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CANO-begeleidingstehuis Pieter Simenon
Jaarverslag 2012
Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon
Bijzondere Jeugdbijstand
Agentschap Jongerenwelzijn – Vlaamse Overheid

Martinus Van Gurplaan 45							tel.

011/54.46.08

3920 Lommel
Project A: Zilleweg 26								tel.

011/54.50.25

3920 Lommel									fax

011/54.50.21

fax algemeen										011/55.33.01
e-mail:									 pietersimenon@telenet.be
P.C.R. algemeen							

BE91 0000 1025 0876

BNP PARIBAS FORTIS algemeen					

BE51 0112 5010 5062

Indien u ons financieel wil steunen:
PCR 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.

Met oprechte dank vanwege heel de gemeenschap van de jongerenwerking!
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WOOR D V OOR A F

De
van

het

Pieter

jaarverslaggeving

2012

CANO-begeleidingstehuis
Simenon

aangepakt

en

is

eerder

vernieuwd
inhoudelijk

uitgewerkt om een beeld te geven
van onze activiteiten en minder om
een kwaliteitsverslag te geven van
d e inter ne werking. Dit verhoogt de
leesbaar heid

van

deze

verslagen

voor iedereen.

Het CANO-netwerk, negen voorzieningen

verandert. Sommige belangrijke uitgangs-

in Vlaanderen en het Agentschap Jonge-

principes van CANO hebben deze nieuwe

renwelzijn, kreeg in 2012 een kwaliteits

ontwikkelingen vorm gegeven.

label als eerste van zijn soort binnen de
sector

Bijzondere

Jeugdbijstand.

Het

Dank ook aan de vele medewerkers die

nieuwe kwaliteitslabel was pas tot stand

betrokken waren bij de samenstelling van

gekomen of de nieuwe evoluties binnen

dit werkdocument.

de sector werden duidelijk. Doorheen de
daaropvolgende maanden werd de sector

We verwijzen ook graag naar onze ver-

Bijzondere Jeugdzorg sterk in verande-

nieuwde website www.pietersimenon.be.

ring gezet. Modulering en enveloppefi-

Hier vindt u een digitale versie van dit

nanciering waren reeds bekende termen,

jaarverslag en de verslagen van het dag-

maar kregen dit jaar concrete invulling

centrum ‘De Teuten’ en de HCA-dienst

en evolueerden in een voorstel naar een

BAAL .

‘Experimenteel Modulair Kader’, waarin
de hele sector in de twee komende jaren

Wij wensen u veel leesplezier toe,
Gert Houben
directie
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A F KORTIN GE N

BINC

Begeleiding in Cijfers

CANO

Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning

CLB

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

CWL

Centrale Wachtlijstwerking Limburg

JPS

Jongerenwerking Pieter Simenon vzw

MOF

Misdrijf Omschreven Feit

OC MW
POS

Problematische Opvoedingssituatie

TGI

Thema-Gecentreerde Interactie

VDAB
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Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
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DE O PB O U W VA N H E T JAARVERSL AG
Het jaarverslag van 2012 is opgebouwd

te hoofdstukken opgebouwd rond de po-

rond de kwaliteitsdriehoek. De kwali-

len van de kwaliteitsdriehoek. Door deze

teitsdriehoek is een aanpassing van het

indeling hopen wij de lezer voldoende te

TGI-model en wordt binnen de vzw vaak

informeren over onze doelgroep, onze or-

gehanteerd als analyse-instrument en

ganisatie en onze medewerkers binnen

kapstok om (beleids- en veranderings)pro-

een continue veranderende globe.

cessen te beheersen. Het vertrekt vanuit
een driehoek waar drie polen (doelgroep,
organisatie en medewerker) permanent in
verbinding staan. De driehoek wordt omringd en beïnvloed door de vierde pool,
de globe (externe invloeden, maatschappelijke evoluties). Binnen begeleidingstehuis Pieter Simenon proberen we steeds
om onze missie te realiseren vanuit een
evenwichtig verdeelde zorg binnen deze
vier polen. In dit jaarverslag zijn de gro-
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ON Z E
J ON GE R E N
Wa t

Jongerenwerking

Pieter

Simenon doet

Jongerenwerking Pieter Simenon is een
privaat initiatief, actief in het kader van
Jongerenwelzijn, Bijzondere Jeugdbijstand en Jeugdbescherming. De werking evolueert al jaren als een kleinschalig,

gedifferentieerd,

territoriaal

gespreid en zich voortdurend vernieuwend aanbod van verblijf, begeleiding
en afhandeling van delicten voor verschillende doelgroepen van jongeren. In
2012 bestond de vzw uit drie deelwerkingen:

Dagcentrum De Teuten, HCA-

dienst BAAL en Begeleidingstehuis Pieter Simenon. Daarnaast ondersteunden
we het Project DrugSLink (Druggerelateerd Samenwerkingsverband Limburg).
De missie van de vzw onderschrijft twee
belangrijke waarden: het geloof in de
kracht en de groeimogelijkheden in verbondenheid, en het respect voor ieders
eigenheid en ernaar handelen.

Begeleidingstehuis

Pieter

Simenon

wordt georganiseerd op basis van het
CANO-concept. CANO staat voor Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling
en Omgevingsondersteuning. Dit CANO-initiatief richt zich op adolescenten,
én hun leefomgeving, die kampen met
zware problemen op diverse vlakken:
persoonlijk, in het gezin, familie, vrienden, vrije tijd, opleiding / werk, hulp
verlening,

huisvesting

...

Zowel

de

jongeren als hun omgeving kennen
een

opeenstapeling

van

uitsluitings-

situaties, waardoor ze zich niet meer thuis
voelen in de samenleving. Allen hebben
ze een lange voorgeschiedenis in de hulp
verlening, met tal van doorverwijzingen.
Ze hebben vaak een voorgeschiedenis
van

onregelmatige

gezinsstructuren

en ernstige traumata. Onze jongens
hebben een zware (levens)rugzak en
dreigen door de mazen van het hulp-

Begeleidingstehuis Pieter Simenon
Begeleidingstehuis Pieter Simenon is
erkend als residentiële voorziening Categorie 1bis, met een capaciteit van 30
jongens. Het begeleidingstehuis operationaliseert een geïntegreerd aanbod
van verschillende werkvormen vanuit
een residentiële afdeling in Lommel.
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verleningsnet te vallen. Als CANO-voorziening hanteren we expliciete begeleidings - en behoudsengagementen. Dat
betekent dat we zelf geen uitsluiting
of nieuwe breuken voor onze cliënten
teweeg brengen. Dat maakt een voldoende continu begeleidingsproces mogelijk voor deze kwetsbare groep binnen
de Bijzondere Jeugdbijstand.

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 en psychiatrische problemen.
Als CANO-begeleidingstehuis engageren we ons om te werken met de moeilijkste doelgroep binnen de bijzondere jeugdbijstand, dat blijft onze fundamentele keuze.

Wij werken met 30 adolescente jongens
(leeftijd tussen 15,5 en 18 jaar) en/in
hun leefomgevingen. Het gaat vaak
over moeilijk plaatsbare jongeren die
omwille van een MOF of POS toegewezen worden aan Begeleidingstehuis
Pieter Simenon. De grote meerderheid

DE MISSIE

van onze jongens stromen rechtstreeks
door na een verblijf in een gemeenschapsinstelling. Zoals hierboven omschreven gaat het vaak om maatschappelijk erg (ge)kwets(te)bare jongeren
met een multiproblematiek.
In 2012 engageerden we ons ook in
2 dossiers “Intersectoraal Prioritair
toe te wijzen Hulpvragen”, de zogenaamde knelpuntdossiers. De knelpuntdossiers betreffen die jongeren
uit de gemeenschapsvoorzieningen,
met een zodanig complexe problematiek, waardoor aanbod uit verschillende sectoren en hulpverleningsvormen
noodzakelijk is en/of die nood hebben
aan een specifieke expertise bovenop
de gewone jeugdhulpverlening.

“ W i j e n ga g e re n

o n s s a m e n ve rb i n d e n d te w e r ke n o m b re u ke n t usse n jo n g e re n , h u n l e e fo m g ev i n g e n d e
s a m e n l ev i n g te h e rs te l l e n , i n

a nt w o o rd o p m a ats c h a p p e l i j -

ke ve r w i j z i n g . W i j w i l l e n d it
rea l ise re n va n u it e e n eve n -

w i c ht ig ve rd e e l d e zo rg vo o r
d e d o e l g ro e p e n , d e m e d e w e r ke rs e n d e o rga n is at ie . ”
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Onze jongeren gevat in cijfers
In 2012 organiseerden we hulpverlening voor 50 jongens. Deze jongens werden voor het
overgrote deel (98%) doorverwezen vanuit de jeugdrechtbanken. Slechts 1 jongen werd
doorverwezen via het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg. In de hiernavolgende paragrafen wordt het profiel van onze jongens geschetst. De cijfers geven een eerder statisch
beeld van onze begeleidingen. Wij blijven werken aan een systeem dat de trajecten van de
jongeren meer dynamisch en realistisch in beeld kan brengen.

