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WOOR D V OOR A F
Enkele jaren terug werd onze
jaarverslaggeving conceptueel en
inhoudelijk vernieuwd. Ook dit jaar
lezen jul lie een jaarverslag met een
nieuwe look, waarin we uitleggen
wat ons werk inhoudt eerder dan een
technisch verslag weer te geven van
de diverse kwaliteitsacties die verwacht worden van een organisatie in
de bijzondere jeugdzorg.
Het jaarverslag is opgebouwd 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

maatschappelijke

invloeden,

evoluties).

Binnen

CANO begeleidingstehuis Pieter Simenon
proberen we steeds om onze missie
te realiseren vanuit een evenwichtig
verdeelde zorg binnen deze vier polen.
Ook dit jaar waaide de wind der verandering
door de sector en onze organisatie. Op
1 maart 2014 trad het nieuwe decreet
Integrale

Jeugdhulp

in

werking.

Het

decreet hertekende het landschap van
de jeugdhulp. Alle organisaties worden
aangemoedigd om over de sectoren
heen samen te werken. De invoering
van

de

Intersectorale

betekende

een

modulair kader.

APPèL, de module

ondersteunende

begeleiding,

werd

boven de doopvont gehouden. APPèL
ondersteunt

bestaande

reguliere

begeleidingstrajecten binnen de Integrale
Jeugdhulp en bundelt de krachten van
Project A en het Project Ervaringsleren.
Doorheen het jaarverslag proberen we
deze nieuwe evoluties te verduidelijken
en een zicht te geven op het concrete
werk met onze jongeren en hun context.
We willen in het bijzonder onze jongeren,
hun families en steunfiguren bedanken
voor het samen op pad mogen gaan,
ondanks alle drempels en moeilijkheden.
Bedankt ook aan alle medewerkers die
bijdroegen aan het CANO-verhaal in 2014.

Voor meer informatie over onze vzw
verwijzen we u graag door naar onze
website www.pietersimenon.be

en wat CANO betreft, vindt u veel extra
informatie

op

www.canovlaanderen.be.

Wij wensen u veel leesplezier toe.
Gert Houben
directie

Toegangspoort

ommezwaai

toeleidingsprocessen

naar aanleiding van het experimenteel

naar

het

in

de

CANO

begeleidingstehuis.
2014

betekende voor ons ook een

zoektocht

naar

veranderingen

het
en

integreren

van

werkingsprocessen
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A F KORTIN GE N

BINC

Begeleiding in Cijfers

CANO

Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning

CLB

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

EMK

Experimenteel Modulair Kader

JPS

Jongerenwerking Pieter Simenon vzw

MOF

Misdrijf Omschreven Feit

OCMW
POS

Problematische Opvoedingssituatie

TGI

Thema-Gecentreerde Interactie

VDAB
ITP
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Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Intersectorale Toegangspoort
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DE O PB O U W VA N H E T JAARVERSL AG
Het jaarverslag van 2014 is opgebouwd rond de

invloeden,

kwaliteitsdriehoek. De kwaliteitsdriehoek is een

CANO begeleidingstehuis Pieter Simenon proberen

aanpassing

we steeds om onze missie te realiseren vanuit

van

het

TGI

(Themagecentreerde

Interactie)-model

en

wordt

binnen

de

maatschappelijke

evoluties).

Binnen

vzw

een evenwichtig verdeelde zorg binnen deze vier

gehanteerd als analyse-instrument en kapstok om

polen. In dit jaarverslag zijn de grote hoofdstukken

(beleids- en veranderings)processen te beheersen.

opgebouwd rond de polen van de kwaliteitsdriehoek.

Het vertrekt vanuit een driehoek waar drie polen

Door deze indeling hopen wij de lezer voldoende te

(doelgroep, organisatie en medewerker) permanent

informeren over onze doelgroep, onze organisatie

in verbinding staan. De driehoek wordt omringd en

en

beïnvloed door de vierde pool, de globe (externe

veranderende globe.

onze

medewerkers

binnen

een

continue

ONZE
JONGEREN

GLOBE

KERN
PROCESSEN
ONZE
ORGANISATIE

ONZE
MEDEWERKERS
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Beperkte algemene
informatie vz w
S C H E MATISCHE VOORSTELL IN G
CANO BEGelEIDINGSTEHUIS
PIETER SIMENON
VZW JONGERENWERKING
PIETER SIMENON

HCA-DIENST
DAGCENTrUM DE TEUTEN

CANO begeleidingstehuis Pieter Simenon,

Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning

•

29 modules contextbegeleiding

•

12 modules verblijf

•
•
•

3 modules contextbegeleiding autonoom wonen
4 interne modules ondersteunende begeleiding (project Ervaringsleren en project A)

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

HCA-Dienst BAAL

Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg, Hasselt

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

Herstelbemiddeling

•

Gemeenschapsdienst

•
•
•
•

Herstelgericht Groepsoverleg (HERGO)
Leerproject Slachtoffer in Beeld – Minderjarigen (SIB-M)
Leerproject Seksualiteit en Relaties in Balans (SRIB)
Leerproject Drugs, (ver)antwoord? (DVA)

De huidige capaciteit voor de HCA-dienst evolueert volgens de vraag
Dagcentrum De Teuten, Lommel
•
•

10 modules dagbegeleiding

12 modules contextbegeleiding

De drie voorzieningen zijn erkend door de Vlaamse Overheid, Agentschap Jongerenwelzijn,
Bijzondere Jeugdbijstand.
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A L GE MENE VOORSTELLING A C TU E LE V ZW
D e missie van de vzw
"Wij
engageren
ons
samen
verbindend te werken om breuken tussen
jongeren, hun leefomgeving en de
samenleving te herstellen, in antwoord op
maatschappelijke verwijzing. Wij willen
dit realiseren vanuit een evenwichtig
verdeelde zorg voor de doelgroepen, de
medewerkers en de organisatie”.

De vzw Jongerenwerking Pieter Simenon is
een privaat initiatief dat werkt in het kader van
Jongerenwelzijn, Bijzondere jeugdbijstand en
jeugdbescherming.

De missie werd voor de totale organisatie in
2003 vernieuwd als volgt:

Deze missie onderschrijft twee belangrijke waarden:
GELOOF IN DE KRACHT EN DE GROEIMOGELIJKHEDEN IN VERBONDENHEID
RESPECT VOOR IEDERS EIGENHEID EN ERNAAR HANDELEN

Beide waarden worden voor een beter begrip verduidelijkt door en verbonden met een aantal trefwoorden, die belangrijk zijn voor de organisatie:

positivisme

responsabilisering

EMPOWERMENT
innoverend

gelijkwaardigheid

OPENHEID
rechtvaardigheid

eerlijkheid

zorgzaam

SOLIDARITEIT

evenwichtig

subsidiair

emancipatorisch
ECHTHEID

discretie
realistisch

zichzelf in vraag stellend
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H e t D a g c entr um de Teuten

Dagcentrum “De Teuten” is een dagcentrum binnen

via

groepsmomenten

of

gerichte

individuele

de Bijzondere Jeugdzorg, gestart in 1991. Het

begeleiding. Voor de gezinnen is er contextuele

is een dagcentrum voor multimodale gezins- en

gezinsbegeleiding.

jongerenbegeleiding met modules dagbegeleiding in
groep voor 10 jongeren en contextmodule voor 12

De jongere en het gezin worden aangemeld in het

gezinnen. Dit voor jongens en meisjes van 6 tot 18

dagcentrum via de intersectorale toegangspoort op

jaar. Dagcentrum de Teuten is een deelorganisatie

doorverwijzing via de brede instap, het OCJ of de

van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon. Het

jeugdrechtbank. Het zijn deze verwijzers die bepalen

dagcentrum is goed bereikbaar en gelegen in het

wie gebaat is bij een dagcentrumformule, dit in

centrum van Lommel.

samenspraak met de hulpvrager en de voorziening
(dagcentrum).

Om aan problematische opvoedingssituaties het
hoofd te bieden, worden in deze semi-residentiële,
lokaal gerichte werkvorm schoolgaande jongeren
begeleid na de schooluren en tijdens vakantiedagen

D e H C A - dienst BAAL
Het Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg staat

Vanaf eind 2005 tot begin 2008 participeerde BAAL

in de gerechtelijke arrondissementen Hasselt en

in het preventieproject “BUMPER” in samenwerking

Tongeren garant voor het geïntegreerd aanbod

met de regiodienst BJB Limburg.

van herstelgerichte en constructieve afhandelingen
(HCA) bij minderjarige delictplegers.

Vanaf 1 april 2007 kon BAAL officieel kwantitatief
uitbreiden. Medio 2007 werden de leerprojecten

BAAL is gestart eind 1998 en is gevestigd in Hasselt,

“Seksualiteit en Relaties in Balans” en “Drugs, (ver)

Kattegatstraat 8/8.

antwoord?” gerealiseerd.

BAAL

organiseert

gemeenschapsdienst

herstelbemiddeling,
en

drie

HERGO,

De ouderstage werd operationeel sinds begin 2008

verschillende

in de vorm van een project, maar is ondertussen

leerprojecten. De uitvoering van herstelbemiddeling

stopgezet.

kwam vlug op kruissnelheid, waarna werd uitgebreid
met gemeenschapsdienst. Door middel van een

Vanaf 2009 is BAAL als HCA-dienst categorie 8

tijdelijke bijkomende projectovereenkomst werd het

erkend voor de beide gerechtelijke arrondissementen

leerproject “Slachtoffer in Beeld – Minderjarigen”

Hasselt en Tongeren.

ontwikkeld, uitgevoerd en geïntegreerd.
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H e t C A NO begeleidingstehuis P i et er S i menon

CANO Pieter Simenon is erkend voor een capaci-

De ondersteunende module regulariseerde de vroe-

teit van 32 intensieve begeleidingen opgedeeld in de

gere projectwerkingen Ervaringsleren en Project A

volgende modules: module contextbegeleiding (29),

en kreeg de nieuwe naam ‘APPèL’ mee. De bege-

module contextbegeleiding autonoom wonen (3),

leiders van de ondersteunende module begeleiden

module verblijf (12), module ondersteunende bege-

zowel jongens als meisjes op vlak van dagactivering,

leiding (4+4).

korte ervaringstrajecten, (ont)heming, time out en

Begeleidingstehuis Pieter Simenon wordt georgani-

crisisbegeleidingsinterventie. Zij hebben tot doel de

seerd op basis van het CANO- concept. CANO staat

bestaande hulpverleningstrajecten te ondersteunen.

voor Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en
Omgevingsondersteuning en is een geïntegreerd

Een bijkomende erkenning, betoelaagd door het

multimodaal en flexibel totaalconcept voor moeilijk

Agentschap Jongerenwelzijn, verhoogt de samen-

begeleidbare jongeren en hun omgeving.

werking met en de doorstroming van jongeren vanuit
de gemeenschapsinstelling(en). Vroeger was dit een

Wij kiezen fundamenteel voor een specifiek doel-

projectwerking, nl. GKRB (Gestructureerde Kortdu-

groep van vnl. adolescente jongens en hun leefom-

rende Residentiële Begeleiding), vanaf begin 2011

geving die onderkend worden als maatschappelijk

werd dit geregulariseerd in een bijkomende erken-

zeer kwetsbaar en zeer gekwetst. De problemen

ning voor 16 capaciteitseenheden (binnen de be-

waar zij mee geconfronteerd worden, zijn vaak mul-

staande capaciteit).

ticomplex en van die aard dat een gewoon functioneren als zeer moeilijk wordt ervaren. Onze jongeren
komen vaak van een gemeenschapsinstelling en zijn
in begeleiding geweest van meerdere andere hulpinstanties.
Het doel is het herstel van de gebroken samenhang
tussen de 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
maatschappelijke 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.
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ON ZE
J ON GE R E N
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, psychiatrische
problemen en seksuele problematiek. 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 32 adolescente jongens (leeftijd

In

tussen 15 en 18 jaar) en/in hun leefomgevingen.

dossiers “Intersectoraal Prioritair toe te wijzen

Het gaat vaak over moeilijk plaatsbare jongeren

Hulpvragen”, de zogenaamde knelpuntdossiers.

die omwille van een MOF of POS toegewezen

De knelpuntdossiers betreffen die jongeren uit de

worden

Pieter

gemeenschapsvoorzieningen, met een zodanig

Simenon. De grote meerderheid van onze jongens

complexe problematiek, waardoor aanbod uit

stromen rechtstreeks door na een verblijf in

verschillende sectoren en hulpverleningsvormen

een

noodzakelijk

aan

CANO

gemeenschapsinstelling.

