hoe ik hier aan kan werken.  

  

Scoor je tevredenheid omtrent de contextbegeleiding tussen 0 (helemaal niet tevreden) en 

10 (heel tevreden)  

Eventuele opmerkingen en suggesties: 

 INSPRAAK EN PARTICIPATIE 

 JA NEE 
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Ik weet wat een op- en aanmerkingen formulier is 

en waar het voor dient.  

 

       

 

    

Ik weet wat een vertrouwenspersoon is en 

waarvoor ik deze kan gebruiken.  

  

Wanneer ik een vraag heb over mijn begeleiding, 

kan ik deze stellen.  

  

De vormingen en gezinsdagen vind ik leuk en 

nuttig. 

  

Tijdens de jongerenvergadering kan ik mijn 

mening geven en wordt er geluisterd naar elkaar. 

  

Er wordt tijdens de jongerenvergadering iets 

gedaan met onze ideeën. 

  

Scoor je tevredenheid omtrent inspraak en participatie tussen 0 (helemaal niet tevreden) en 

10 (heel tevreden) Eventuele opmerkingen en suggesties: 

 3. HUISWERK EN SCHOOLBEGELEIDING 

 

 JA NEE 

Ik vind dat we goed geholpen worden tijdens het 

maken van het huiswerk. 

 

       

 

    

Het helpt me om in het begin van de week een 

planning op te maken samen met de begeleiding 

  

In de huiswerkkamer is het rustig. Ik kan me 

voldoende concentreren. 

  

Scoor je tevredenheid omtrent huiswerk en schoolbegeleiding tussen 0 (helemaal niet 

tevreden) en 10 (heel tevreden)  

Eventuele opmerkingen en suggesties: 

 

 4. GROEPSGEBEUREN 

 

 JA NEE 

Ik voel me goed in de groep kinderen en jongeren 

die er nu is. 
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De afspraken die gelden tijdens groep zijn 

duidelijk voor mij.  

  

Er wordt tijdens de groep geluisterd naar ons als 

we ergens mee zitten. 

  

Er zijn genoeg dingen waar we ons mee kunnen 

bezighouden tijdens de groep 

  

Scoor je tevredenheid omtrent groepsgebeuren tussen 0 (helemaal niet tevreden) en 10 

(heel tevreden)  

 

 

Eventuele opmerkingen en suggesties: 

 

 

 

 

 

 