To e w i j z i n g e n
In totaal werden in 2012 57 jongeren toegewezen aan Begeleidingstehuis Pieter Simenon. Zoals
hierboven gesteld, resulteerden 50 van deze toewijzingen effectief in een begeleidingstraject. De 7
jongeren die uiteindelijk niet werden opgenomen werden allemaal toegewezen vanuit één van de
Vlaamse jeugdrechtbanken. De redenen van het niet starten van de begeleidingen waren: aanvraag
afgezegd door de verwijzer (1); andere hulpvorm meer aangewezen (2); voorziening is niet bevoegd
(1); verwikkelingen vragen nieuwe aanpak (2). De leeftijd van één jongere was doorslaggevend bij
de keuze om de begeleiding niet op te starten. Naar nationaliteit zien we dat 3 van de 7 jongens de
Belgische nationaliteit hebben. Bij vier jongens waren nationaliteit en leeftijd onbekend op moment
van toewijzing. Hun naam doet echter vermoeden dat zij een andere nationaliteit of etniciteit hebben.

Gestarte begeleidingen
Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal
gestarte begeleidingen naar verwijzende
instantie. In 2012 realiseerden we 48 opnames vanuit de jeugdrechtbanken. Bijna
42% van de opnames werden opgestart
vanuit jeugdrechtbank Tongeren. Zij blijven ook in 2012 de grootste toeleider van
jongeren. Ruim een op vijf begeleidingen
wordt opgestart vanuit jeugdrechtbank
Hasselt. 27% van de gestarte dossiers
vindt haar oorsprong in de Antwerpse
rechtbanken

(10,4%

stad

Antwerpen;

16,6% Turnhout). De jeugdrechtbanken
van Leuven en Mechelen verwezen 5 van
de 48 opgestarte begeleidingen. Eén jongere werd opgenomen vanuit het Comité
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Bijzondere Jeugdzorg van Maaseik.

Tabel 1: gestarte begeleidingen naar verwijzende instantie
(2010, 2011 en 2012)
VERWIJZENDE INSTANTIE

REGULIERE OPNAMES

CRISISDEPANNAGES

2012

2011

2010

2012

2011

2010

JRB Tongeren
JRB Antwerpen
JRB Brussel
JRB Oudenaarde
JRB Leuven
JRB Mechelen
JRB Turnhout

20
5
0
0
3
2
8

18
7
1
1
4
3
11

15
6
0
0
2
5
4

0
1
0
0
0
0
0

0
2
0
0
0
0
0

2
1
0
0
0
0
0

TOTAAL JRB

48

55

41

1

2

5

CBJ Hasselt
CBJ Tongeren
CBJ Maaseik
CBJ Antwerpen
CBJ Leuven
CBJ Turnhout
CBJ Brussel
Totaal CBJ
geen verwijzer

0
0
1
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0

1
0
3
0
0
2
0
6
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1

TOTAAL

49

56

47

1

3

6

JRB Hasselt

10

10

9

0

0

2

In 2012 werd één jongere opgenomen in
het kader van een crisisdepannage. In de
verdere bespreking van het profiel van
de jongeren worden de crisisdepannages niet mee in beschouwing genomen.
Dit omdat hun gegevens geen realistisch
beeld geven van onze CANO-werking.
Crisisdepannages zijn van natuur kort
van aard en deze jongere kreeg over
het algemeen enkel een ‘bed-bad-brood’
aangeboden.
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Figuur 1 schetst de evolutie van het aantal gestarte begeleidingen naar verwijzende
instantie in 2012, 2011 en 2010. Eerder opvallend is de lichte terugval van begeleidingen opgestart vanuit de provincie Antwerpen. Opvallend ook is de groei van het aantal
gestarte begeleidingen vanuit jeugdrechtbank Tongeren.

Figuur 1: evolutie aantal gestarte begeleidingen naar verwijzende instantie

JRB TURNHOUT
JRB MECHELEN
JRB LEUVEN
JRB OUDENAARDE
JRB BRUSSEL
JRB ANTWERPEN
JRB TONGEREN
JRB HASSELT

Naar verdeling POS / MOF zit de verdeling ongeveer gelijklopend, met een klein
overwicht aan MOF’ers (55%) in onze
populatie. Het is moeilijk hierover harde
uitspraken te doen, aangezien de begrippen POS en MOF zich in de praktijk
moeilijk laten afbakenen.
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Figuur 2 weerspiegelt de gestarte begeleidingen naar leeftijd. De grafiek leert ons dat
iets meer dan de helft van de jongens (53%) op het moment van opname 17 jaar zijn, een
derde is op moment van opname 16 jaar. Een kleine 12% (n=6) is 15 jaar of jonger. De
leeftijdsverdeling is conform de opnamecriteria. Wat de nationaliteit betreft, zien we dat
meer dan 8 op 10 instromers de Belgische nationaliteit hebben.

Figuur 2 leeftijd van de gestarte begeleidingen

Naar situatie herkomst van de gestarte begeleidingen zien we het volgende: bijna 9
op 10 gestarte begeleidingen stromen door
vanuit de gemeenschapsinstelling. Van
deze 43 gestarte begeleidingen vanuit de
gemeenschapsinstelling zijn er 19 heropnames. Een jongere werd (her)opgenomen na
een eerdere crisisdepannage. Van deze 19
heropnames werden er 13 heropgenomen
na een time-out (time-out gemeenschapsinstelling, 12; time-out psychiatrie, 1); 7 jongeren werden heropgenomen na een langere
uitschrijving. 5 jongens werden teruggekoppeld naar de gemeenschapsinstelling voor
time-out, maar vielen niet onder de Bijkomende Erkenning. Naar herkomst van de
jongere zien we daarnaast: ouders leven
samen (2); nieuw samengesteld gezin vader (1); K-dienst/psychiatrie (1); OOOC (1);
drughulpverlening (1).
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Lopende begeleidingen
Op 31/12/2012 hadden we 31 jongeren in begeleiding. 83,9% van deze jongens stonden onder toezicht van de jeugdrechtbank. 16,1% stond onder toezicht van het Comité
Bijzondere Jeugdzorg (5). Een aantal van onze jongens had op 31/12/2012 dus al de
leeftijd van 18 jaar bereikt. Vandaar het hogere percentage jongeren onder toezicht van
het CBJ. Als we kijken naar de leeftijd van de lopende begeleidingen zien we dat 10 van
deze jongeren 18 jaar of ouder zijn. Het verschil tussen dit aantal en het aantal jongeren
onder toezicht van het CBJ wordt verklaard doordat een aantal jongeren verlengd onder
toezicht van de jeugdrechtbank werden gesteld.
Ruim 1 op 4 jongens in begeleiding op 31/12/2012 waren tussen 14 dagen en 2
maanden in begeleiding. 55% van de jongens was op dat moment tussen de 2
maanden en een jaar in begeleiding (32,3% 2mnd – 6mnd; 22,6% 6mnd – 12mnd).
19,4% van de jongens kenden een verblijfsduur tussen 1 en 2 jaar. Naar situatie
herkomst lopende begeleidingen op 31/12/2012 zien we dat 87,1% van de jongens
doorstroomden uit de gemeenschapsinstelling.

Beëindigde begeleidingen
In 2012 werden 47 begeleidingstrajecten van jongens beëindigd. 66% van
de beëindigde begeleidingen kende
een begeleidingsduur van minder dan
6 maanden. In 32% van de beëindigde trajecten werd de jongere tussen
6 maanden en een jaar begeleid. Eén
jongere werd langer dan een jaar begeleid.
Naar bestemming zien we dat bijna de
helft van de jongens teruggekoppeld
wordt naar de gemeenschapsinstel-

12

ling. Ook naar deze jongeren hanteren we ons behoudsengagement: een
groot deel van deze jongeren werden
in de loop van 2012 heropgenomen,
en sluipen op die manier terug in de
statistieken. 9 Jongens keerden terug
naar de context of leefomgeving. Voor
de overige begeleidingen noteerden
we

volgende

bestemmingen:

BZW-

dienst (1); alleen wonen (4); internaat
(1); psychiatrie (1); drughulpverlening
(1); ontvluchting (4); zwervend (2); leger (1).