Zoals

hierboven

engageerden

is

en/of

we

die

ons

nood

ook

hebben

in

4

aan

omschreven gaat het vaak om maatschappelijk

een specifieke expertise bovenop de gewone

erg

jeugdhulpverlening.

(ge)kwets(te)bare

multiproblematiek.
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begeleidingstehuis

2014

jongeren

met

een

DE MISSIE
“ 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.”

Onze jongeren gevat in cijfers
In 2014 organiseerden we hulpverlening voor 49 jongens. Deze jongens werden voor het overgrote deel (93,9%)
doorverwezen vanuit de jeugdrechtbanken. De overige jongens (3) kwamen bij ons terecht op vraag van een Comité Bijzondere Jeugdzorg (tot 28-02-2014) of een Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ), de nieuwe structuur
binnen Integrale Jeugdhulp die een aantal werkingsprocessen van het vroegere Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) overneemt.

In de hierna volgende bladzijden wordt het profiel van onze jongens geschetst. De cijfers geven een eerder
statisch beeld van onze begeleidingen. Wij werken inmiddels aan een nieuw registratiesysteem op maat. Met de
herstart van BINC, het uniforme registratiesysteem van de private organisaties van de bijzondere jeugdbijstand,
hopen we in 2015 cijfers te genereren die de trajecten van onze jongeren meer dynamisch en realistisch in beeld
brengen.

Gestarte begeleidingen
In 2014 zijn 49 begeleidingen opgestart: 41 reguliere opnames en 8 crisisdepannages. Tabel 1 geeft een overzicht
van het aantal reguliere gestarte begeleidingen en crisisdepannages naar verwijzende instantie. De crisisdepannages worden later in de tekst verder behandeld.

Van de 41 reguliere opnames realiseerden we 40 reguliere opnames vanuit de jeugdrechtbanken. 40% van de opnames werd opgestart vanuit jeugdrechtbank Turnhout. Zij blijven in 2014 de grootste toeleider van jongeren. De
helft van de gestarte dossiers (50%) vindt haar oorsprong in de Limburgse rechtbanken (Hasselt, 25%; Tongeren,
25%). De dalende tendens naar opnames vanuit jeugdrechtbank Antwerpen, Leuven en Mechelen zet zich ook dit
jaar voort. Eén jongere werd verwezen vanuit het Comité Bijzondere Jeugdzorg van Turnhout.
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Tabel 1: gestarte begeleidingen naar verwijzende instantie
(2012,2013 en 2014)
Verwijzende instantie

JRB Hasselt

Reguliere opnames

CRISIS DEPANNAGES

2014

2013

2012

2014

2013

10

12

10

0

1

2012
0

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

10
3
0
0
1
0
16

11
1
0
0
1
1
15

20
5
0
0
3
2
8

0
6
0
0
0
0
0

3
2
0
0
0
1
0

0
1
0
0
0
0
0

Totaal JRB

40

41

48

6

7

1

CBJ/OCJ Hasselt
CBJ/OCJ Tongeren
CBJ/OCJ Maaseik
CBJ/OCJ Antwerpen
CBJ/OCJ Leuven
CBJ/OCJ Turnhout
CBJ/OCJ Brussel

0
0
0
0
0
1
0

0
0
1
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0

1
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0

Totaal CBJ/OCJ

1

1

1

2

1

0

geen verwijzer

0

0

0

0

0

0

Totaal

41

42

49

8

8

1

Crisisdepannages
In 2014 werden 8 jongeren opgenomen in het kader van crisisdepannages. We ontvingen veel vragen naar crisisdepannages vanuit jeugdrechtbank Antwerpen. Van al die vragen resulteerden er 6 in een effectief crisisaanbod.
De twee overige crisisdepannages werden toegeleid vanuit CBJ Turnhout en OCJ Hasselt (VIST time-out).

Figuur 1 schets de relatieve evolutie van het aantal gestarte reguliere begeleidingen naar verwijzende instantie
in 2009, 2010, 2012 en 2014. Erg opvallend is de stevige terugval van begeleidingen opgestart vanuit jeugdrechtbank Antwerpen. Vermoedelijk is dit te wijten aan de verbreding van het aanbod ‘bijkomende erkenning ‘
in Antwerpen in 2011. Ook opvallend is het stijgende relatieve aandeel van dossiers uit jeugdrechtbank Turnhout.

12

Figuur 1: relatieve evolutie aantal gestarte reguliere begeleidingen
naar verwijzende instantie (jeugdrechtbanken) in de periode 2009-2014
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Naar verdeling POS / MOF zien we volgende cij-

Wat de nationaliteit betreft, zien we dat bijna 9 op

fers: 21 POS’ers en 20 MOF’ers. Het is moeilijk

10 instromers de Belgische nationaliteit hebben.

hierover harde uitspraken te doen, aangezien de

Bijna de helft van de jongeren met een Belgische

begrippen POS en MOF zich in de praktijk moei-

nationaliteit (44,5%) zijn jongeren met een andere

lijk laten afbakenen. Met de komst van integrale

etnische achtergrond.

jeugdhulp werd een nieuw begrip Verontrustende
OpvoedingsSituaties (VOS) geïntroduceerd. Vanaf

Naar situatie herkomst van de gestarte begeleidin-

volgend jaar zullen we deze term introduceren in

gen zien we het volgende: bijna 7 op tien gestarte

onze verslaggeving.

begeleidingen (n=28; 68,3%) stromen rechtstreeks
door vanuit de gemeenschapsinstelling. 7 Jongens

Cijfers over de leeftijd van de jongeren op moment

verbleven op moment van opstart in hun eigen con-

van opname leren ons dat bijna 7 op 10 jongens

text.

(68,3%) op moment van instroom 17 jaar is. 17,1%

op een verblijf in een psychiatrische setting, één

van de jongeren is op moment van opname 16 jaar.

jongere werd opgenomen aansluitend op een ver-

Vier jongens (9,8%) waren bij opname 15 jaar of

blijf in een drughulpverleningssetting. Vier jonge-

jonger. Twee jongens waren 18 jaar op moment

ren werden begeleid aansluitend op een traject in:

van opname. De leeftijdsverdeling is logischerwijze

OOOC (1), begeleidingstehuis (2), pleeggezin (1).

Eén jongere werd opgenomen aansluitend

conform de opnamecriteria. Wel zien we in vergelijking met 2013 dat we relatief gezien meer jongeren
zien die op moment van opname 17 jaar zijn (2013,
50%).
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In het kader van een bijkomende erkenning tot het opnemen van minderjarigen die rechtstreeks doorstromen
vanuit een gemeenschapsinstelling namen we 28 jongeren rechtstreeks op vanuit de gemeenschapsinstelling.
Ook namen we binnen diezelfde erkenning 3 jongeren op via het zogenaamde artikel 5. Dit artikel biedt ons de
mogelijkheid om indien er zich binnen een redelijke periode geen kandidaten aandienen jongeren op te nemen
die bij gebrek aan plaats niet in de gemeenschapsinstelling konden worden opgenomen. Of om jongeren op te
nemen met een complexere problematiek en een moeilijk lopende hulpverleningsgeschiedenis. Daarnaast namen
we 10 jongeren regulier op.

Sinds de introductie van Insisto is het voor ons niet meer mogelijk om cijfers te verzamelen over toeleidingen naar
onze voorziening die niet resulteren in opnames.

Lopende begeleidingen
Op 31-12-2014 hadden we 27 jongens in begeleiding. 85,2% van deze jongens stond onder toezicht van de
jeugdrechtbank (n=23). 14,8% werd verder begeleid in een vrijwillig kader na 18 jaar. Naar leeftijd van de
jongeren in onze bezetting zien we dat 59,3% 17 jaar is op moment van jaarwisseling. 7 Jongeren hadden op
31-12-2014 de kaap van meerderjarigheid overschreden. Het decreet Integrale Jeugdhulp maakt mogelijk dat
er een vorm van ‘voortgezette hulpverlening’ gerealiseerd wordt. Voorwaarde is wel dat het gaat om iemand die
voor zijn 18de verjaardag al jeugdhulp heeft aangevraagd. Dergelijke vragen van voortgezette jeugdhulpverlening moeten door de Intersectorale Toegangspoort behandeld worden. Nieuw is dus dat we als voorziening de
vraag naar voortgezette hulpverlening via het A-document stellen aan de Intersectorale Toegangspoort, en bij
goedkeuring het dossier ook blijven opvolgen.

In de trajecten met de jongeren deden we in totaal 10 keer een beroep op de time-outmogelijkheid van de gemeenschapsinstelling (twee weken).

Beëindigde begeleidingen
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Naar bestemming zien we dat meer dan 6 op tien jongens (62,2%) na uitschrijving terug naar zijn context
ging. Zes jongeren (13,3%) woonden alleen op moment van uitschrijving (BZW -contextbegeleiding autonoom
wonen).

7 Jongeren (15,6%) werden teruggekoppeld naar de gemeenschapsinstelling. Ook naar deze

jongeren hanteren we ons behoudsengagement: een aantal van deze jongeren worden in de loop van 2014
heropgenomen, en sluipen op die manier terug in de statistieken. Anderen zijn in onderzoek voor heropname.
Twee jongeren werden verder begeleid in een psychiatrische setting. Van twee jongeren werd het traject in
onze voorziening beëindigd omwille van ontvluchting.

Bezetting 2014
Tabel 2 geeft een overzicht van de bezettingsgraad per maand in 2012-2014. Naar bezettingscijfers toe zien
we dat we in 2014 een bezetting hadden van 91,68%. De bezettingsgraad ligt iets lager dan de voorbije jaren.
Vermoedelijk heeft dit te maken met een verminderde toeleiding naar aanleiding van de introductie van de
Intersectorale Toegangspoort in maart 2014.

Tabel 2: overzicht bezettingsgraad per maand (2012, 2013 en 2014)
maand
januari

februari
maart
april
mei
juni
juli

dagen

bezetting
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101,12

886

886

92,19

1006
961
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86,69

956
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81,25
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875

TOTAAL
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oktober

november

96,88
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december

101,41

91,94
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2014

889

881

10703

91,25

2013

% bezetting
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98,88

819

94,56

98,89

96,88

101,41

930

2012

% bezetting
100

94,14

908

97,63

836

89,89

847

989

103,02

87,8

949

95,67

817

87,85

88,21

910

91,73

870

93,55

934

100,43

92,60

88,81

91,68

875

96,37

91,15

894

93,13

11300

96,78

986

99,4

771

94,11

860

850

847

10289

85,66

92,47

94,44
94,11

93,69

ON ZE
K E RN P R OC E S S E N
CANO als letterwoord staat voor Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning.
CANO begeleidingstehuis Pieter Simenon, van oorsprong een eerder residentiële voorziening, heeft reeds
jarenlang expertise opgebouwd in het begeleiden van adolescenten en contexten met een complexe achtergrondproblematiek. Vanuit een herdefiniëring van de residentiële hulpverlening is CANO geëvolueerd tot een
multimodaal en flexibel begeleidingsconcept. Cruciale uitgangspunten hierbij zijn dat de hulpverlening permanent vorm krijgt vanuit de dagelijkse leefomgeving van de jongeren en dat nieuwe breuken moeten vermeden
worden. Het model stuurt aan op snel en efficiënt schakelen tussen ambulant, mobiel, projectmatig en residentieel begeleidingswerk in opbouw naar een geïntegreerd begeleidingstraject.
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In de jaarverslaggeving van 2012 en 2013 (globe) vermeldden we de opstart van een experimenteel modulair kader vanaf 1 januari 2013. Samen met integrale jeugdhulp vormde het experimenteel modulair kader de
opstart van wat gezien wordt als één van de grootste wijzigingen in de jeugdhulp van de voorbije 35 jaar. De
instap in het experimenteel modulair kader heeft gevolgen op velerlei vlak: voor de cliënt, voor de organisaties,
voor de medewerkers en voor het beleid.