Bezetting
Tabel 2 geeft een overzicht van de bezettingsgraad per maand in 2010-2012. Naar
bezettingscijfers toe zien we dat we in 2012 een bezetting hadden van 93,69%. Dit
ligt in lijn van de bezettingsgraad van de voorbije jaren.
Tabel 2: overzicht bezettingsgraad per maand (2010, 2011 en 2012)

2012

MAAND

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
TOTAAL

2011

2010

dagen

% bezetting

dagen

% bezetting

dagen

% bezetting

930
819
908
847
836
771
860
817
850
870
847
934
10289

100
94,14
97,63
94,11
89,89
85,66
92,47
87,85
94,44
93,55
94,11
100,43
93,69

870
837
934
863
880
814
849
834
828
882
810
901
10302

93,55
99,64
100,43
95,89
94,62
90,44
91,29
89,68
92
94,83
90
96,88
94,1

823
745
864
830
784
815
830
837
851
932
795
836
9942

88,49
88,69
92,9
92,22
84,3
90,56
89,25
90
94,56
100,22
88,33
89,89
90,78

ON Z E
KE R N P R OC E S S EN
CANO als letterwoord staat voor Cen-

nent vorm krijgt vanuit de dagelijkse

trum voor Actieve Netwerkontwikkeling

leefomgeving van de jongeren en dat

en Omgevingsondersteuning. Begelei-

nieuwe breuken moeten vermeden wor-

dingstehuis Pieter Simenon, van oor-

den. Het model stuurt aan op snel en

sprong een eerder residentiële voorzie-

efficiënt schakelen tussen ambulant,

ning, heeft reeds jarenlang expertise

mobiel, projectmatig en residentieel be-

opgebouwd in het begeleiden van ado-

geleidingswerk in opbouw naar een ge-

lescenten en contexten met een com-

ïntegreerd begeleidingstraject.

plexe achtergrondproblematiek. Vanuit
een herdefiniëring van de residentiële

Hierna gaan we dieper in op de organi-

hulpverlening is CANO geëvolueerd tot

satie van de hulpverlening zoals die ge-

een multimodaal en flexibel begelei-

stalte krijgt in de dagelijkse werking van

dingsconcept. Cruciale uitgangspunten

het begeleidingstehuis.

hierbij zijn dat de hulpverlening perma-
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Ons centraal intern regieteam: het ankerteam
Centraal in het organiseren en be-

grale bespreking van het traject van

heersen van de individuele begelei-

de jongere, biedt het ankerteam ook

dingsprocessen staat het ankerteam.

de ruimte en zuurstof voor een eer-

Het ankerteam is een team van me-

stelijnscoaching van onze betrokken

dewerkers opgebouwd rond het tra-

medewerkers. In die zin is het anker-

ject van een jongere. Alle expertise

team, als cross-over voor de verschil-

die nuttig is in het traject van de jon-

lende teams, van onschatbare waarde

gere wordt op regelmatige momenten

in onze werking.

geactiveerd. Het ankerteam vindt minstens eenmaal in twee weken plaats

In de figuur hieronder ziet u welke

en ad hoc volgens de nood in de be-

teams voeding geven aan het anker-

geleiding. Het team bestaat centraal

team. In de hiernavolgende bladzijden

uit coördinator (methodisch team) en

geven we meer toelichting bij de kern-

contextbegeleider en wordt – indien

processen van deze teams.

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 ankerteam
bewaakt - in overleg met de verwijzer de

beslissingslijn

schakelen

tussen

om

te

‘zappen’,

de

verschillende

hulpverleningsvormen die we aanbieden. Ook de jongere wordt uitgenodigd
om op regelmatige tijdstippen aan te
sluiten op het ankerteam. In de terminologie van het experimenteel modulair kader wordt het ankerteam het
‘interne regieteam’ genoemd. Binnen
de opvolging van het traject trachten
we vraaggestuurde hulpverlening zoveel als mogelijk te realiseren. De coördinator is de eindverantwoordelijke
in het traject.
Wij beschouwen het ankerteam als
dé motor van elke begeleiding en als
centraal orgaan voor alle vormen van
case management. Naast een inte-
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IN D E K IJ K E R
Op woensdag 7 maart 2012 kende Vlaams
minister van Welzijn, Volkgezondheid en
Gezin Jo Vandeurzen, de CANO-voorzieningen een kwaliteitslabel toe. Daarmee
drukt de minister zijn erkenning uit voor
de in deze centra ontwikkelde expertise.
Daarnaast had de minister een gesprek
met jongeren en hun ouders. Plaats van
gebeuren was CANO-begeleidingstehuis
Pieter Simenon in Lommel .

CANO staat voor Centrum voor Actieve

Tot laat in 2012 omvatte het CANO-

Netwerkontwikkeling en Omgevingsonder-

samenwerkingsverband

steuning. De initiatieven richten zich op

leidingscentra verspreid over Vlaan-

adolescenten én hun leefomgeving, die

deren. Hun gemeenschappelijke en

kampen met zware problemen op diverse

specifieke visie op hulpverlening wer-

vlakken: persoonlijk, in gezin, familie, vrien-

den vastgelegd in een protocol. Be-

den, vrije tijd, opleiding / werk, hulpverle-

geleidingstehuis

ning, huisvesting ... Zowel de jongeren als

richtte op 11 mei 2012 de vraag aan de

hun omgeving kennen een opeenstapeling

CANO-commissie voor het ontvangen

van uitsluitingssituaties, waardoor ze zich

van het CANO-label. Deze vraag werd

niet meer thuis voelen in de samenleving.

onderzocht conform de procedure en

Allen hebben ze een lange voorgeschiede-

woensdag 28 november besloot de

nis in de hulpverlening, met tal van door-

CANO-commissie unaniem tot het toe-

verwijzingen.

CANO-voorzieningen

kennen van het CANO-label. Wij kijken

hanteren expliciete begeleidings - en be-

uit naar een CANO-samenwerkings-

houdsengagementen. Dat betekent dat ze

verband met vanaf nu negen voorzie-

zelf geen uitsluiting of nieuwe breuken voor

ningen.

De

acht

Bethanie

bege-

(Kortrijk)

hun cliënten teweeg brengen. Dat maakt
een voldoende continu begeleidingsproces
mogelijk voor deze kwetsbare groep binnen
de Bijzondere Jeugdbijstand.
Meer informatie over het CANO-protocol
kan u als lezer terugvinden op de website
www.canovlaanderen.be.
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Het STUT-team heeft als kernopdrachten: het realiseren van een time-outaanbod voor jongeren die vastlopen in de begeleiding; het aanbieden van sociale vaardigheidstraining. Daarnaast vervult het STUT-team 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

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 Centrale Wachtlijst Limburg. Ondersteuning bij de sociale administratie vormt een belangrijk onderdeel van het takenpakket van de
sociale dienst.

5

6

Het contextteam staat in voor de vraaggestuurde begeleiding van 30 jongens en hun leefomgeving en het dagelijks waarborgen van een bereikbaarheidssysteem in ondersteuning van
de leergroep.
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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4

Het Project ErvaringsLeren geeft ons extra mogelijkheden om ons begeleidingsengagement
te realiseren en biedt projecten aan vanuit een ervaringsgerichte benadering.
Project A richt zich tot elke jongere tussen 12 en 18 jaar die vastloopt in het reguliere
onderwijsaanbod in Limburg.

7

2

8

H ET
L E E R GR OE P TE A M
De leergroep realiseert een tijdelijk ver-

Door talrijke breuken in de verblijfssituatie zijn

maar pas nadat alle hulpbronnen in de

wijls onvoldoende ontwikkeld of hebben ze de

blijf voor een aantal van onze jongeren,

de vaardigheden van jongeren op dit vlak dik-

leefomgeving zijn aangesproken op hun

motivatie verloren om hier nog in te investeren.

ïndividualiseerd en legt de nadruk op

Het verblijf kan een structurerende functie heb-

mogelijkheden. Dit aanbod is sterk geondersteuning, 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’ voor alle jongeren die door het
begeleidingstehuis contextueel begeleid worden. Een verblijf in de leergroep heeft geen
leefomgevingsvervangende functie (tenzij zeer
uitzonderlijk). We werken intensief met de jongere rond het (weer) in verbinding komen met
zichzelf en zijn leefomgeving. Het einddoel van
een begeleiding is steeds een re-integratie in
hun eigen leefomgeving. De jongere wordt gestimuleerd om terug verbinding te leggen met
zichzelf, met zijn context van oorsprong en met
de context waarin hij zich dagelijks beweegt.
Residentieel werken creëert extra ruimte om
een netwerk te herstellen of zelfs uit te bouwen
als de jongere geen context meer heeft. Voor
de context van de jongere kan de residentiële
‘back-up’ een verhoging van de eigen kracht
betekenen waardoor het mogelijk wordt op langere termijn te blijven werken aan de probleemsituatie waarmee men geconfronteerd wordt.
Het residentiële permanentiesysteem vormt
een steeds aanwezige terugvalbasis voor alle
jongeren en hun context.
Voor de jongere biedt de residentie de mogelijkheid tot ‘leren samenleven’, een essentiële
vaardigheid om in een context te kunnen leven.

ben. De residentiële begeleiding biedt immers
een leeftijdsadequaat kader aan met een genormaliseerd leefritme vanuit een open en participatieve doch ook sturende en gestructureerde pedagogische omkadering.
Groepsprocessen kunnen als een leermiddel
gezien worden. De werkgroep ‘groepsdynamica’ focust op deze groepsprocessen. In de
leergroep leren de jongeren meer verantwoordelijkheid op te nemen en werken aan het ontwikkelen van competenties: dagstructuur, praktische vaardigheden, zorg voor anderen, sociale
vaardigheden en zelfzorg. Bij de ‘moeilijker te
begeleiden’ jongeren zijn dit vaak belangrijke
elementen in hun problematiek. Project X, gelanceerd in 2012, biedt een geïndividualiseerd
aanbod op maat voor jongeren waar de klassieke residentiële werking weinig vat op heeft.
Een CANO-residentie staat zowel open voor
langdurige begeleidingen, wanneer dit vanuit
de problematiek van de jongere aangewezen
is, als voor jongeren die op relatief korte termijn terug naar huis gaan wonen of willen doorgroeien naar Begeleid Zelfstandig Wonen. De
‘zap’-functie is er vanaf het begin ingebouwd:
jongeren kunnen soepel ‘schakelen’ tussen residentieel, in de (oorspronkelijke leefomgeving
verblijven of zelfstandig wonen. Anticiperend
op en tijdens crisismomenten kunnen timeout- en projectwerking nieuwe radicale breuken
vermijden en het langetermijnperspectief gaaf
houden.
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H ET
C ON TE X TTE A M
Het contextteam van begeleidingstehuis
Pieter Simenon zet de samenwerking

met de jongere en hun eigen directe

leefomgeving centraal. Dit team wil de

communicatie in en met de leefomgeving van de jongeren op gang brengen,

de banden (tussen gezinsleden, met

netwerken) in deze leefomgeving herstellen, het netwerk activeren en verstevigen vanuit de aanwezige krachten van

het gezin en dit netwerk. En dit vanuit het

vertrekpunt dat deze verschillende actoren eigen positieve mogelijkheden hebben (oplossingscapaciteiten en krachtbronnen) en dat het van cruciaal belang
is hen daarop te blijven aanspreken.

Re-integratie in gezin en maatschappij
staan voorop, evenals verbondenheid
en zelfstandigheid in het functioneren
van de jongeren en hun context.

De contacten tussen contextbegeleider en jongere zijn intensief. Teamvorming met de jongere
en zijn ouders (of de andere steunfiguren) staat
hier steeds centraal. Het contextteam bestaat uit
contextbegeleiders die elk een aantal gezinnen
wekelijks opvolgen. Zij hebben een face-to-face
begeleidingsgesprek met de jongere en het gezin. Vaak vinden ook telefoongesprekken plaats,
worden e-mails en brieven verstuurd. De begeleider blijft op alle momenten een steunfiguur voor
de jongere, ook wanneer deze een moeilijk begeleidbare houding vertoont. Contextbegeleiding
behandelt verschillende onderwerpen: het gaat
vaak om zeer praktische samenlevingsafspraken tussen de verschillende actoren, zoals regels
over op tijd thuis zijn, manieren om wat meer te
sparen, weekplanning en dergelijke meer. Hiernaast raken de contextbegeleiders thema’s aan
zoals het herstel tussen jongere en ouders, pedagogische steun, psycho-educatie, aandacht
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voor de communicatiepatronen. Ook wordt er erg
netwerkgericht gewerkt (in kaart brengen van het
netwerk, dit bespreken en hierin ondersteuning
zoeken).
Wanneer samenleven tussen jongere en context
niet meer haalbaar blijkt en gesprekken met de
betrokkenen hierin geen verandering kunnen
brengen, zal de contextbegeleider het ankerteam
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.
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. Zo staan de leden
van het contextteam mede in voor het verzorgen
van de ‘bereikbare dienst’, een systeem dat ondersteuning van het leergroepteam in de avonduren mogelijk maakt.
Al deze andere teams worden op tijd en stond
uitgenodigd op het begeleidersoverleg van het
contextteam om zo de werkingen op elkaar af
te stemmen en transparantie te garanderen. De
teams vinden mekaar ook op vaste tijdstippen
binnen het ankerteam.
Binnen het teamgebeuren wordt, naast de praktische zaken, sterk de nadruk gelegd op het creëren van intervisiemomenten en het inhoudelijk
bespreken van belangrijke thema’s.

Daar de contextbegeleider veelal alleen op
gesprekken gaat binnen de context, ligt binnen het teamgebeuren nadruk op het creëren
van intervisiemomenten. We hebben in 2012
de aandacht voor deze ‘kruisbestuivings- en
reflectiemomenten’

verscherpt.

Het

team

brengt maandelijks casussen naar voor en bespreekt deze uitgebreid met aandacht voor het
CANO-denken (met een specifieke attitude en
verbindende methodieken), de contextuele invalshoeken (waaronder meerzijdige partijdigheid) en een oplossingsgerichte ingesteldheid.
Tijdens intervisiemomenten wordt degene die
de casus aanbrengt aangespoord tot nadenken
over de vraagstukken die opgeroepen worden.
De teamleden waken erover geen kant-en-klare
oplossingen voor te schotelen die zijn er immers vaak niet. Deze intervisie zal in de toekomst nog meer een centrale plaats krijgen, om
de hulp- en dienstverlening nog kwalitatiever
en efficiënter te maken.
Hiernaast wordt binnen het contextteam maandelijks ook een specifiek thema aangesneden,
het ‘themateam’. Het gaat hier over specifieke
en soms erg praktijkgerelateerde thema’s waarmee men als begeleider geconfronteerd kan
worden. Denk hierbij aan begeleid zelfstandig
wonen, sparen, beroepsgeheim, vakantieplanning, psychiatrische problematiek bij jongeren,
KOPP-gezinnen,

druggebruik

en

misbruik,

seksualiteit, duo-begeleidingen, weekplanning
of dienstverplaatsingen. Hier wordt dan uitgebreid op ingegaan, kennis wordt uitgewisseld
en informatiebronnen (websites, instanties,
organisaties, …) ontsloten. Ook contextbegeleiders die een opleiding hebben afgerond of
een studiedag hebben bijgewoond vinden op
dit themateam een platform om hierover info
terug te koppelen.
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DE SO CI ALE DI ENST

De sociale dienst zorgt voor een vlot verloop
van elke opname in samenwerking met de
Centrale Wachtlijst Limburg (CWL), rekening
houdend met de bestaande opnameprocedure en doelgroep. Ook de sociale administratie
vormt een belangrijk deel van het takenpakket
van de sociale dienst. De focus ligt voornamelijk op mutualiteit, kinderbijslag, VDAB, OCMW.
Op de hoogte zijn van belangrijke wetgeving,
decreten, methodieken e.d. ... is noodzakelijk
om een goede dienstverlening te garanderen.
Deze dienstverlening houdt in: het toepassen
van bovenstaande kennis én het verlenen van
advies aan gebruikers, collega’s en externe
diensten.
Andere belangrijke taken zijn contacten met het
VAPH, de sociale kaart, assessment naar externen (diensten en personen), BINC en Ariadne.
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De sociale dienst is ook verantwoordelijk voor
het aanmaken en beheren van de dossiers van
de jongeren. Om een begeleiding goed te laten
verlopen, is het noodzakelijk een dossier aan
te leggen met alle nuttige informatie rond de
gebruiker. Dit dossier, zowel manueel als elektronisch, wordt aangemaakt bij de start van de
begeleiding en bevat o.a. gegevens met betrekking tot de verwijzer, beschikkingen, adressen,
medische informatie, schoolgegevens, sociale
administratie,

het

hulpverleningsprogramma

van de verwijzer, ... Gedurende de begeleiding
worden de dossiers aangevuld met het handelingsplan, evolutieverslagen en verdere relevante informatie. Bij uitschrijving van de jongere wordt het dossier geklasseerd en vijf jaar
na zijn meerderjarigheid wordt het vernietigd.

D E D IE N ST
T I J D S B E S TE D IN G
De dienst tijdsbesteding (DTB) biedt on-

werken tussen al deze actoren. Door een inten-

proces naar een zinvolle en groeibevor-

dienst tijdsbesteding voorkomen dat de jonge-

een individueel begeleidingstraject van

kracht van de scholen t.a.v. onze doelgroep te

dersteuning in het zoek- en begeleidings-

sieve schoolbegeleiding aan te bieden, wil de

derende tijdsbesteding, gekaderd binnen

ren afhaken op school, én wensen ze de draag-

de jongere. Nadruk wordt gelegd op de

vergroten.

integratie van de jongeren in het reguliere school- en werkaanbod. Het is vooral een ondersteunende, bemiddelende

functie in samenwerking met diverse actoren (jongeren, begeleiders, externe actoren zoals scholen, CLB’s, werkgevers,
vormingsinitiatieven ...).

De doelgroepjongeren van 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 bemiddelende rol aangaande
school en werk, is een belangrijke taak. Hierin

Indien het op school misloopt, zoekt de dienst
samen met de jongere naar zinvolle en haalbare manieren om toch te voldoen aan de leerplicht. Hierbij kan beroep worden gedaan op
zowel intern als extern georganiseerde initiatieven. Vanuit het begeleidingstehuis krijgen jongeren een time-out aanbod. Daarnaast wordt
er samengewerkt met partners voor schoolvervangende programma’s. Afhankelijk van de interesse van de jongere wordt er gezocht naar
een passend programma. Jongeren die volledig afhaken kunnen terecht bij Project A.
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
voorbereidend traject stappen: een persoonlijk
ontwikkelingstraject (POT), voortraject, brugproject, vrijwilligerswerk of project A.
Onder werkbegeleiding van de dienst tijdsbesteding verstaan we ook het voorzien en onderhouden van een aanbod naar woonwerksituaties. De jongere woont en werkt dan op een
boerderij, kermis, bed en breakfast, enzovoort.
In het kader van woonwerk werkt de dienst
ondermeer samen met het Steunpunt Groene
Zorg.

is de voornaamste betrachting verbindend te
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HE T S TU T- TE A M

De opdracht van het ‘STUT-team wordt geconcretiseerd in vijf kernopdrachten:

GROENE BEGELEIDING
vanuit

laagdrempeligheid

TIME-OUT
mee

inventariseren van time-outaanbod; ontwikke-

openstaan voor klachten van onze jongeren

structureel

len van time-outmethodieken in samenwerking

over de organisatie en deze signaliseren en ka-

met andere diensten; uitvoeren van een intern

naliseren.

georganiseerde time-out; opgedane kennis
delen met collega’s; eindverantwoordelijkheid

VRIJETIJDSBESTEDING

rond de administratie bij dit aspect.

inventariseren, stimuleren en evalueren van vakantie- en vrijetijdsaanbod, vervullen van brugfunctie naar vrijetijdsbesteding.
SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING (SOVA)
inventariseren van SoVa- technieken; uitvoeren van intern georganiseerde SoVa; opgedane
kennis delen met collega’s.
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ONDERSTEUNING LEERGROEP
bijspringen bij (wekelijkse) groepsactiviteiten;
thematische ondersteuning van de bewonersvergadering,

ventilatie-gesprekken

met

de

doelgroep. Bij elke nieuwe opname wordt het
STUT-aanbod tijdens de startdagen aan de betrokken jongeren voorgesteld.