Op sectorniveau betekende het omslagpunt dat de vroegere opdeling van de voorzieningen in categorieën
wordt verlaten en dat de volledige sector migreert naar een flexibele en gedifferentieerde zorgorganisatie. Zo
wordt 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 ondersteunende begeleiding, module dagbegeleiding in groep en module kortdurend (crisis)verblijf. De overgang verliep gefaseerd en
de volledige sector werd ingesloten in de loop van 2014. Op 1 januari 2015 eindigt het experimentele karakter
en wordt het modulair kader in een grondig hertekend hulpverleningslandschap de basis van een fundamenteel
gewijzigde regelgeving. Dat alles situeert zich ook binnen de ingeslagen weg naar een integrale jeugdhulp.

Op voorzieningsniveau betekent dit dat wij sinds 1 januari 2013 onze hulpverlening vertalen in verschillende
modules die flexibel ingezet kunnen worden afhankelijk van het traject van de jongere. Vanaf dat moment zijn
we er voor 32 adolescente jongens. Die jongens kunnen bij ons terecht in verschillende modules:

•
•

module verblijf: 12 capaciteitseenheden
module contextbegeleiding: 29 capaciteitseenheden

•

module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen: 3 capaciteitseenheden

•

module ondersteunende begeleiding: 8 capaciteitseenheden waarvan 4 voor interne jongeren,
en 4 voor extern toegeleide jongeren.

Deze modules kunnen gecombineerd worden aangeboden (bijv. module verblijf, module contextbegeleiding en
module ondersteunende begeleiding). De beschikking van de jeugdrechter bepaalt in welke richting we kunnen
schakelen. Alle jongens kunnen steeds rekenen op contextbegeleiding.

Het decreet Integrale Jeugdhulp ging in voege op 1 maart 2014. Het decreet installeerde een intersectorale toegangspoort (ITP) voor ‘niet-rechtstreeks toegankelijke hulp’. Om de processen in de ITP te stroomlijnen werd
een nieuw informaticasysteem gelanceerd. Vanaf 1-03-2014 is Insisto een vaste waarde in het wachtbeheer
van organisatie Jongerenwerking Pieter Simenon.

In de pijler kernprocessen gaan we dieper in op de organisatie van de hulpverlening zoals die gestalte krijgt in
de dagelijkse werking van CANO begeleidingstehuis Pieter Simenon. Waar nodig verwijzen we naar gewijzigde
terminologie of naar belangrijke veranderingen.
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De interne regie op cliëntniveau: het ankerteam/regieteam
Centraal in het organiseren en beheersen van

Binnen de opvolging van het traject trachten

de individuele begeleidingsprocessen staat het

we

ankerteam. Het ankerteam is een team van

als

medewerkers opgebouwd rond het traject van

is
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Wij beschouwen het ankerteam als dé motor

traject van de jongere wordt op regelmatige

van elke begeleiding en als centraal orgaan

momenten geactiveerd. Het ankerteam vindt

voor alle vormen van case management. Naast

minstens eenmaal in twee weken plaats en ad

een integrale bespreking van het traject van de

hoc volgens de nood in de begeleiding. Het team

jongere, biedt het ankerteam ook de ruimte en

bestaat centraal uit coördinator (methodisch

zuurstof voor een eerstelijnscoaching van onze

team) en contextbegeleider en wordt – indien

betrokken medewerkers. In 2015 introduceren

nodig - aangevuld met medewerkers uit de

we geleidelijk aan de meer passende benaming

andere teams. Het ankerteam bespreekt de

‘regieteam’.

vraaggestuurde
mogelijk
de

te

hulpverlening

realiseren.

eindverantwoordelijke

De
in

zoveel

coördinator
het

traject.

begeleiding van de jongere integraal en bewaakt
de voortgang van het traject. Het ankerteam

In de figuur hieronder ziet u welke teams voeding

bewaakt

-

geven aan het ankerteam. In de hiernavolgende

de beslissingslijn om te ‘zappen’, schakelen

bladzijden geven we meer toelichting bij de

tussen

kernprocessen van deze teams.

de

in

overleg

met

verschillende

de

verwijzer

modules

die

we

aanbieden. Ook de jongere, zijn contextfiguren
of

belangrijke

externe

partners

worden

uitgenodigd om op regelmatige tijdstippen aan
te sluiten op het ankerteam. In de terminologie
van het experimenteel modulair kader vervult
het ankerteam de rol van interne regie op
cliëntniveau.

“Voor elke cliënt (of voor elk cliëntsysteem) wordt een interne regie geactiveerd
die het verloop van het traject binnen de organisatie opvolgt, de verwijzende instantie van het verloop
op de hoogte houdt, en de naadloosheid en eenduidigheid van het cliënttraject garandeert.”
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Het STUT-team heeft als kernopdrachten: het realiseren van een time-outaanbod voor jongeren die vastlopen in de begeleiding; het aanbieden van sociale vaardigheidstraining. Daarnaast vervult het STUTteam een belangrijke brugfunctie in het stimuleren van vakantie en vrijetijdsinvulling. Het STUT-team
treedt ook op als groene begeleider en biedt daarnaast ondersteuning aan het leergroepteam.

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

3

De coördinatie coacht en stuurt dit geheel. Zij zijn eindverantwoordelijk en staan in voor de continuïteit van het hulpverleningstraject.
De sociale dienst is ons intern regieteam op organisatieniveau en zorgt voor een vlot verloop van elke opname in
samenwerking met de Intersectorale Toegangspoort. Vanaf opname hebben zij een adviserende rol met betrekking tot de trajecten van de jongeren in de vorm van doorverwijzing, adviesverlening en beleidsopvolging, ...

5

en biedt projecten aan vanuit een ervaringsgerichte benadering.

onderwijsaanbod in Limburg.

6

Het contextteam staat in voor de vraaggestuurde begeleiding van 32 jongens en hun leefomgeving.

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

Project A richt zich tot elke jongere tussen 12 en 18 jaar die vastloopt in het reguliere

7

2

8

MOD U L E V E R BLI JF
HE T L E E R GR OE PT EAM
De leergroep realiseert een tijdelijk verblijf voor een aantal van onze jongeren, maar pas nadat alle hulpbronnen in de leefomgeving zijn aangesproken op hun mogelijkheden. Dit aanbod is sterk geïndividualiseerd en
legt de nadruk op ondersteuning, beveiliging, structurering en begrenzing in combinatie met ruimte en verantwoordelijkheid, kansen en groei.

Door een permanentiesysteem de klok rond is de

Het verblijf kan een structurerende functie hebben.

leergroep een steeds beschikbare ‘terugvalbasis’

De residentiële begeleiding biedt immers een leef-

voor alle jongeren die door het begeleidingstehuis

tijdsadequaat kader aan met een genormaliseerd

contextueel begeleid worden. Een verblijf in de leer-

leefritme vanuit een open en participatieve doch ook

groep heeft geen leefomgevingsvervangende functie

sturende en gestructureerde pedagogische omkade-

(tenzij zeer uitzonderlijk). We werken intensief met

ring.

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

Groepsprocessen kunnen als een leermiddel ge-

begeleiding is steeds een re-integratie in hun eigen

zien worden. De werkgroep ‘groepsdynamica’ focust

leefomgeving.

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

De jongere wordt gestimuleerd om terug verbinding

werken aan het ontwikkelen van competenties: dag-

te leggen met zichzelf, met zijn context van oor-

structuur, praktische vaardigheden, zorg voor ande-

sprong en met de context waarin hij zich dagelijks be-

ren, sociale vaardigheden en zelfzorg. Bij de ‘moei-

weegt. Residentieel werken creëert extra ruimte om

lijker te begeleiden’ jongeren zijn dit vaak belangrijke

een netwerk te herstellen of zelfs uit te bouwen als

elementen in hun problematiek. Project X biedt een

de jongere geen context meer heeft. Voor de context

geïndividualiseerd aanbod op maat voor jongeren

van de jongere kan de residentiële ‘back-up’ een ver-

waar de klassieke residentiële werking weinig vat op

hoging van de eigen kracht betekenen waardoor het

heeft.

mogelijk wordt op langere termijn te blijven werken
aan de probleemsituatie waarmee men geconfron-

Een CANO-residentie staat zowel open voor langdu-

teerd wordt. Het residentiële permanentiesysteem

rige begeleidingen, wanneer dit vanuit de problema-

vormt een steeds aanwezige terugvalbasis voor alle

tiek van de jongere aangewezen is, als voor jonge-

jongeren en hun context.

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

Voor de jongere biedt de residentie de mogelijkheid

wonen (het vroegere Begeleid Zelfstandig Wonen)..

tot ‘leren samenleven’, een essentiële vaardigheid

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

om in een context te kunnen leven. Door talrijke breu-

geren kunnen soepel ‘schakelen’ tussen residentieel,

ken in de verblijfssituatie zijn de vaardigheden van

in de oorspronkelijke leefomgeving verblijven of zelf-

jongeren op dit vlak dikwijls onvoldoende ontwikkeld

standig wonen. Anticiperend op en tijdens crisismo-

of hebben ze de motivatie verloren om hier nog in te

menten kunnen time-out- en projectwerking nieuwe

investeren.

radicale breuken vermijden en het langetermijnperspectief gaaf houden.
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M O D U L E C ON TEXT BEG ELEI DI NG
H E T CO NT EXT T EAM
Het contextteam van CANO begeleidingstehuis

pen zijn binnen het traject. Dit kan op verschillende

Pieter Simenon zet de samenwerking met de jon-

wijzen ingevuld worden: bijvoorbeeld een verblijf bij

gere 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 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 stap-
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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.

Diego vertelt:

Veel aandacht bleef in 2014 uitgaan naar de registratie van contacturen die door de komst van het Expe-

		Ik verbleef 3 maanden en 10 dagen in de Gemeenschapsinstelling van Mol omwille
van problemen thuis. De politie kwam in de periode
voordien immers geregeld langs… Toen ben ik bij
JPS terecht gekomen voor een contextbegeleiding.
Eerst wilde de consulent dat ik op BZW ging, maar
dat wou ik zelf niet. Ik wou terug naar huis en ben
terug bij ons ma gaan wonen. Met begeleiding. De
contextbegeleiding kwam wekelijks bij mij thuis
langs om mij in de goede richting te zetten. We
hadden het over de regels thuis, de school en we
bespraken wekelijks situaties. Ze hielpen mij met
tips en aanpak. We praatten over welke dingen ik
best wel kon doen en wat niet. Over hoe ik situaties kon oplossen. Thuis bekeek ik met hen wat ik
kon doen als ik het weer eens niet eens was met
ons ma. En hoe ik die situaties kon benaderen en
kon omgaan met ons ma.
En ik mocht zelf dingen ervaren en proberen om

rimenteel Modulair Kader in 2013 een feit werd. Ook
op ICT-vlak werd een nieuwe richting ingeslagen door
alle contextbegeleiders uit te rusten met een tablet.
De digitale mobiliteit van het team verhoogde met
deze investering. Ook verhoogt deze werkwijze de
mogelijke participatie van de doelgroep aan het traject: inzage en inspraak in de verslaggeving die samen met cliënt wordt ingevuld wordt verzekerd.
Wisselleren anno 2014: twee leden van het contextteam konden via een personeelswissel expertise
opdoen binnen de Sociale Dienst, dit gedurende een
zestal maanden. In de andere richting kwam een
medewerker van Dagcentrum De Teuten het contextteam vervoegen. De terugkeer van deze medewerkers naar hun oorspronkelijke posten zal vergezeld
gaan met besprekingen van de leermomenten die we
creëerden door de wissels.
In 2014 vond een experimentele samenwerking
plaats met de Gemeenschapsinstelling De Kempen,

te zien wat het zou geven. En hierover dan nadien

afdeling De Hutten van Mol: Nieuwe Perspectieven

nadenken en praten. Het moeilijkste binnen de be-

bij Terugkeer. Dit is een begeleidingsprogramma voor

geleiding vond ik het als ik zelf over situaties moest

de zwaardere categorie jongeren die na een verblijf

nadenken en mee moest helpen zoeken naar op-

binnen De Hutten terugkeren naar hun context of op

lossingen. Daar heb ik soms echt mee afgezien!

eigen benen gaan staan. De focus binnen deze vorm

Maar als ik nu terugkijk, bijvoorbeeld op schoolvlak,

factoren die een rol hebben gespeeld in het verleden

waar het ook moeilijk is gelopen (2 x 6de jaar gedaan), heb ik wel iets behaald. Ik heb immers mijn
diploma gehaald! Ik heb geleerd om met een moeilijke leraar om te gaan en ik heb leren doorbijten!
Ik heb mijn vriendin ondertussen aangeraden niet
te stoppen met haar school.

Ik steun haar hier-

in. Steun is belangrijk. Mij hebben ze ook moeten
steunen! Ik heb veel geleerd door die begeleiding.
Ik weet nu bijvoorbeeld dat ik moet zoeken naar oplossingen en praten. Vroeger was ik snel uitgeflipt.
Nu probeer ik oplossingen te zoeken. Dit heeft mij
pas nog geholpen op mijn werk…

van begeleiding ligt voortdurend op de criminogene
en die mogelijks een hoog risico op recidive inhouden
bij de nieuwe terugkeer naar de context.
In een beginfase bezoeken onze contextbegeleiders
(3) de jongere binnen de setting van De Hutten om
aldaar gesprekken te voeren. Dit bracht met zich mee
dat onze begeleiders deel gingen uitmaken van het
team van De Hutten, inclusief een toegangsbadge en
een intercomtelefoon van De Hutten. In een eindfase
binnen NPT – wanneer de jongere terugkeert naar
zijn context of alleen gaat wonen – houdt dit drie tot
vier cliëntcontacten per week in, bij de jongere thuis.
Eind 2014 – begin 2015 zal worden bekeken of dit
experiment een vervolg krijgt.

Het gaat eigenlijk heel goed met mij. Ik woon al
drie maanden alleen op een studio. Wel, halvelings
samen met mijn vriendin eigenlijk, want ze is bijna altijd hier. Ons ma komt dikwijls op bezoek en
controleert mijn betalingen. Ik ga ook vaak bij haar
langs. En ’s zondags? Dan ga ik bij ons ma pistolekes eten zoals vroeger.
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Roos, de moeder van Diego getuigt:

hem en mij en ze gaven mij steun waar nodig.
Ik kon bij hen terecht om te praten , zowel thuis als

		
terecht
van
Zij

Pieter

gekomen
Mol

(de

hadden

Diego

Simenon

door

de

is

sociale

bij

ons

gemeenschapsinstelling).
het

voorstel

per telefoon.

dienst

gedaan

Diego heeft door de begeleiding ook geleerd

om

zijn agressiestuk onder controle te krijgen en te

contextbegeleiding via Pieter Simenon te doen.

houden. Dat was erg belangrijk voor mij. Met mij

De contextbegeleider kwam wekelijks thuis om

gaat het nu goed. Met Diego gaat het ook goed.

problemen te helpen oplossen die er waren

En tussen ons? Wel, goed! Het gaat veel beter

tussen mij en Diego.

dan voordien.

En problemen die Diego

zelf had, bijvoorbeeld op school.

Ze praten met

We doen dingen voor elkaar en

hebben een hechtere band.

DE S OC IA L E D IE NST:

interne regie op organisatieniveau
Het beheer van de capaciteit binnen een gemoduleerde organisatie is een

cruciale opdracht, die wordt vertaald in een interne regie op organisatieniveau.
De sociale dienst zorgt voor een vlot verloop van

een dossier aan te leggen met alle nuttige informatie

elke opname in samenwerking met de Intersectorale

rond de gebruiker. Dit dossier, zowel manueel als

Toegangspoort (ITP), rekening houdend met de

elektronisch, wordt aangemaakt bij de start van de

bestaande opnameprocedure en doelgroep. Op de

begeleiding en bevat o.a. gegevens met betrekking

hoogte zijn van belangrijke wetgeving, decreten,

tot de verwijzer, beschikkingen, adressen, medische

methodieken e.d. ... is noodzakelijk om een goede

informatie, schoolgegevens, sociale administratie,

dienstverlening te garanderen. Deze dienstverlening

het hulpverleningsprogramma van de verwijzer,

houdt in: het toepassen van bovenstaande kennis én

... Gedurende de begeleiding worden de dossiers

het verlenen van advies

aan gebruikers, collega’s

aangevuld met het handelingsplan, evolutieverslagen

en externe diensten. Ook de sociale administratie

en verdere relevante informatie. Bij uitschrijving van

vormt een belangrijk deel van het takenpakket van

de jongere wordt het dossier geklasseerd en uiterlijk

de sociale dienst. De focus ligt voornamelijk op

vijf jaar na meerderjarigheid vernietigd.

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

en de toegangspoort (1-03-2014) integreerde de

VAPH, de sociale kaart, assessments naar externen

sociale dienst de werkingsprincipes van Insisto in

(diensten en personen). De sociale dienst stelt haar

de werking van de sociale dienst. Het IT-systeem

expertise eveneens ter beschikking van externe

Insisto is inmiddels het belangrijkste instrument

partners rond jongeren die niet noodzakelijk later

naar wachtlijstbeheer geworden. De sociale dienst

opgenomen worden in de organisatie. De sociale

wordt medeverantwoordelijk voor het ingeven en

dienst is ook verantwoordelijk voor het aanmaken en

onderhouden van informatie in de Moduledatabank

beheren van de dossiers van de jongeren. Om een

en Insisto.

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

CLB’s, werkgevers, vormingsinitiatieven ...).

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

een intensieve schoolbegeleiding aan te bieden, wil
de dienst tijdsbesteding voorkomen dat de jongeren
afhaken op school, én wensen ze de draagkracht van
de scholen t.a.v. onze doelgroep te vergroten.
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
APPèL, de ondersteunende module.
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, Project A of APPèL.

23

Onder werkbegeleiding verstaan we ook het aanbie-

We streven naar een goede samenwerking, waarin

den van kortdurende stages binnen het interesseveld

de jongere centraal staat. Wederzijds respect, begrip

van de jongere. We hopen de jongere zo te kunnen

en vertrouwen zijn hierin belangrijke begrippen. Om

laten proeven van een nieuwe (succes)ervaring. Tij-

daarvoor te zorgen doen we ons best om de commu-

dens de zomervakanties is er ruimte om mee te draai-

nicatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Afhankelijk

en binnen het ‘foor-wezen’. Jongeren krijgen de kans

van waar de noden liggen, bieden we vanuit de dienst

om in een plezante (werk)sfeer nieuwe indrukken op

(tijdelijk) ondersteuning binnen dit proces.

te doen.
Vanuit de dienst hechten we veel belang aan ‘ouderbetrokkenheid’. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan een optimaal verloop van de schoolloopbaan.

Onze ervaring met dienst tijdsbesteding.
Onze zoon, Stijn werd in augustus 2014 geplaatst in het begeleidingstehuis Pieter Simenon.
Dit gebeurde omdat we al een paar jaar met een problematische opvoedingssituatie kampten. Na een periode van
veel weglopen, niet naar school gaan en alle regels negeren leek dit ons, als ouders, een kans om Stijn toch nog
terug in het rijtje te laten lopen en ook terug aan de band met onze zoon te werken. Zowel Stijn als wij kregen zo
een beetje ademruimte. Er werd op alle vlakken hard gewerkt aan zowel Stijn als het thuisfront door Eline, Rens
en alle andere opvoeders.
Op schoolgebied werd Stijn gemotiveerd om binnen de deeltijdse richting Restaurant Keuken zijn diploma tweede
graad te behalen. Omdat het toch moeilijk was om de weg naar school te vinden is hij dan van start gegaan met
project A. Een zoektocht naar wat Stijn later wilde worden. Autoverkoper was het resultaat; dienst tijdsbesteding
ging mee op zoek naar een stageplaats in carrosserie. Dit leek even goed te gaan maar na anderhalve maand
heeft de werkgever het contract beëindigd omdat Stijn geregeld niet kwam opdagen. Daarna heeft de school nog
een voortraject aan Stijn voorgesteld maar daar leek hij helemaal niet meer in geïnteresseerd. Sinds een tweetal
weken woont Stijn terug thuis en geeft hij aan te stoppen met school. Wij vinden het jammer dat ondanks alle kansen en steun, Stijn er niks mee doet.
Voor ons persoonlijk, was het echte steun dat Kristien zoveel praktische dingen van ons overgenomen heeft. Als
ouders is het zwaar : constant telefoontjes, gesprekken met school, je kind proberen te motiveren om naar school
te gaan, alle spanningen die erbij komen. Ze hield ons ook op regelmatige tijdstippen op de hoogte van de situatie,
alternatieven enz. We weten zeker dat de dienst tijdsbesteding en Pieter Simenon bij veel jongeren wel een positief
belletje kunnen doen rinkelen, en bij onze zoon komt dat hopelijk ook nog
Geert en Liesbeth

24

HE T S TU T- TE A M

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

Groene begeleiding
mee

time-outs organiseren en begeleiden; inventa-

openstaan voor klachten van onze jongeren

riseren van time-out aanbod; ontwikkelen van

over de organisatie en deze signaliseren en

time-outmethodieken in samenwerking met an-

kanaliseren.

dere diensten; uitvoeren van een intern geor-

vanuit

laagdrempeligheid

structureel

ganiseerde time-out; opgedane kennis delen
Vrijetijdsbesteding
inventariseren, stimuleren en evalueren van

met collega’s; eindverantwoordelijkheid rond de
administratie bij dit aspect

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.

Ondersteuning leergroep
bijspringen

bij

(wekelijkse)

groepsactivitei-

ten; thematische ondersteuning van de bewonersvergadering, ventilatiegesprekken met de
doelgroep. Aanbieden activiteiten tijdens de
schoolvakanties met een knipoog naar sociale
vaardigheidstraining.
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ST UT-F UNCT I E
Bewegen tussen en er zijn voor de jongens.

Het aanwezig zijn tussen de jongeren (letterlijk/figuur-

In de functie van groene begeleider probeert

lijk) maakt dat de STUT-begeleider een andersoortige

STUT de jongeren zoveel mogelijk te informeren

werkrelatie met de jongeren opbouwt. Een re-

over hun plichten en rechten. In sommige geval-

latie start met kennismaken en opbouwen van

len bemiddelt STUT om samen naar oplossingen

vertrouwen om dan te komen tot 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.

te zoeken, zodanig dat de hulpverleningsrelatie
niet opgeblazen wordt, niet langs de kant van de
jongens, niet langs de kant van de begeleiding.
Dit is soms dansen op het slappe koord en geweldloze communicatie kan helpen in dit thema.
Dikwijls zijn het dan de oplossingen die komen uit
een wederzijds gesprek, het sterkste.
Jongeren aanvaarden zoals ze zijn, niet stigmati-

Binnen de STUT-functie kunnen jongeren ook hun
emotie, gevoel, … kwijt om te komen tot een ontlading (letterlijk, figuurlijk). Dit ventilatiemoment
aanbieden aan de jongeren is erg belangrijk en
maakt dat zij meer ontspannen aan hun taken
kunnen beginnen en met een andere bril naar hun
realiteit en de af te leggen weg kunnen kijken. Het
aanbieden van (zeer intensieve) activiteiten leert
jongeren om door te zetten, grenzen te verleggen
en succesverhalen op te bouwen. Hierbij ondervinden we dat wanneer jongeren door hun eigen
fysieke grens gaan hun ‘façade’ als het ware wegvalt. Het echte ik komt naar boven met zijn kwetsing en noden. Deze thema’s kunnen dan later
in SoVa verder hun plaats krijgen. Een volgend
thema van de STUT-werking is veiligheid, zowel
letterlijk als figuurlijk. In al de activiteiten die we
doen met de jongeren (SoVa, ontspanning, bewonersvergadering, ….) worden goede afspraken
gemaakt met de jongens, zodanig dat er een veilig
klimaat gecreëerd wordt.
Verder maken we de jongeren mee verantwoordelijke van hun eigen proces, en beschouwen we
hen als gelijkwaardige partners, zij het zelfs meerdere in hun verhaal. De STUT-begeleider tracht
het gesprek aan te gaan met hen en niet over hen.
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seren en geloven in hun krachten op een socratische wijze, maakt dat jongeren hun eigen emancipatorisch proces kunnen bewandelen. Het is soms
een weg met vallen en opstaan, maar wel hun eigen weg, ondersteund door de hulpverlening.
Binnen SoVa ligt er voor de STUT-medewerker
een boeiende uitdaging, omdat iedere jongere
uniek is, het is steeds zoeken om tot een verbondenheid/echtheid te komen. Een les geleerd
doorheen de jaren is dat van de 100 woorden
die gesproken worden, jongeren er 7 onthouden.
Daarom is er hard ingezet op de ontwikkeling van
psychofysieke trainingen, gekoppeld aan theoretische kaders om SoVa bij te brengen aan de
jongeren. Psychofysieke training kan bestaan uit
worstelen, trappen, boksen alsook extra sportactiviteiten. Elke SoVa is een proces op zich, dat
niet gaat over het resultaat, maar over het proces.
Daarnaast maakte STUT doorheen de jaren kennis met natural horsemanship; dit maakt dat het
tweeluik/drieluik (psychofysiek werken, communicatie, natural horsemanship) een succesverhaal
geweest is voor de STUT-werking. De reacties van
de jongeren, én het feit dat ze terugkomen (zonder
verplichting) geeft tevredenheid. Want een andere
les is dat dit geheel enkel werkt als de intrinsieke

motivatie bij de jongens aanwezig is. “Natural hor-

Daarnaast is er binnen de STUT-werking ook

semanship is een voorbeeld van wat kan werken

steeds ruimte om een interne time-out van een

met onze jongens.”