ST UT-F UNCT I E
Bewegen tussen en er zijn voor de jongens.

Het aanwezig zijn tussen de jonge-

de jongens, zodanig dat er een veilig klimaat

ren (letterlijk/figuurlijk) maakt dat de

gecreëerd wordt.

krelatie met de jongeren opbouwt. Een

Verder maken we de jongeren mee verant-

wen van vertrouwen om dan te komen

schouwen we hen als gelijkwaardige part-

STUT-begeleider een andersoortige werrelatie start met kennismaken en opboutot een werkrelatie. De STUT-functie
maakt dat er meer tijd en ruimte wordt

gecreëerd om deze vertrouwensrelatie te realiseren. De STUT-begeleider

zit niet in het direct regelgevende luik,

maar leert vanuit zijn functie jongeren omgaan en inzicht verwerven in

de regels zonder in strijd te gaan.

woordelijke van hun eigen proces, en beners, zij het zelfs meerdere in hun verhaal.
De STUT-begeleider tracht het gesprek aan
te gaan met hen en niet over hen.
In de functie van groene begeleider probeert
STUT de jongeren zoveel mogelijk te informeren over hun plichten en rechten. In sommige gevallen bemiddelt STUT om samen
naar oplossingen te zoeken, zodanig dat de
hulpverleningsrelatie niet opgeblazen wordt,
niet langs de kant van de jongens, niet langs

Binnen de STUT-functie kunnen jongeren

de kant van de begeleiding. Dit is soms dan-

ook hun emotie, gevoel, … kwijt om te ko-

sen op het slappe koord en geweldloze com-

men tot een ontlading (letterlijk, figuurlijk).

municatie kan helpen in dit thema. Dikwijls

Dit ventilatiemoment aanbieden aan de jon-

zijn het dan de oplossingen die komen uit

geren is erg belangrijk en maakt dat zij meer

een wederzijds gesprek, het sterkste.

ontspannen aan hun taken kunnen beginnen
en met een andere bril naar hun realiteit

Gasten aanvaarden zoals ze zijn, niet stig-

en de af te leggen weg kunnen kijken. Het

matiseren en geloven in hun krachten op een

aanbieden van (zeer intensieve) activiteiten

socratische wijze, maakt dat jongeren hun

leert jongeren om door te zetten, grenzen te

eigen emancipatorisch proces kunnen be-

verleggen en succesverhalen op te bouwen.

wandelen. Het is soms een weg met vallen

Hierbij ondervinden we dat wanneer jonge-

en opstaan, maar wel hun eigen weg, onder-

ren door hun eigen fysieke grens gaan hun

steund door de hulpverlening.

‘façade’ als het ware wegvalt. Het echte ik
komt naar boven met zijn kwetsing en no-

Binnen SoVa ligt er voor de STUT-medewer-

den. Deze thema’s kunnen dan later in SoVa

ker een boeiende uitdaging, omdat iedere

verder hun plaats krijgen.

jongere uniek is, het is steeds zoeken om tot
een verbondenheid/echtheid te komen. Een

Een volgend thema van de STUT-werking is

les geleerd in 2012 is dat van de 100 woor-

veiligheid, zowel letterlijk als figuurlijk. In al

den die gesproken worden, jongeren er 7

de activiteiten die we doen met de gasten

onthouden. Daarom is er hard ingezet op de

(SoVa, ontspanning, bewonersvergadering,

ontwikkeling van psychofysieke trainingen,

….) worden goede afspraken gemaakt met

gekoppeld aan theoretische kaders om SoVa
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bij te brengen aan de jongeren. Elke SoVa

ger werd er dikwijls te snel meegegaan in

is een proces op zich, dat niet gaat over

time-out voor de jongens op vraag van col-

het resultaat, maar over het proces. Daar-

lega’s en derden. Nu wordt het belangrijker

naast maakte STUT doorheen 2012 kennis

om hiervoor het nodige gesprek met hen te

met natural horsemanship; dit maakt dat het

doen. Zodanig dat hij en de time-outplaats

tweeluik/drieluik (psychofysiek werken, com-

mee is in het verhaal van de jongen en dat

municatie, natural horsemanship) een suc-

zij het beiden zien zitten. Wordt dit niet ge-

cesverhaal geweest is voor de STUT-wer-

respecteerd, zal de time-out meestal niet

king. De reacties van de jongeren, én het

“succesvol zijn”. Binnen begeleidingstehuis

feit dat ze terugkomen (zonder verplichting)

Pieter Simenon wordt hier veel rekening

geeft tevredenheid. Want een andere les is

mee gehouden, de time-outovereenkomsten

dat dit geheel enkel werkt als de intrinsieke

opgesteld door begeleiding en jongere zijn

motivatie bij de jongens aanwezig is.

hiertoe een nuttig instrument. Dit maakt dat
zij elk door hun eigen bril naar het gegeven

Ook het thema time-outs werkt enkel als de

time-out kunnen kijken en zien naar de mo-

jongeren zelf bereid zijn dit te doen. Vroe-

gelijkheden en niet naar de verplichtingen.

ST U T IN C IJ FE R S

De bewonersvergadering werd in 2012 11
maal georganiseerd.
In 2012 zijn er 11 externe time-outs doorgegaan, waarvan er 1 vroegtijdig gestopt is.
SoVa-trainingen met als thema’s : grenzen,
agressie, zelfbeeld,.... : 95 gesprekken met
gasten, alsook deelname aan natural horsemanship.
Samenwerking OPZ rond 1 jongen
Opvolgen van netwerktafels van 2 jongens
Wekelijks aanbod om te gaan sporten (fitness/boksen) om een brugfunctie te vervullen en gasten te stimuleren om te sporten
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Mee organiseren van het vakantie-aanbod:
in het zomerverlof van 2012 kreeg STUT
hiervoor ondersteuning van Rens Hellinx.
Hierdoor konden we tijdens de activiteiten
ook SoVa aanbieden aan de jongeren.
Aanwezigheid tijdens de wekelijkse activiteit
van de leergroep
10 vakantie-aanvragen uitgewerkt, zowel
voor context als jongeren
Het vakantie-aanbod gecommuniceerd naar
collega’s via het gemeenschappelijk team,
mailing ,...
Wekelijk 5 à 6 ventilatiemomenten met jongens.

O NZ E P R OJ E C TMAT I G E W ERKVO RMEN
Wat het Project Ervaringsleren (PEL) en project Werkatelier (Project A) betreft, bevonden we ons ook in 2012 in een overgangsperiode naar verdere
regularisering. Doorheen 2012 werd het duidelijk dat de projectmatige werkvormen, die per definitie tijdelijk en innovatief waren, verankerd en geregulariseerd worden in het experimenteel modulair kader. Vanaf 01/01/2013
zullen de projecten PEL en Werkatelier (Project A) hun plaats krijgen in de
module ‘ondersteunende begeleiding’. Nieuw is dat deze module intern ingezet kan worden voor jongeren van begeleidingstehuis Pieter Simenon, of
ingezet kan worden voor externe jongeren die enkel ondersteunende begeleiding nodig hebben.

P R OJ E C T ERVARI NG SLEREN (PEL)
Het Project Ervaringsleren geeft ons als CANO-voorziening extra mogelijkheden om ons begeleidingsengagement te realiseren en dit tot heden in
samenwerking met twee Vlaamse partners, nl. Cirkant in Turnhout en De
Wissel in Leuven. Het project richt zich naar adolescente jongeren waarvan uit hun hulpverleningsverleden blijkt dat verder begeleiden binnen een
alternatieve werkvorm meer aangewezen is dan binnen het reguliere begeleidingsaanbod. Bedoeling is de vaak uitzichtloze situatie te doorbreken en
hun maatschappelijke integratie te bevorderen. Via authentieke, nieuwe en
grensverleggende ervaringen bieden we de mogelijkheid om succes te ervaren en als zodanig opnieuw zelfvertrouwen op te bouwen.