aantal dagen te organiseren. Dit kan gaan van
wandelen tot meerdaagse uitstappen met een

Ook het thema time-outs werkt enkel als de jon-

aantal leerdoelen en uitgangsprincipes.Binnen

geren zelf bereid zijn dit te doen. Vroeger werd er

begeleidingstehuis Pieter Simenon wordt er veel

dikwijls te snel meegegaan in time-out voor de jon-

rekening gehouden met de vraag van de jongeren,

gens op vraag van collega’s en derden. Nu wordt

de time-outovereenkomsten..., de time-outover-

het belangrijker om hiervoor het nodige gesprek

eenkomsten opgesteld door begeleiding en jonge-

met hen te doen. Zodanig dat hij en de time-out-

re zijn hiertoe een nuttig instrument. Dit maakt dat

plaats mee is in het verhaal van de jongen en dat

zij elk door hun eigen bril naar het gegeven time-

zij het beiden zien zitten. Wordt dit niet geres-

out kunnen kijken en zien naar de mogelijkheden

pecteerd, zal de time-out meestal niet “succesvol

en niet naar de verplichtingen.

zijn”.

Dit jaarverslag had het STUT-team graag hun vakantie-aanbod, tijdens de schoolvakanties, naar de
jongeren in de verf geplaatst. Velen denken misschien, oooh een beetje zwemmen, mountainbiken,
…. Toch probeert het STUT-team hier steeds leermomenten in te steken, jongeren te betrekken bij
de keuze van de activiteiten , alsook verantwoordelijkheid te geven in de uitvoering ervan (groep
samenhouden, tijdsstippen bewaken, inkomgelden regelen, budgetcontrole van de week,…). Ook dit
is een proces van vallen en opstaan en zelf kunnen we op geen enkel moment voorspellen hoe de
dag zal verlopen, laat staan eindigen. Ondanks de weerstand die op het verplichte karakter van het
aanbod zit naar de leergroepjongeren toe, tracht het STUT-team hier steeds het beste van te maken.
We geven mee dat als ex-jongeren terugblikken op hun verblijf hier, de vakantie-momenten dikwijls
als mooie herinneringen blijven hangen. Dit is leuk om te weten in het hier en nu en geeft de begeleiders steun naar de toekomst.
Hierna een weergave van een activiteit uit ons overzicht Ter Inzage.
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Activiteit 3 = Mountainbiken
Deelnemers = Johan, Kevin, Mathy, Joeri en Rens.
Duur = 14hr tot 17hr30, 3dagdelen.
Eerst samen met de jongens de fietsen in orde brengen, vervolgens wat water en koek en ju! Het
tempo lag al van in het begin goed hoog, hierdoor zijn er ook enkele botsingen geweest met als gevolg een schram, bult, ...
Na een poosje de jongens even laten reflecteren...
Wie heeft er snel gereden was de vraag en iedereen stak de hand op, natuurlijk zei ook iedereen dat
ze snel gereden hadden (wat ook correct was). Vervolgens wie is er gebotst of wie had er iets fout
ingeschat, hier ook iedereen de hand in de lucht.
Conclusie deel 1 :
Als je alles doet uit gejaagdheid en snel, snel, rap, rap, maak je sneller inschattingsfouten waardoor
je wel eens kan botsen = Die botsingen mannen met wie kan dat zijn? Antwoorden als volgt: uw
vrienden, ouders, vriendin, begeleiding, ...
Conclusie deel 2 :
Na een tijdje hebben we het gehad over remmen, veel berg af gegaan, op tijd remmen mannen, want
anders zand eten ... Gasten luisterde goed en knepen de rem tijdig in.
Naar aanleiding van wat er in de opvang gebeurd was de dag ervoor, vroegen we jongeren wanneer
ze konden remmen en hoe ze dit deden, als voorbeeld gaf ik aan ... Als iemand zeep en bananen
tegen de muren begint te gooien, hoe zou jij dan remmen om niet te botsen?
Johan en Kevin kozen eerder voor uit de situatie te gaan, dit was voor hun de beste manier om te
frijnen, bij Mathy lag dit nog wat moeilijk ...
Voor hem was de beeldspraak nog wat te vroeg! Nog een aantal activiteiten en hij is ermee vertrokken!
Conclusie 3
de groep niet altijd volgen ! Joeri en ik weten dat op een bepaald moment vlak achter de brug een
pijltje in een straat hangt dat we moeten volgen, de jongeren zoeken deze pijltjes voor de weg te
vinden ... Maar vaak volgt iedereen 1 persoon en diegene moet maar zoeken ...
Samen met Joeri afgesproken dat we niet gingen zeggen waar dat pijltje stond en dat we ze gewoon
gingen laten rijden, tot ze zouden zeggen, ik denk dat we terug moeten ... Als kippen zonder hoofd
trapte ze en trapte ze en maakte we kilometers, zonder bezig te zijn met de pijlen, éénmaal aangekomen in Luycksgestel, heb ik de jongeren dan maar een halt toegeroepen ... Wanneer Joeri aangefietst komt en zegt, we hebben ze lang genoeg laten fietsen zeker, lach ik en zeg dat we terug zullen
keren, HOE GIJ WIST DA? En jullie fietsen mee??? ZOT! Het antwoord hierop was dat we wel vaak
een groepsleider volgen, zowel soms in het negatieve als in het positieve ... Naar je eigen kijken en
zelf beslissingen maken, een hele belangrijke!
Aankomst JPS: als groep gekozen niet bij een crèmerie te stoppen (dit voor het activiteiten budget)
en in de opvang een ijsje en drankje te nuttigen! Kortom een goede activiteit met links en rechts een
les in verscholen, zeker naar aanleiding van gisteren!!
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A P P èL
M OD U LE ON D E R S TE U N E NDE B E G E L E I DI NG VA N
C A N O B E GE LE ID IN GS TE HUI S P I E T E R S I M E NO N
Pr oject A & P roject E rv a ring s l e r e n (P E L )
Levinas over het appèl:
“Het appèl richt MIJ op de ander. Ik word werkelijk geroepen, moet dus antwoorden.”
“Het appèl richt mij op DE ANDER. Mijn gerichtheid is dus op dat moment exclusief.”
“Het appèl is passief, het raakt mij, het gaat mijn bewustzijn vooraf.”
“Maar het appèl is ook BEWOGEN WORDEN, het prikkelt mij tot handelen.”
“Het appèl schrijft mij voor in te staan voor het welzijn van de ander. Ik moet voorwaarden voor zijn geluk
scheppen, pogen hem of haar te doen lukken. De verplichting tot zorg is in ethische zin absoluut.”

ALG EM E E N
2014 was het jaar van de uitbouw van de

hebben we ons daarom samen geprofileerd naar

ondersteunende module van Begeleidingstehuis

de buitenwereld toe d.m.v. een eigen pagina in

Pieter Simenon. De vroegere projecten PEL

de website van Pieter Simenon en het versturen

(Project Ervaringsleren) en Project A (het vroeger

van informatie naar alle mogelijke toeleiders. Ook

Werkatelier) gingen meer en meer samen werken

gingen we persoonlijk ons aanbod toelichten in

en stonden stil bij de vraag: wat is de betekenis,

scholen en CLB’s.

de opdracht van een ondersteunende module
binnen de Integrale Jeugdhulp?

We gingen ook op zoek naar een nieuwe naam
, omdat “ondersteunende module” buiten de

Waar we vroeger voornamelijk werkten voor de

Bijzondere

jongens van CANO begeleidingstehuis Pieter

We kozen voor APPèL. Van appèl doen op. En

Simenon, kwamen we sedert de opstart van

van Project A (AP) en PEL (PèL), voorlopig de

Integrale

toegangspoort

2 projecten die we aanbieden. We hopen in de

terecht en werden we rechtstreeks toegankelijk

toekomst APPèL verder uit te breiden met andere

voor

zinvolle en contextuele initiatieven.

Jeugdhulp

meerdere

voor

toeleiders.

de

Vanaf

september

Jeugdbijstand

veel

uitleg

vraagt.

O M SCHRIJ V ING AANBOD AP P è L
Wie is onze doelgroep?
Wij richten ons tot alle jongens en meisjes van 14 tot 18 jaar die extra ondersteuning nodig hebben in een
traject binnen integrale jeugdhulp.
Wie zijn onze toeleiders?
Wij zien alle partners binnen integrale jeugdhulp (bv. consulenten JRB, CLB’s, voorzieningen, …) als mogelijke toeleider. In principe bevindt de ondersteunende module zich voor de toegangspoort en zouden jongeren
en hun ouders ook rechtstreeks beroep op ons kunnen doen. Ons aanbod is echter beperkt: in het kader van
terugkeer naar de reguliere hulpverlening, verkiezen wij vanaf het begin samen te werken met de diensten en
organisaties die deze terugkeer verder begeleiden.
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Wat is ons algemene doel?
-

ondersteuning bieden aan lopende (hulpverlenings)trajecten

-

vastgelopen situaties trachten te deblokkeren.

-

klassieke hulpverlening lijkt niet (meer) aangewezen, we trachten een alternatief aanbod te creëren.

-

betrekken van het netwerk met als doel een goede overdracht te creëren.

Wat bieden wij aan?
aanbod 1: Korte ervaringstrajecten
-

doel: na een blokkade de jongere helpen inzien welke waarden, normen, patronen oorzaak zijn van
het vastlopen + handvaten bieden tot verandering waar het vervolgtraject verder mee aan de slag kan.

-

termijn: op voorhand afgebakend

-

concreet: werken op een zorgboerderij, in een dierenasiel, in een vzw, bij een zelfstandige,
Agentschap Natuur en Bos,… afhankelijk van interesse en hulpvraag van de jongere.

-

overnachtingen: al dan niet op de trajectplaats

-

begeleiding: 2 halve dagen per week werkt een begeleider mee

aanbod 2: Dagactivering
-

doel: na een blokkade jongere helpen inzien welke waarden, normen, patronen oorzaak zijn van het vast
lopen + handvaten bieden tot verandering waar het vervolgtraject verder mee aan de slag kan.

-

termijn: op voorhand afgebakend

-

concreet: in Project A, werken op een zorgboerderij, in een dierenasiel, in een vzw, bij een zelfstandige,
Agentschap Natuur en Bos,…

-

overnachtingen: niet

-

begeleiding: in Project A is er permanente begeleiding, in externe situaties werkt er indien nodig een
begeleider mee.

aanbod 3: Time-out
-

doel: een vastgelopen situatie (thuis, in school, in voorziening) deblokkeren door de jongere uit de
situatie te halen. Time-out is in principe snel en ad hoc in te zetten. Wij kunnen rust bieden door met
de handen te werken. Bij time-out is er altijd een terugkeergarantie.

-

termijn: op voorhand afgebakend, maximaal 2 weken

-

concreet: afhankelijk van de vastgelopen situatie kan de time-out doorgaan in Project A, bij een zorgboer,
in jeugdherberg, met de context, Agentschap Natuur en Bos, …

-

overnachting: afhankelijk van de vastgelopen situatie al dan niet met overnachting

-

begeleiding: alle betrokkenen op de jongere worden geactiveerd binnen de time-out. In tegenstelling met
andere time-outprojecten voorzien wij geen 24-uursbegeleiding.

aanbod 4: (Ont)heming
*

momenteel gericht op jongens van CANO-begeleidingstehuis Pieter Simenon met buitenlandse roots.

-

doel: de verbinding met het land van herkomst en met de familie herstellen. Leven zoals mensen daar.
Voeling krijgen met land van herkomst door er te leven. Confrontatie met verschillende culturele,
religieuze, sociale, … aspecten met als doel inzicht in eigen situatie te verhogen. De context wordt
uitdrukkelijk betrokken in het proces.
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-

termijn: op voorhand afgebakend

-

concreet: in het land van herkomst, vanuit gastgezinnen naar eigen context

-

overnachting: vanzelfsprekend

-

begeleiding: begeleider start op, rondt mee af en gaat tussentijds lang.

aanbod 5: Crisisbegeleidinginterventie
-

doel: als de situatie na een crisis op school, in de voorziening of thuis niet te deblokkeren is, en er
duidelijk een ander vervolgtraject moet ontwikkeld worden (er is dus geen terugkeer mogelijk),
kan de ondersteunende module zorgen voor een opvang en/of rustperiode voor de jongere.
Intussen kan een crisisnetwerk aan de slag in de school, in de voorziening of thuis.

-

termijn: 2 weken, verlengbaar met periode()s van 2 weken.
concreet: afhankelijk van de vastgelopen situatie kan de opvang doorgaan in Project A, bij een zorgboer,
in jeugdherberg, met de context, bij het Agentschap Natuur en Bos, …

-

overnachting: indien noodzakelijk, afhankelijk van de vastgelopen situatie

-

begeleiding: afhankelijk van de gekozen invulling

IN D E K IJKE R: P ROJE CT BUL G ARI J E
( 19- 10- 2014 TOT 2 8 -10-2 0 1 4 )

De ondersteunende module engageerde zich het afgelopen jaar om zich te richten op Europa.
Een medewerkster van Pieter Simenon volgde een internationale vorming in Ierland om projecten
over Europa en daarbuiten te organiseren. zo ontstond er in 2014 een samenwerking tussen een
Bulgaarse organisatie en CANO begeleidingstehuis Pieter Simenon in het kader van Youth in Action.
Een uitwisseling tussen Bulgaarse jongeren en Belgische jongeren in de vorm van een back to
basic-kamp was het resultaat. Soms vertellen foto’s meer dan woorden.

PROJECT ERVARINGSLEREN
Het

Project

ErvaringsLeren

(PEL)

geeft

ons

als

CANO-voorziening

extra

mogelijkheden

om

ons

begeleidingsengagement te realiseren. Het project richt zich naar adolescente jongeren met een meervoudige
en ernstige achtergrond- en gedragsproblematiek. 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
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Algemeen
Het

programma

is

ervaringsgerichte,

ontwikkeld

creatieve,

vanuit

expressieve

een
en

artistieke invalshoek op maat van de jongeren.
Uiteraard

met

avontuurlijke

ervaringsgerichte

activiteiten en de mogelijkheid om te werken
aan

een

voor

de

arbeidsattitude
natuur.

met

Afgelopen

extra
jaar

aandacht

hebben

we

terug buitenlandse projecten verzorgd voor 2

mee bezig zijn. Hoe wordt dit vertaald naar het
dagelijkse leven en in dagdagelijkse situaties?
Jongeren krijgen de ruimte om in het gehele
project ervaringen op te doen. De opdracht van
de projectbegeleider en contextbegeleider bestaat
hierin als brugfunctie te dienen tussen het door
ons ‘gecreëerde veilige klimaat’ en het dagelijkse

Marokkaanse jongeren.

leven. We kunnen verwijzen naar de geleerde

Het project wordt gezien als een “koffer”, het

kan vertalen naar het leven in de samenleving.

ervaringen tijdens het project en hoe men deze

samen op weg gaan, samen de reis te beleven.
De

nieuwe,

positieve

ervaringen

worden

tastbaar gemaakt (schilderij, beeldjes, foto’s,…).
Gaandeweg zal de koffer gevuld worden met
betekenisvolle ervaringen zowel uit het verleden,
het hier en nu als de toekomst. De jongere is de
eigenaar van zijn/haar eigen koffer en beslist als
zodanig welke plaats het project en de bijhorende
ervaringen in haar leven kan krijgen.

samen met de jongeren, is verantwoordelijkheid
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. De trajecten worden op een
bijzondere locatie aangeboden en begeleid door
de projectmedewerkers.
De

avontuurlijke
Een

ervaringsgerichte

biologisch

weg

die

de

jongeren

afleggen

met

de

projectbegeleider is ook voordelig voor het verdere
functioneren van de jongeren. Transfers zullen
doorheen deze weken elke dag aan bod komen
doordat we verder werken op ieders ervaring. Het
is als het ware een groeiproces waarin jongeren
telkens weer leren van zichzelf, elkaar en anderen.

elementen in dit project. We willen hen op
deze

manier

aanzetten

verantwoordelijkheid

te

om

zelf

nemen.

initiatief

en

Tegelijkertijd

beogen we hiermee ook een grotere betrokkenheid
t.a.v. het project. De jongere verblijft bij voorkeur
en waar mogelijk in de eigen context. Als dit niet
mogelijk is, verblijft de jongere gedurende het
project tijdens de 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

activiteiten

worden georganiseerd in een specifiek natuurlijk
kader.

De

Actieve participatie en inspraak zijn cruciale

De projectbegeleider doorloopt het ganse project

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 transfer. Elke
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dag wordt er stilgestaan bij zichzelf en waar we

positieve manier verkrijgen evenals een beloning
voor hun in- zet. Het werkt verbindend naar elkaar,
naar hun context en ook naar de relatie met de
projectmedewerkers. Het organiseren van een
toonmoment zal weer inspanningen, organisatie,
samenwerking en overleg vragen.

Ieder zijn inbreng is even belangrijk. De context

toon- moment zelf. De context kan deelnemen aan

en anderen zien de jongere op een andere manier

een workshop, kan de verantwoordelijkheid krijgen

dan voordien. Waar er voorheen vaak sprake was

om voor iets te zorgen tijdens het toonmoment. Dit

van een negatieve spiraal en communicatie zien

kan gaan over het maken van een decorstuk of het

we dat hun context nu wel kan bevestigen en

helpen met hapjes maken, enz.

weer geloof kan krijgen in elkaar. We trachten de
context te betrekken in de aanzet naar en in het

Getuigenis van een zorgboer
“We werken nu reeds een aantal jaren voor Pieter Simenon. We vinden het belangrijk om jongeren een kans te
geven en om te zien hoe ze soms traag maar wel altijd een beetje vooruitgang kunnen maken voor zichzelf en
naar hun leefomgeving toe. Ondanks de perikelen die er soms zijn op de projectplaats is het wel altijd plezant om
blijvende contacten over te houden aan deze jongeren en is het leuk weer van hen te horen en op de hoogte te
blijven waar ze mee bezig zijn. Zo kwam er een jongere die reeds meer dan een jaar zijn project had afgerond op
bezoek. Hij stelde het goed, was aan het werken en had zichzelf een kleine wagen aangeschaft. Op een gegeven
moment was hij zijn goede raad aan het geven aan een jongere die momenteel zijn project doet. Dit zijn leuke
momenten om te zien en te horen. De keuze om te werken met deze jongeren wordt versterkt door de feedback
die we rechtstreeks of onrechtstreeks van deze jongeren krijgen.”

DO E L S TE L L IN GEN
1

Activeren is een eerste belangrijke doel. Het is immers belangrijk opnieuw beweging en een
vast en veilig ritme te brengen in de leefsituatie van de jongeren. Zo kan perspectiefloosheid
plaats ruimen voor verbondenheid met de realiteit, verbondenheid met de eigen omgeving, …
en uiteindelijk resulteren in een toekomstgerichte houding.

2

Vanuit een pre-therapeutische invalshoek voorwaarden creëren om inzicht te verwerven, gevoelens te verwoorden of te uiten, te experimenteren met nieuwe vaardigheden en aan de slag
te gaan met kwetsingen.

3

Opnieuw verbinding maken met de context, het gezin en de ruimere leefomgeving. De context
wordt dan ook actief betrokken in het project en uitgedaagd opnieuw of een versterkt engagement uit te spreken i.f.v de herpositionering van de jongere in de eigen leefomgeving.

4

Streven naar het vergroten of uitbreiden van de motivatie, de attitudes en de vaardigheden,
zodat terug kan opgestart worden met een voltijdse dagbesteding (school en/of werk). Er worden aanknopingspunten gezocht voor het heropstarten van een reguliere dagbesteding, met
een specifiek aanbod: school- en/of werkoriëntatie, sollicitatietraining, werkbegeleiding, vrijwilligerswerk,…
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PROJECT A
Project A maakte de voorbije jaren deel uit van Project A Limburg, een grensoverschrijdend pro-

ject met 3 partners: Arktos, BuSO St.-Ferdinand en Pieter Simenon. De 3 partners hadden elkaar
gevonden in hun zoektocht naar middelen en methodieken om met de extreem moeilijke doelgroep

van schoolafhakers te werken. Omwille van financiële redenen haakte eerst St.-Ferdinand en op

30 juni jl. ook Arktos af. Op 6 juni 2014 vierden Arktos en Pieter Simenon samen 3 jaar Project A
Limburg en daarmee werd een punt gezet achter het partnerschap. Elk van de organisaties werkt
verder met de doelgroep, maar niet langer in de vorm van een semi-onafhankelijk project .

Intussen was het EMK (Experimenteel Modulair Kader) van start gegaan en in maart werd de Integrale Jeugdhulp ingevoerd. Twee evoluties met gevolgen voor ons Project A: we werden, samen

met PEL, deel van de ondersteunende module én ons project bevond zich voortaan voor de toegangspoort, wat betekent dat de toeleiding rechtstreekser kon gebeuren. We bouwden samen met
PEL APPèL uit, zoals hoger beschreven.

Concreet is Project A op dit moment uitgegroeid
tot een kleinschalig project, een bestaans- en
leerplek, een leefgemeenschap waar jongeren
en begeleiders overdag samen leven en leren.
Om ons samenleven te regelen hebben wij 2 jaar
geleden gekozen voor Institutionele Pedagogie.
IP

vertrekt

vanuit

evenwaardigheid

tussen

mensen. De evenwaardige relatie tussen alle
aanwezigen (jongeren èn begeleiders) wordt
gegarandeerd door het bieden van instituties
waar

afspraken

kunnen

problemen besproken.

gemaakt

worden,

Onze instituties zijn:

de Raad, onthaal/afronding, de activiteiten, de
rondetafelgesprekken,

de

toonmomenten,

het

teamoverleg van de begeleiders.
Elke jongere start bij ons met een startrondetafel,
met alle betrokkenen. Daar wordt door middel
van de duplo-methodiek visueel gemaakt welke
doelstellingen (max. 3) de jongere bij ons gaat
nastreven en welk engagement elke partij hierin
gaat spelen. Er wordt een einddatum vastgelegd:
terugkeer naar het reguliere staat voorop. Elke
periode in Project A wordt ook afgerond met een
eindrondetafel.
De jongeren worden ’s morgens om 9u met ons
busje opgehaald: aan de bushalte, aan het station,
in het begeleidingstehuis, … of ze komen met de
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fiets. We starten met een onthaal: functies worden
verdeeld (wie is vandaag voorzitter, wie maakt
verslag, wie wast af, enz). We luisteren naar
elkaars verhaal: hoe zit ieder van ons er vandaag
bij? Daarna wordt er bekeken wie wat met wie gaat
doen: er is een voor- en een namiddagactiviteit.
De activiteiten kaderen voor het grootste deel in
door de jongeren gekozen projecten (bv. project
sport, auto’s, upcycling, herinrichting lokalen,
dieren, film, Afrika, …). Daarnaast zijn er vaste
activiteiten als fitness, poetsen, tuinonderhoud, …
We gaan aan

de slag. De individuele Project

A-begeleiders van de jongeren hebben extra
oog voor de individuele doelstellingen van hun
jongeren, maar in principe werkt iedereen met
iedereen.
Er is veel begeleiding in huis: vaste begeleiders
werken met maximaal 2 jongeren, stagiairs met
1 jongere. Dit zorgt voor rust en stabiliteit in de
groep. En voor extra aandacht voor de jongeren.
’s Avonds is er een afrondingsmoment waar er stil
gestaan wordt bij de voorbije dag en hoe die voor
iedereen was.