Algemeen
Het programma is ontwikkeld vanuit een ervaringsgerichte, creatieve, expressieve en artistieke invalshoek op maat van de jongeren. Het is opgebouwd a.d.h.v. workshops. We organiseren o.a. avontuurlijke ervaringsgerichte activiteiten, bewegingstheater, een kunstworkshop en voorzien de
mogelijkheid te werken aan een arbeidsattitude met extra aandacht voor
de natuur. Met extra middelen organiseren we ook buitenlandse projecten
indien dit op maat is van de jongere
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Doorheen het project is een “koffer”, die jongeren kunnen kiezen bij de start, het symbool van ‘de
reis’, ‘ het samen op weg gaan’. De nieuwe, positieve ervaringen worden tastbaar gemaakt (schilderij, beeldjes, foto’s,…). Gaandeweg zal de koffer gevuld worden met betekenisvolle voorwerpen
zowel uit het verleden, het hier en nu als de toekomst. De jongere is de eigenaar van zijn eigen
koffer en inhoud en beslist als zodanig welke plaats het project en de bijhorende ervaringen in zijn
leven kan krijgen.
De projectbegeleider doorloopt het ganse project samen met de jongeren, is verantwoordelijk voor
de organisatorische en inhoudelijke opvolging en maakt tegelijkertijd deel uit van de groep. De
begeleidingsrelatie vormt de spil binnen een professionele balans van afstand en nabijheid. We
zien de begeleider als medestander (t.a.v. de cliënt), als mediator (t.a.v. externen), maar ook als
vertegenwoordiger van de maatschappelijk te bewaken grenzen. Ook de projectbegeleider kiest
een koffer. De projectbegeleider gaat deze koffer vullen met voorwerpen die symbolisch zijn voor
de positieve inzet, de evolutie van de jongere doorheen het project.
De contextbegeleider wordt erg nauw betrokken bij de activiteiten en begeleidt het contextuele
gebeuren van de jongeren. Naarmate het project evolueert wordt de context intensiever betrokken
en uitgedaagd actief deel te nemen aan de workshops.

Mohammed

werd

toegewezen

nood hebben aan duidelijkheid

ten met het project. Mohammed

aan onze voorziening op 3 augus-

en het terugvinden van elkaar op

is gedurende 3 maanden in Ma-

tus 2011. Het betrof een vraag

een gezonde manier.

rokko geweest waar hij heeft ge-

naar een project ervaringsleren.

leefd en gewerkt als een MarokWe merken dat het vertrouwen

kaan onder de Marokkanen. Na 3

Gezien er bij Mohammed en zijn

naar beiden toe is verzwakt. Door

maanden is deze jongen rustiger

context nood was aan een lang-

verschillende projecten (zappen

terug gekomen. Hierdoor is hij

durig project werd een ‘knel-

in hulpverlening) willen we trach-

tijdelijk terug gaan wonen bij zijn

puntdossier’ opgestart vanuit het

ten beiden terug energie te geven

moeder om van daaruit naar een

MPI Remi Quadens. Dit geeft de

zodat ze elkaar terug kunnen vin-

begeleid zelfstandig wonen te

betrokken

ruim-

den en appreciëren. We hebben

gaan. Ondertussen zit Moham-

te om creatief te werken met de

doorheen de begeleiding onder-

med in een begeleid zelfstandig

jongere en zijn gezin. Bij Moham-

vonden dat zowel moeder als Mo-

wonen en zal hij via een dienst

med betrof dit een project erva-

hammed in België steeds weer

in de buurt van zijn woonplaats

ringsleren,

terugvallen in hun oude patronen.

verder begeleid worden.

meenschapsinstelling De Hutten)

Daarom hebben we in samenwer-

Via de jeugdrechter van deze

en als perspectief een begeleid

king met alle betrokkenen geke-

jongere hebben we de volgende

zelfstandig wonen.

ken hoe we deze vicieuze cirkel

mededeling gekregen:

voorzieningen

met

mogelijkheden

tot time-out (indien nodig in Ge-
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kunnen doorbreken. En hebben

“Mijn waardering gaat uit naar

Het creatief kunnen werken leek

we een project opgestart in Ma-

de medewerkers van Pieter Si-

ons vooral aangewezen gezien

rokko, het thuisland van moeder

menon die in deze moeilijke om-

de agressieproblematiek van Mo-

en Mohammed waaraan beiden

standigheden hun uiterste best

hammed en zijn lange hulpverle-

goede

blijven doen.”

ningsgeschiedenis. Doorheen de

Omdat we vanuit positieve krach-

begeleiding hebben we gemerkt

ten willen vertrekken hebben we

dat Mohammed en zijn moeder

besloten in februari 2012 te star-

herinneringen

hebben.

De workshops worden op een bijzondere
locatie aangeboden en begeleid door de
projectmedewerkers. De avontuurlijke ervaringsgerichte activiteiten worden georganiseerd in een specifiek natuurlijk kader. Een
biologisch landbouwbedrijf biedt dan weer
de mogelijkheid te werken aan een arbeidsattitude en geeft tegelijkertijd de ruimte om
stil te staan bij ecologie en natuur.

Belangrijk doorheen heel het project is de

jectbegeleider en contextbegeleider bestaat

transfer. Elke dag wordt er stilgestaan bij

hierin als brugfunctie te dienen tussen het

zichzelf en waar we mee bezig zijn. Hoe

door ons ‘gecreëerde veilige klimaat’ en het

wordt dit vertaald naar het dagelijkse leven

dagelijkse leven. We kunnen verwijzen naar

en in dagdagelijkse situaties? Jongeren krij-

de geleerde ervaringen tijdens het project en

gen de ruimte om in het gehele project erva-

hoe men deze kan vertalen naar het leven in

ringen op te doen. De opdracht van de pro-

de samenleving.

Getuigenis van een jongere:
Ik heb mijn project gedaan bij een paardenboer. Het was een toffe mens. Momenteel heb ik er nog contact mee en in
de zomer ga ik nog eens langs. Ik vond
het project leerrijk en plezant. Ik heb
hier ook verschillende dingen geleerd
zoals: volhouden omdat het moet, zelfstandig werken, kritiek ontvangen zowel
op een positieve als negatieve manier.

Daarnaast heb ik nog geleerd om vertrouwen te krijgen en te geven. Dat was
voor mij een werkpunt.
Momenteel zit ik in een begeleid zelfstandig wonen en alles gaat goed. Ik
heb voldoende mensen om me heen die
me helpen waar kunnen.
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De weg die de jongeren afleggen met de pro-

zet. Het werkt verbindend naar elkaar, naar

jectbegeleider is ook voordelig voor het ver-

hun context en ook naar de relatie met de

dere functioneren van de jongeren. Trans-

projectmedewerkers. Het organiseren van

fers zullen doorheen deze weken elke dag

een toonmoment zal weer inspanningen, or-

aan bod komen doordat we verder werken

ganisatie, samenwerking en overleg vragen.

op ieders ervaring. Het is als het ware een

Ieder zijn inbreng is even belangrijk. De con-

groeiproces waarin jongeren telkens weer le-

text en anderen zien de jongere op een an-

ren van zichzelf, elkaar en anderen.

dere manier dan voordien. Waar er voordien
vaak sprake was van een negatieve spiraal

Actieve participatie en inspraak zijn cruciale

en communicatie. Hun context kan hen hierin

elementen in dit project. We willen hen op

bevestigen en weer geloof krijgen in elkaar.

deze manier aanzetten om zelf initiatief en

We trachten de context te betrekken in de

verantwoordelijkheid te nemen. Tegelijkertijd

aanzet naar en in het toonmoment zelf. De

beogen we hiermee ook een grotere betrok-

context kan deelnemen aan een workshop,

kenheid t.a.v. het project. De jongere ver-

kan de verantwoordelijkheid krijgen om voor

blijft bij voorkeur en waar mogelijk in de ei-

iets te zorgen tijdens het toonmoment. Dit

gen context. Als dit niet mogelijk is, verblijft

kan gaan over het maken van een decorstuk

de jongere gedurende het project tijdens de

of het helpen met hapjes maken, enz…

week in een steungezin en in de weekends
in de voorziening.
Het project wordt afgesloten met een toonmoment. De vorm van het toonmoment
groeit naarmate het project evolueert en
naargelang de inbreng van de jongeren. De
jongeren krijgen de mogelijkheid om in een
voorstelling en/of tentoonstelling te tonen
wat hen bezig houdt, welke weg ze hebben
afgelegd en vooral hun krachten en talenten te expliciteren, zichtbaar te maken naar
hun ruimere leefomgeving. Het organiseren
van een toonmoment laat voelen dat zij belangrijk zijn. Het resultaat mag gezien worden en ze verdienen hiervoor aandacht. De
aandacht die ze op een positieve manier
verkrijgen evenals een beloning voor hun in-
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P R OJ E C T A
Project A Lommel organiseert 4 dagen per

week ateliers/activiteiten. Sport, muziek, creativiteit, klussen, uitstappen, … zijn middelen

om met de jongeren een weg af te leggen,

om met hen in verbinding te treden. De ateliers laten toe om via “het kleine ontmoeten”

(Ruth Coenen) voeling te krijgen met de manier waarop een jongere in interactie treedt

met de wereld. De atelierwerking biedt jongeren (jongens en meisjes) de kans zich te

integreren in de maatschappij, kan helpen

om hun zelfvertrouwen te versterken door

succeservaringen aan te bieden, of kan ongekende talenten of interesses wekken.

Voor de inhoud van de ateliers gingen we tot nu toe in eerste instantie in op de vragen, voorstellen
van de jongeren. De begeleiders hadden eigen voorstellen, maar schoven die aan de kant als de
jongeren met een goed idee kwamen aanzetten. Deze manier van werken vereist een grote flexibiliteit van de begeleiders. Er moest zeer veel geïmproviseerd worden. Gaandeweg ontdekten we
dat samen aan een overkoepelend project werken zeer veel voordelen biedt: het inrichten van de
muziekkelder en de sporthoek, het voorbereiden en organiseren van een tweedaagse met verblijf
in Project A en van de kerstmarkt boden het voorbije jaar houvast voor begeleiders en jongeren.
Naar 2013 toe gaan we met projecten van

We gaan ervan uit dat we in dit opzet vrij

4 à 6 weken werken, rond thema’s die de

goed geslaagd zijn dit jaar: slechts 1 jongere

jongeren zelf aanbrengen: tegen elke afha-

haakte langere periode af, er waren weinig

ker zeggen we bij aanvang: ”Het is elke dag

onwettige afwezigheden. Er was weinig ziek-

onze bedoeling er met jou een fijne dag van

teverzuim, zelfs een zwanger meisje pro-

te maken”. We hanteren een minimum aan

beerde zo vaak mogelijk te komen. Slechts

regels en jongeren krijgen zeer veel inspraak

4

in de dagdagelijkse dingen (inhoud ateliers,

schorst na onrespectvol gedrag t.o.v. bege-

inrichting lokalen, afspraken, …). Maar een

leiders en jongeren.

jongeren werden voor 1 of 2 dagen ge-

dag wordt maar fijn als we elkaar vinden.
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Jongeren gaven in de tevredenheidsmetingen aan dat ze graag kwamen. Wij wijten dit goede resultaat voornamelijk aan:

Onze expertise om met moeilijkere doelgroepen te werken en onze consequente keuze voor deze
doelgroepen. Een aantal voorbeelden: we hanteren een minimum aan regels, we halen de jongeren
op, we maken altijd ruimte voor het gevoel van de jongere, ze worden als volwaardige partners
beschouwd, humor is een sterke troef,...
Wij geven de jongeren en onszelf ruimte: elke begeleider werkt per dag met maximaal 2 jongeren.
Zo kunnen we garanderen dat elke jongere de aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft.

Project A: de jongere – individuele begeleiding
Reeds van de periode dat we nog een brugproject waren, wisten wij dat een dag lang met
een jongere optrekken kansen biedt om met hem/haar tot een diepgaand contact te komen.
Al doende komen verhalen naar boven. Samen zoeken/sukkelen/knoeien/lachen smeedt
een band.
Elke begeleid(st)er van Project A komt met de verschillende jongeren in contact tijdens
ateliers, vervoer of overlegmomenten. Elk van ons tracht laagdrempelig met de jongeren
om te gaan, er elk moment van de dag voor hen te zijn.
Als een jongere start in Project A, kan hij/zij eerst 3 dagen de kat uit de boom kijken. Daarna kiest hij /zij een individuele begeleid(st)er. Tijdens een startdag proberen ze elkaar wat
beter te leren kennen. Daarna kan de jongere bij deze begeleid(st)er terecht met vragen
en problemen. De individuele begeleid(st)er verzamelt op het team informatie van de collega’s en indien nodig gaat hij/zij met de eigen jongere een begeleidingsgesprek aan.

Juni 2012, einde schooljaar 2011-2012: in totaal
15 jongeren begeleid,
daarnaast 3 korte begeleidingen ter depannage van
de leergroep van Pieter
Simenon.
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Einde 2012, 1ste trimester
schooljaar 2012-2013: 6
jongeren begeleid, daarnaast 2 korte begeleidingen ter depannage van
de leergroep van Pieter
Simenon.

Elke vaste begeleid(st)er
werkt maximaal met 2 jongeren. Stagiairs kunnen
na 2 maanden 1 jongere
begeleiden. Dit betekent
concreet dat er per dag 3
tot 6 jongeren naar Project A kunnen komen.

S. startte begin 2012 in Project A. Hij
had serieuze gezagsproblemen op
school, liep vast op gezag, was definitief geschorst. S. wou op leercontract, maar was daarvoor nog te jong.

In Project A bleek dat S geen problemen had
met mensen die naast hem staan, maar dat
hij wel steigerde als iemand zich boven hem
stelde. Hij was aangenaam, behulpzaam,
beleefd. S. was ook handig, bereid te helpen
met de klussen. Hij kwam graag, was elke
dag present. Als er veel jongeren in huis waren, had hij het moeilijker. Maar een groep
van 5 is natuurlijk niet zo zwaar als een hele
klas. Meestal hield S. zich dan wat afzijdig.
Soms zette hij een grote mond op naar de
begeleiders, maar omdat we intussen een
goede band met hem hadden opgebouwd,
bond hij in als we hem rustig aanspraken.

In mei ging één van onze begeleider met
hem bij een garagist werken, ter voorbereiding van een leercontract.
Eind juni stopte Project A en na de grote
vakantie startte S. met een leercontract bij
de garagist van de proefdagen. De garagist bleek autoritair, S blokkeerde. Hij zocht
een nieuwe patroon, vond die meteen en is
sindsdien aan de slag.
S. vond bij ons de rust en de ruimte om te
groeien, om van puber tot jongvolwassene te
evolueren.

O NZ E
MEDEW ERKERS
“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.”
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Overzicht personeelsleden naar leeftijd en geslacht
Op 31/12/2012 stelde begeleidingstehuis

Pieter Simenon 44 werknemers tewerk; en

dat stond voor een totaal VTE van 36,2. In
de front-office werken, ter verwezenlijking

van onze kernprocessen – voornamelijk pedagogisch geschoolde medewerkers. Het

gaat hierbij voornamelijk om begeleiders,
maatschappelijk werkers en coördinatoren.

Wat de leeftijdspiramide betreft valt vooral de

afwezigheid van medewerkers onder de 25
jaar en ouder dan 60 jaar op. Algemeen zien

we een goede spreiding van medewerkers in
de leeftijdscategorieën tussen 25 en 60 jaar.

Onze toekomstgerichte uitdagingen liggen in
het aanwervingsbeleid van waaruit knelpunten
kunnen verbeterd en voorkomen worden.

LEEFTIJDS PIRAMIDE
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MEDEWERKERS IN LEEFTIJDSCATEGORIE

In 2012 ondersteunden we 8 stagiairs in
hun stagetraject in een van de teams van
het begeleidingstehuis.

Vo r m i n g , T r a i n i n g & O p l e i d i n g

Aandacht voor leren en ontwikkelen vinden
we binnen onze organisatie belangrijk. We
organisatie. We beogen dat medewerkers

Ook dit jaar gingen er nog tal van team- en
individuele opleidingen door, ingebed in de
teamcoaching en in de individuele coaching

dat we steeds beter de gewenste resultaten

(Persoonlijk OntwikkelingsPlan).

verhogen van kennis en kunde willen we als

Wisselleren: experiment

vertrekken vanuit de visie van een lerende
steeds meer kwaliteiten gaan gebruiken zobereiken in functie van de doelgroep. Naast
organisatie ook tijd en energie vrijmaken om

aandacht te geven aan motivatie en betrokkenheid van medewerkers.

Aandacht voor LSCI
In mei 2012 rondde een tweede groep van medewerkers de intensieve opleiding Life Space

Crisis Interventie (LSCI) af. LSCI is een methodische, verbale interventiemethodiek voor
kinderen en jongeren in crisis. Als een jongere

door een stressvol incident in conflict komt met
leeftijdsgenoten, opvoeders of leerkrachten kan

dit gepaard gaan met heftige emoties. LSCI levert een procedure om gericht met die emoties

om te gaan en te vermijden dat de situatie ontwrichtend werkt of zelfdestructief gedrag veroorzaakt. LSCI biedt onze medewerkers een

kader om incidenten op een professionele kwaliteitsvolle manier aan te pakken.
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Individuele medewerkers (vanuit P.O.P.)

In 2012 experimenteerden we voor de eerste keer met ‘wisselleren’. Met dit wisselleren willen we medewerkers stimuleren en de
kans bieden om ‘over het muurtje’ van een

andere deelwerking te gaan kijken. Een medewerker van het begeleidingstehuis engageerde zich om vanaf april 2012 tijdelijk de

verschuiving te maken richting HCA-dienst

BAAL. Een eerste evaluatie van het experiment leerde ons meer over de mogelijkheden
en valkuilen van dit experiment. Wij blijven

het experiment opvolgen om zo te onderzoeken hoe wij medewerkers de mogelijkheid

kunnen bieden om via ‘wisselleren’ over de

grenzen van de deelwerkingen functies op te
nemen.

ON Z E
OR GA N IS AT I E
kwaliteitsbeleid
Voor het ontwikkelen van een eigen kwaliteitsbeleid volgen wij de regelgeving van de overheid,

concreet het Vlaamse geharmoniseerde kwaliteitsdecreet. De uitvoeringbesluiten van dit decreet
zijn momenteel in ontwikkeling en geven meer duidelijkheid betreffende de verwachtingen van

onze subsidiërende overheid. Het decreet vraagt aan organisaties een onderbouwd kwaliteitsbeleid te integreren in hun werking. Dit systeem omvat een kwaliteitsmanagementsysteem en een
vorm van zelfevaluatie.

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 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 groeiniveau’s en probeert met verbeterprojecten de kwaliteit continu te verbeteren en te handhaven.

personeelsbeleid
Ons personeelsbeleid vertrekt vanuit twee

ten. Daarnaast vinden zij dat personeelsbe-

nagement, nl.: Human Resource Manage-

organisatiebeleid. Het gevoerde HRM-beleid

gangbare stromingen binnen personeelsmament (HRM) en competentie-management.