Om de 2 weken is er een Raadvergadering op

Beslissingen worden enkel in consensus genomen

woensdagvoormiddag,

en

en blijven minstens geldig tot de volgende Raad.

begeleiders aanwezig zijn. Dit is ons belangrijkste

Om de 2 weken is er een teamoverleg tussen de

overlegmoment: projecten worden er opgestart

begeleiders. Daar worden de begeleidingen van de

en aangestuurd, regels kunnen in vraag gesteld

jongeren besproken. Achteraf krijgt elke jongere/

worden,

ouder/betrokkene een verslag.

iedereen

waar

kan

alle

jongeren

voorstellen

doen

of

bedenkingen uiten, …
Het toonmoment van 11 december jl. toonde op een mooie manier hoe wij werken met onze jongeren en hun context:
-

G. en D. hadden met hulp van de begeleiders een meubel in recyclagehout gemaakt, F. en M.
hadden een sculptuur gelast in stukjes metalen buizen (project upcycling)

-

M had samen met zijn mama in Project A heerlijke Turkse hapjes gemaakt voor de genodigden

-

alle jongeren waren te zien in een powerpoint over project sport (fitness, boogschieten, pingpong,
schaatsen, gezond koken, …)

-

G was als drummer lid van een gelegenheidsbandje samen met 2 begeleiders. G. had 3 weken voor
die dag ontdekt dat hij echt wel talent had om te drummen. Ze speelden Highway to Hell met volgende tekst:

Drink je koffie, voel je vrij
Tijdens het onthaal elkaar aanvoelen
Vraag me alles, laat me zijn
Wie ik wil zijn, da voelt goe
Ken je grenzen, ken jezelf
Kies zelf hoe je jezelf ontdekt
Hout, metaal, creatief
Sport, muziek, het kan hier allemaal!
Ik kom graag
Soms te laat
Nooit
Stiekem graag

naar
naar
naar
naar

Binnen de filosofie van IP werken we in Project
A eclectisch met methodieken: we passen

toe

wat op dat moment het meest interessant is:
ervaringsleren,

spiegelen,

creatieve

therapie,

LSCI, … Dit jaar maakten we kennis met geweldloos
verzet van Omer Haim. Naar de toekomst toe willen
we meer contextgericht gaan werken.

Project A
Project A
Project A
Project A

Gelijkwaardig, op de Raad
Iedereen kan daar zijn zegje doen
Beslissen doen we samen
Consensus is waar wij voor gaan

Samen leven, zonder stress
Gaat niet zonder afspraken
Ma pas op! Niet te veel!
Anders kan ik ze niet onthouden!
Ik kom graag
Soms te laat
Nooit
Stiekem graag

naar
naar
naar
naar

Project A
Project A
Project A
Project A
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ON ZE
M E D E W E R K E RS

		

“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.”

Op 31-12-2014 stelt CANO begeleidingstehuis Pieter Simenon 50 medewerkers tewerk. Deze 50

medewerkers vullen in totaal 40,6 VTE in. In de front-office werken, ter verwezenlijking van onze
kernprocessen, voornamelijk pedagogisch geschoolde medewerkers. Het gaat hierbij voornamelijk
om begeleiders, maatschappelijk werkers en coördinatoren.

Wat de leeftijdspiramide betreft zien we een oververtegenwoordiging van medewerkers in de cate-

gorieën 30-40 jaar en 40-50 jaar. Onze toekomstgerichte uitdagingen liggen in het aanwervingsbeleid van waaruit knelpunten verbeterd en voorkomen kunnen worden.
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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

LEEFTIJDS PIRAMIDE

binnen onze organisatie belangrijk. We vertrekken
vanuit de visie van een lerende organisatie. We
beogen dat medewerkers steeds meer kwaliteiten
gaan gebruiken zodat we steeds beter de gewenste resultaten bereiken in functie van de doelgroep.
Naast verhogen van kennis en kunde willen we
als organisatie ook tijd en energie vrijmaken om
aandacht te geven aan motivatie en betrokkenheid
van medewerkers.

aandeel medewerkers in leeftijdscategorieën (VTE en effectief aantal)

Aandacht voor LSCI, oplossingsgericht werken en EHBO

Individuele
POP

De medewerkers

Ook dit jaar gingen er nog tal van teamopleidingen

volgden inmiddels de intensieve

opleiding Life Space Crisis Interventie (LSCI).

medewerkers

vanuit

In

en individuele opleidingen door, ingebed in de team-

navolging van 2013 organiseerden we ook dit jaar een

coaching en in de individuele coaching (Persoonlijk

terugkomdag LSCI. LSCI is een methodische, verba-

OntwikkelingsPlan). Functioneringsgesprekken wor-

le interventiemethodiek voor kinderen en jongeren

den ingezet als instrument om vormingsbehoeften te

in crisis. Als een jongere door een stressvol incident

bevragen en te detecteren.

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. Samen met psychofysieke weerbaarheidstraining, biedt LSCI onze medewerkers een
kader en attitude om incidenten op een professionele
kwaliteitsvolle manier aan te pakken.
Een aantal medewerkers proefde ook van Signs of
Safety en oplossingsgericht werken. Oplossingsgericht werken is een krachtige, positieve methode om
veranderingen bij mensen, teams en organisaties te
bewerkstelligen. We hopen in de komende jaren meer
mensen te scholen in de varianten Signalen van Welzijn en Signalen van Veiligheid.
In 2014 werden alle medewerkers van de vzw ge-

Wisselleren: beleidsnota
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.
Deze ervaringen en het globale kader werden geïntegreerd in een visie.
Deze visie kreeg begin 2014 een definitieve vorm en
dient als kader om ook in de toekomst medewerkers
de mogelijkheid te geven via wisselleren over de
grenzen van de deelwerkingen functies op te nemen.
Binnen deze beleidsvisie op wisselleren legde een
medewerkster van ons dagcentrum in juni de brug
naar het contextteam van het CANO begeleidingstehuis.

schoold in de basisbeginselen van de EHBO.
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ON ZE
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. Op 6 december 2013 keurde de Vlaamse Regering principieel
een aanpassing goed van het erkennings – en subsidiëringsbesluit van de private voorzieningen bijzondere
jeugdbijstand. Dit besluit bepaalt onder andere de uitvoering van het geharmoniseerd kwaliteitsdecreet. Het decreet vraagt aan organisaties een onderbouwd kwaliteitsbeleid te integreren in hun werking. Dit systeem omvat
een kwaliteitsmanagementsysteem en een vorm van zelfevaluatie. Op 24 april 2014 vond een introductienamiddag plaats met een toelichting over het uitvoeringsbesluit aan de organisaties van de bijzondere jeugdbijstand.
Het EFQM-model wordt gehanteerd ter inspiratie betreffende de zelfevaluatie, daarnaast wordt er maximaal
voortgebouwd op datgene wat reeds werd ontwikkeld, zoals het kwaliteitshandboek met zijn procedures en
beschrijvingen. De overheid wil de sector responsabiliseren op vlak van kwaliteit en wil komen tot sectorbrede
en uniforme indicatoren en meetfactoren. De kwaliteitsthema’s zijn vastgelegd en omvatten: kwaliteitszorg,
leiderschap, personeelsbeleid, beleid en strategie, middelen en partnerschappen, kernprocessen, medewerkersresultaten, samenlevingsresultaten en

cliëntresultaten. Elk van deze thema’s heeft zijn subthema’s,

zijn groeiniveau’s en indicatoren. Een kwaliteitsbeleid analyseert door middel van indicatoren de groeinveau’s
en probeert met verbeterprojecten de kwaliteit continu te verbeteren en te handhaven.
Het agentschap Jongerenwelzijn organiseert samen met de drie koepels in de Bijzondere Jeugdzorg een ondersteuningsproject kwaliteit. Het ondersteuningsproject kwaliteit ondersteunt de gehele sector Bijzondere
Jeugdzorg in de uitvoering en vertaling van het uitvoeringsbesluit kwaliteit. Doorheen 2014 mochten we proeven van een gevarieerd aanbod aan vormingen rond het thema kwaliteit.
Doorheen het jaar 2014 werkten we met de projectgroep kwaliteit naar een conceptualisering en implementatie
van dit kwaliteitsdecreet naar onze vzw en de deelwerkingen. In het raam van de hererkenningen zal Zorginspectie vanaf juni 2015 naast de erkenningsnormen, de wijze waarop de organisatie de kwaliteitszorg vorm
geeft en de zelfevaluatie uitvoert binnen dit uitvoeringsbesluit inspecteren. De focus hierbij zal liggen op de
kwaliteit van de zorg die wordt geleverd aan de gebruiker, vanuit een organisatie die zelf de kwaliteit bewaakt
en evalueert vanuit een procesmatige visie.

personeelsbeleid
Ons personeelsbeleid vertrekt vanuit twee gang-

Competentiemanagement vertrekt vanuit het be-

bare stromingen binnen personeelsmanagement,

grip competentie: ‘competentie draagt onderschei-

nl.: Human Resource Management (HRM) en com-

dend bij aan het succesvol functioneren en daar-

petentiemanagement.

mee aan het realiseren van de organisatiedoelen.’
In die zin moeten aanwezige of te ontwikkelen

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.
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competenties optimaal gebruikt worden.

HRM vertrekt vanuit het strategisch belang van

heid te verruimen, binnen de mogelijkheden die de

de menselijke factor. De medewerker maakt het

organisatie hierin heeft. En alle personeelsleden

verschil. In die zin vinden zij een positieve mens-

die inspanningen leveren om hun inzetbaarheid te

visie een vereiste om te starten. Daarnaast vinden

verruimen krijgen voldoende kansen om hun hele

zij dat personeelsbeleid geïntegreerd is binnen

loopbaan zinvol ingezet te worden. De invulling

het strategisch organisatiebeleid. Het gevoerde

van interne en externe vacatures verloopt op een

HRM-beleid is steeds in overeenstemming met de

integere, transparante en professionele wijze, op

structuur, de cultuur en omgeving waarbinnen de

basis van een zorgvuldige afweging van individu-

organisatie zich bevindt. En de verantwoordelijk-

ele competenties t.o.v. een vooropgesteld compe-

heid voor het personeelsbeleid ligt bij de coördina-

tentieprofiel.

toren en de directie. HRM stelt zichzelf een dubbele doelstelling. Aan de ene kant ervoor zorgen

De missie en bijhorende waarden zijn zichtbaar in

dat de organisatie over het nodige personeel (hoe-

het dagelijks functioneren van alle medewerkers.

veelheid en kwaliteit) beschikt om de doelstellin-

Medewerkers zijn betrokken bij wat er leeft en

gen te realiseren. En aan de ander kant ervoor

verandert binnen de entiteit. Binnen het concrete

zorgen dat het personeel gemotiveerd en tevreden

werk vinden wij ruimte en autonomie samen met

is en zich volledig kan ontplooien.

verantwoordelijkheid een uitgangspunt. We gelo-

Ons pe rso neels beleid m aak t geï nt egr e e r d
de el u it va n onz e wer k ing ov er de v er s c hi l l e n de de elwe rk ingen heen. I n die z in v er t r ek k e n
we van uit d e or ganis at iem is s ie.
Om direct aan te sluiten op de tweede waarde
willen wij vanuit de organisatie ons aansluiten bij
het nieuwe decreet voor evenredige participatie.
Binnen het personeelsbeleid wordt niet gediscrimineerd op volgende parameters: geslacht, zogenaamd ras, huidskleur, afstamming, nationaliteit,
etnische afkomst, seksuele geaardheid, burgerlij-

ven in de authentieke mogelijkheden en capaciteiten van de medewerkers. Het personeelsbeleid
is gericht op het versterken van dit menselijk kapitaal.
De personeelsuitgaven blijven binnen het kader
van de erkenningssubsidiëringen. We willen onze
medewerkers billijk verlonen, vergelijkbaar met
organisaties binnen de sector Bijzondere Jeugdbijstand. Medewerkers (inclusief leidinggevenden)
kunnen hun werk goed combineren met hun privésituatie vanuit het kader levenskwaliteit.