Wij vinden het belangrijk deze twee stromingen op te nemen in onze visie en elementen

die deze stromingen aanreiken complementair mee te nemen in de verdere uitwerking
van concrete acties rond personeelsbeleid.

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 worden.

HRM vertrekt vanuit het strategisch belang
van de menselijke factor. De medewerker
maakt het verschil. In die zin vinden zij een

leid geïntegreerd is binnen het strategisch

is steeds in overeenstemming met de structuur, de cultuur en omgeving waarbinnen de

organisatie zich bevindt. En de verantwoordelijkheid voor het personeelsbeleid ligt bij

de coördinatoren en de directie. HRM 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.

Ons personeelsbeleid maakt geïn tegreerd deel uit van onze werking
over de verschillende deelwerkingen
heen. In die zin vertrekken we vanuit
de organisatiemissie.

positieve mensvisie een vereiste om te star-
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Om direct aan te sluiten op de tweede waar-

gelijkheden die de organisatie hierin heeft.

sluiten bij het nieuwe decreet voor evenredi-

leveren om hun inzetbaarheid te verruimen

de willen wij vanuit de organisatie ons aange 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

En alle personeelsleden die inspanningen
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.

worden aangesproken. Wij vinden een posi-

De missie en bijhorende waarden zijn zicht-

voor diversiteit (verschillende stijlen, denk-

medewerkers. Medewerkers zijn betrokken

tief arbeidsklimaat belangrijk, waar ruimte is
beelden, 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 be-

baar in het dagelijks functioneren van alle

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.

ter te beantwoorden aan het profiel en verde-

De personeelsuitgaven blijven binnen het

en steun voor het ontwikkelen van de com-

willen onze medewerkers billijk verlonen,

re perspectieven. De organisatie geeft ruimte

petenties 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 mo-

kader van de erkenningssubsidiëringen. We

vergelijkbaar met organisaties binnen de

sector Bijzondere Jeugdbijstand. Medewerkers (inclusief leidinggevenden) kunnen hun

werk goed combineren met hun privésituatie
vanuit het kader levenskwaliteit.

DE G L OB E
2012 is een jaar dat gekenmerkt werd door een aantal externe beleidsontwikkelingen met
directe (werkvloer)relevantie voor de sector Bijzondere Jeugdbijstand. Enerzijds waren federale
regeringsonderhandelingen en het huidige sociaal-economische klimaat van belang. Anderzijds

was er de invloed van inhoudelijke discussies over hoe jeugdhulp in het algemeen vorm zal krijgen
in de toekomst.

De inhoudelijke voorbereiding van het “experimenteel modulair kader” dat in werking zal treden
op 01/01/2013 vroeg een extra inspanning van alle medewerkers van Begeleidingstehuis Pieter

Simenon. Integrale Jeugdhulp krijgt ondertussen meer vorm en het implementatiemoment
01/01/2014 nadert met rasse schreden.
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Integrale jeugdhulp: het nieuwe jeugdhulplandschap
Op voorstel van de ministers Jo Vandeurzen

zorg, de recente Staten-Generaal van het

op 29 juni 2012 het ontwerp van het nieuwe

evaluatie van eind vorig jaar van het eerste

en Pascal Smet keurde de Vlaamse Regering

decreet betreffende de integrale jeugdhulp

goed. Dat decreet hertekent de jeugdhulpverlening in Vlaanderen grondig. Meest in

het oog springend is uiteraard de bevestiging van de keuze voor één intersectorale
toegangspoort naar alle niet-rechtstreeks
toegankelijke hulp. Het nieuwe decreet zet

ook meer dan voorheen in op vermaatschappelijking van de zorg. Vraagsturing, continuïteit van hulp en contextgericht werken zijn
kernbegrippen in de vernieuwde jeugdhulp.

Met dit ontwerp van decreet geven beide ministers mee vorm aan de aanbevelingen van

de parlementaire ad-hoc commissie Jeugd-

Agentschap Jongerenwelzijn en de externe
decreet van 2004.

Op 1 januari 2014 gaat in heel Vlaanderen

de Intersectorale Toegangspoort van start.

Die opstart werd de voorgaande jaren conceptueel voorbereid in een gemengde werkgroep met vertegenwoordigers van de betrokken administraties, sectoren en koepels.

De door die werkgroep uitgewerkte conceptnota vormt de bron voor de verdere verfijning
en concretisering die in de aanloop naar 1
januari 2014 moet gebeuren.

Wij blijven de ontwikkelingen naar één integrale jeugdhulp op de voet volgen.

Staten-generaal jeugdhulp: één jeugdhulp in 2020
Op 18 juni 2012 vond in het Vlaams Parlement de Staten-Generaal voor de Jeugdhulp

plaats. Daarbij werd onder grote belangstelling de visie op de jeugdhulp in 2020 gepresenteerd. Aan de visietekst werkte zowat ie-

We gaan voor één jeugdhulp.
Het kind, de jongere, zijn context en de maatschappij staan centraal in een empowerende,
krachtgerichte jeugdhulp.

dereen mee die betrokken is bij jeugdzorg en

We organiseren en bieden zorg op maat aan kinderen, jongeren, hun ouders en het gezin.

de jeugdzorg incluis.

We streven naar een optimaal kwaliteitsvolle jeugdhulp.

jeugdhulp; jongeren en jongvolwassenen uit

De kernboodschap is duidelijk: in 2020 is de

We hechten belang aan samenwerking, gedeelde
verantwoordelijkheid en expertisedeling .

parant, we spreken niet meer over bijzonde-

We geven Vlaamse antwoorden op jeugddelinquentie

en elke jongere krijgt in 2020 zorg op maat

We geven aandacht aan de rechtsbescherming om
kinderen en jongeren tot hun recht te laten komen.

jeugdhulp in Vlaanderen ontkokerd en transre jeugdzorg, wel van dé jeugdhulp. Elk kind

die kwaliteitsvol, empowerend en kracht- en

toekomstgericht is, en ingebed is in de maatschappij. Centraal daarbij staat de vraag van
de jongere, zijn ouders en zijn context. De

volgende strategische doelstellingen werden

We maken gebruik van de mogelijkheden van de informatiemaatschappij voor een betere jeugdhulp en
een geïnformeerd beleid.

gecommuniceerd naar de sector en zullen de

Begeleidingstehuis Pieter Simenon onder-

processen van de sector:

gangspunten in de dagdagelijkse werking.

komende jaren de rode draad zijn binnen de

schrijft de visie en herkent veel van de uit-
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Experimenteel modulair kader: van categoriale hulpverlening naar
modulaire hulpverlening

Op 18 juli 2012 verscheen een rondzendbrief

ondersteunende begeleiding, module dag-

lair kader binnen de bijzondere jeugdzorg,

(crisis)verblijf.

rond de opzet van een experimenteel moduen rond het residentieel uitbreidingsbeleid

begeleiding in groep en module kortdurend

2013-2014. Deze rondzendbrief ligt aan de

De overgang verloopt gefaseerd zodat, na

hertekening van het hulplandschap.

intreedt in de loop van 2014. Dat alles kadert

basis van een grootschalige en diepgaande

Cen-

traal staan modulering, contextbegeleiding,

sociaal ondernemerschap en een aangepaste financiering, gekoppeld aan een verster-

eventuele bijsturingen, de volledige sector

ook binnen de ingeslagen weg naar een integrale jeugdhulp.

king van de residentiële capaciteit.

Begeleidingstehuis

Concreet betekent dit onder meer dat de

menteel modulair kader vanaf 1 januari 2013.

vroegere opdeling van de voorzieningen in

categorieën wordt verlaten. De volledige

sector migreert naar een flexibele en gedifferentieerde zorgorganisatie. Zo wordt vanaf

2014 de overstap gemaakt naar een aanbod
dat erkend, gesubsidieerd en aangestuurd
wordt aan de hand van typemodules. Deze

typemodules zijn: module contextbegeleiding, module contextbegeleiding in functie

van autonoom wonen (het vroegere begeleid

zelfstandig wonen), module verblijf, module

Pieter

Simenon,

als

CANO-voorziening, stapt mee in het experiDit betekent dat onze hulpverlening vanaf
dat moment hertaald wordt in verschillende
modules die flexibel ingezet kunnen worden

afhankelijk van het traject van de jongere.

Op 20 december 2012 werd de definitieve
goedkeuring van onze aanvraag door het

Agentschap Jongerenwelzijn bezorgd. Een

hele opdracht voor de beleidsploeg en medewerkers om dit formeel engagement te
vertalen naar de dagdagelijkse werking.

V l a a m s i n t e r s e c t o r a a l a k k o o r d 2 0 11 - 2 0 1 5
Op 2 december 2011 werd een vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA-4) ondertekend voor de social en non-profitsectoren voor de periode 2011 tot 2015. Dat akkoord werd gesloten tussen de Vlaamse overheid en de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers uit de private sectoren.

In het akkoord is een uitbreiding opgenomen voor extra personeelsleden. Daarnaast zijn er intersectorale en sectorale kwaliteitsmaatregelen die de werkbaarheid vergroten en de instroom, doorstroom en

uitstroom verbeteren. Er is een versterking van de tweede pensioenpijler en er wordt een belangrijke

stap gezet naar een dertiende maand voor iedereen. Ten slotte wordt ook de monitoring en opvolging,
zowel van de uitvoering als van de effecten, geregeld.

36

37

38