ke stand, geboorte, fortuin, huidige of toekomstige gezondheid, handicap of fysieke eigenschap.
We staan er voor open dat we hierop worden
aangesproken. Wij vinden een positief arbeidsklimaat belangrijk, waar ruimte is voor diversiteit
(verschillende stijlen, denkbeelden, visies,…) en
waar de organisatie waakt over de naleving van de
bestaande missie en regelgeving (zie arbeidsreglement en decreten). Medewerkers functioneren
volgens hun competentieprofiel en kunnen zich
ook binnen hun functie verder ontwikkelen. Gekoppeld aan de eerste waarde vinden wij het dan
ook belangrijk dat medewerkers hun competenties
verder ontwikkelen om nog beter te beantwoorden
aan het profiel en verdere perspectieven. De organisatie geeft ruimte en steun voor het ontwikkelen
van de competenties gekoppeld aan autonomie
en zelfverantwoordelijkheid van de medewerkers. Alle medewerkers krijgen kansen om door te
groeien naar andere functies en om hun inzetbaar-
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I C T- b e l e i d
De welzijns- en zorgsectoren staan voor een aantal massieve uitdagingen. Er is de altijd grotere vraag naar
kwalitatieve zorg. En er is de steeds luidere roep om de administratieve lasten te verlagen. Als organisatie zijn
ervan overtuigd dat het gebruik van ICT om zorggegevens te bewaren en te delen de zorg efficiënter, effectiever,
meer participatief, veiliger en cliëntgerichter maakt.
Het ICT-beleid binnen onze voorziening was in 2014 op een aantal gebieden aan verandering onderhevig. Beleidsprocessen op sectoraal vlak, maar ook veranderingsprocessen op organisatieniveau, hadden een impact op
het gebruik en de inzet van ICT-processen.
De Vlaamse overheid installeerde in 2014 een aantal ICT-werkingsprocessen, enerzijds gericht op registratiedoeleinden, anderzijds gericht op toegangsbeheer.

In het kader van integrale jeugdhulp werd in maart

BINC is het uniforme registratiesysteem voor de

2014 de intersectorale toegangspoort (ITP), die

private organisaties van de Bijzondere Jeugdbij-

beslist over de toegang tot alle niet-rechtstreeks

stand. Vanaf 1 januari 2015 zullen organisaties op-

toegankelijke jeugdhulp, geïnstalleerd. Deze ITP

nieuw kunnen registreren in een vernieuwde ver-

wordt ondersteund door Insisto, het informati-

sie. Eind 2014 werden we opnieuw ingelicht over

casysteem Intersectorale Toegangspoort. De soci-

de werking van BINC met het oog op een herstart

ale dienst werkt sindsdien met Insisto en integreer-

op 1 januari 2015. BINC zal op termijn gegevens

de de werkingsprincipes in het opnameproces. De

kunnen aanreiken over de volledige doelgroep

medewerkers leerden aanmelden bij de ITP door

van de bijzondere jeugdbijstand en meer correcte

middel van een digitaal A-document.

gegevens bieden over het effectief ingezette hulpaanbod.

Op organisatieniveau werkten we doorheen 2014 aan nieuwe interne ICT-systemen. Het huidige databasesysteem is opgestart in 2007. Het gebruik van deze database en het digitale dagboeksysteem Ter Inzage zijn goed
ingeburgerd in onze werking. We merken wel dat het systeem inmiddels minder stabiel is en ondervinden problemen met een aantal zaken. Vandaar dat we in 2014 onderhandelden met een aantal ICT-aanbieders om nieuwe
systemen te ontwikkelen. We hopen in 2015 twee nieuwe systemen te installeren: een nieuwe database voor het
beheer van personeelsgebonden elementen (dienstregistratie, dienstverplaatsingen, …) en een systeem voor
het beheren van cliëntgebonden elementen (dossiergegevens, trajecten, inhoudelijke parameters, …). De systemen worden ontwikkeld vanuit een aantal basisgedachten: mobiel, participatief en gebruiksvriendelijk.
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DE G L OB E
In 2014 startte de intersectorale toegangspoort (ITP) en werd het modulair kader verder geconcretiseerd.
Voornamelijk de toegangspoort had een grote impact op de dagelijkse organisatie van het begeleiden van
jongeren en hun gezinnen.

Opstart intersectorale toegangspoort - INTEGRALE JEUGDHULP
Op 1 maart 2014 ging heel Vlaanderen van start met

Doordat alle aanvragen via één toegangspoort

de intersectorale toegangspoort. Oost-Vlaanderen

gaan,

was in 2013 reeds als proefregio gestart met

voorbehouden voor wie deze het hardste nodig

de toegangspoort.Wanneer de eerste hulp niet

heeft. De toegangspoort heeft steeds een duidelijk

toereikend is, wijzen hulpverleners altijd de weg

zicht op de vraag en het aanbod in de jeugdhulp,

naar meer gespecialiseerde of meer ingrijpende

zo kan de overheid zo nodig bijsturen.

blijft

de

meest

ingrijpende

hulp

hulp. Om de toegang tot de niet-rechtstreeks
toegankelijke jeugdhulp in één paar handen te

De intersectorale toegangspoort beslist over de

brengen, is een intersectorale toegangspoort

toegang tot alle niet-rechtstreeks toegankelijke

opgericht. Deze vervangt de vroegere aparte

jeugdhulpverlening.

toegangspoorten in de bijzondere jeugdzorg en in

provinciaal georganiseerd en bestaat uit twee

de zorg voor personen met een handicap.

onafhankelijk

De

werkende

toegangspoort
teams:

wordt

een

team

indicatiestelling en een team jeugdhulpregie.
De installatie van de toegangspoort maakt een
eenvormige en transparante werking mogelijk, én

De nieuwe plattegrond voor de jeugdhulp in

biedt de mogelijkheid om hulp uit verschillende

Vlaanderen zet in op een betere coördinatie en

sectoren te combineren. Zo vallen minderjarigen

afstemming gebaseerd op zes bouwstenen:

niet langer tussen twee stoelen.

•

continuïteit bevorderen

•

participatie stimuleren

•
•
•

•

eigen krachten versterken
toegankelijkheid bevorderen
crisishulp

gericht omgaan met verontrusting
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M O D U L E R I N G B I J Z O N D E R E J E U G D B I J S TA N D
Het jeugdhulplandschap in Vlaanderen is heel di-

Op 1 januari 2013 startten het dagcentrum en het

vers. Het omvat een breed aanbod aan intensie-

CANO begeleidingstehuis op in het vernieuwd mo-

ve en minder intensieve hulpvormen, al dan niet

dulair kader. Met deze wijziging wil men, vertrek-

rechtstreeks toegankelijk. Om dit uniform te verta-

kende vanuit continue vraagverheldering en flexi-

len wordt gebruik gemaakt van modules. Het hul-

bele cliënttrajecten, meer op maat van cliënten en

paanbod van alle hulpverleningsinstanties wordt

diens context werken. Elke hulpverlening omvat

daarvoor op eenzelfde manier omschreven: waar

steeds een contextmodule en men verwacht dat

wordt het aangeboden, voor welke doelgroep …

er altijd begeleiding is van de leefomgeving van

Een module is dus een pakket van jeugdhulp dat

de jongeren. De hulpverlening krijgt vorm vanuit

een voorziening afzonderlijk aan een cliënt kan

‘organisaties bijzondere jeugdzorg’ die combina-

aanbieden. Doorgaans kunnen modules ook ge-

ties van modules aanbieden om dit te realiseren.

combineerd worden ingezet.

De regelgeving werd aangepast om dit mogelijk
te maken en organisaties worden in het nieuwe

Modulering dient om het jeugdhulpaanbod trans-

kader met enveloppefinanciering gesubsidieerd.

paranter te beschrijven zodat verwijzers en hulp-

Er werd een overgangsperiode voorzien om dit te

vragers makkelijker de weg naar het juiste aanbod

realiseren. In 2013 en 2014 spreekt men over een

vinden, het is een instrument voor netwerken en

‘Experimenteel Modulair Kader’ om deze transitie

voor de intersectorale toegangspoort en een be-

mogelijk te maken en vanaf 2015 zijn alle vzw’s

leidsinstrument voor de administratie.

van de bijzondere jeugdbijstand gevat in dit nieuwe kader.

JOPLIM
JOPLim staat voor Jongeren- en OuderParticipatie Jeugdzorg Limburg. Met dit project wil Jeugdzorg
Limburg actief samenwerken met jongeren, ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken met ervaring in de Jeugdzorg en dit op eerder op meso- en macroniveau. Ouders beleven de jeugdzorg op een
heel persoonlijke manier. Vanuit deze ervaringen kunnen zij ongetwijfeld heel wat vertellen. JOPLim

wil komen tot een verregaande samenwerking tussen ouders (met ervaring in de Jeugdzorg) en de
Limburgse Jeugdzorg. Door deze ervaringen te delen kan de Jeugdzorg meer op maat van ouders en
jongeren werken!

Jongeren kunnen vanuit hun ervaringen ongetwijfeld heel wat vertellen over de werking van voorzieningen en/of verwijzers. JOPLim wil komen tot een verregaande samenwerking tussen jongeren (met

ervaring in de Jeugdzorg) en de Limburgse Jeugdzorg. Door hun ervaringen te delen kan de jeugdzorg
meer op maat van jongeren (en ouders) werken!

Alle organisaties van de Jeugdzorg in Limburg werken mee aan dit project. Naast de stuurgroep is er

een mandaathoudersbijeenkomst die een viertal keer per jaar samenkomt om verder vorm te geven
aan het project. In het jaar 2014 stonden onderstaande punten op de agenda: participatietrajecten in
de voorzieningen met toonmoment in juni 2014, de ontwikkeling en verspreiding van het participatiespel, de continuering en opvolging van ouder- en jongerengroepen.

In 2015 gaat JOPLim inhoudelijk bezig zijn met het ontwikkelen van een ‘Parti-Van’ om met tenten en

caravans rond te trekken zodat kinderen en tieners op een speelse, creatieve manier rond het thema
participatie worden betrokken. De financiële zekerheid van het project Joplim wordt opgevolgd, eventueel via Vlaanderen.
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Oproep uitbreiding project ‘positieve heroriëntering’
Op 22 mei 2014 publiceerde Jongerenwelzijn

de integrale jeugdhulp dat het aanbod ook een

vraagd voorstellen te doen om de rechtstreeks

toeleverende actoren.

een rondzendbrief waarin de sector werd getoegankelijke jeugdhulpverlening te versterken

impact heeft op de werking en draagkracht van

en een uitbreidingsvraag kon gesteld worden

Vanuit deze conclusies wordt het project geïm-

richte kortdurende contextbegeleiding.

zowel de uitvoerder van de positieve heroriën-

in het raam van de nieuwe module krachtge-

Deze

krachtgerichte

kortdurende

context-

begeleiding is gebaseerd op het experiment

positieve heroriëntering, een project van het

plementeerd en ingebed in het aanbod waarbij

tering als de actoren van de brede instap, het
voorveld en de gemandateerde voorzieningen
actief betrokken worden.

Oranjehuis van Kortrijk. Dit projectmatig initia-

Het dagcentrum en de CANO-werking hebben

naar niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverle-

ject mee op te nemen in hun aanbod. In decem-

tief heeft als finaliteit het ombuigen van vragen
ning, door middel van een kortdurende, kracht-

gerichte interventie. Uit de opvolging van dit
experiment blijkt enerzijds dat het aanbod ef-

fectief de instroom in het niet-rechtstreeks toegankelijke aanbod op duurzame wijze tegengaat, anderzijds blijkt uit de voorstartfase van

gezamenlijk een voorstel ingediend om dit prober werd onze aanvraag deels goedgekeurd,

waardoor we vanaf 1 januari 2015 zullen star-

ten met 13 modules krachtgerichte kortdurende contextbegeleiding (4 uitbreidingsmodules
en 9 ombuigingen van bestaande modules).
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