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1

WOOR D V OOR A F

De jaarverslaggeving werd de voorbije jaren conceptueel en inhoudelijk vernieuwd.
Ook dit jaar lezen jullie een jaarverslag
met een nieuwe look, waarin we uitleggen wat ons werk inhoudt eerder dan een
technisch verslag weer te geven. Deze
veranderingen verhogen de leesbaarheid
van de jaarverslagen. Het experimenteel
modulair kader veranderde onze vzw naar
een organisatie bijzondere jeugdzorg.
In maart 2014 startte de intersectorale toegangspoort. Dit sluitstuk omvat de finale structuurverandering van de sector en realiseert
een intensievere contextbegeleiding
van jongeren en hun gezinnen.

In de drie aparte jaarverslagen van onze

Voor meer informatie over onze vzw en de

vzw vinden jullie meer toelichting over

deelwerkingen verwijzen we u graag door

deze beleidsveranderingen en het in-

naar onze website www.pietersimenon.be

houdelijke werk van afgelopen jaar. Het
jaarverslag algemeen geeft een korte en
snelle inkijk in onze vzw en zijn structuur
gekoppeld aan de context waarin we ons
bevinden.
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Wij wensen u veel leesplezier toe,
Sigrid Bielen, Ilse Jaspers en Gert Houben
directie

2

Be p er k te algemene
informatie vz w
2 .1 S C HEM ATISCHE VOORSTE LLIN 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

•

Leerproject Seksualiteit en Relaties in Balans (SRIB)

•
•
•

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

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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2 .2 A L GEM ENE VOORSTELLIN G A C TU E LE V ZW
2 .2 .1 De m issie 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 in de context 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
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gelijkwaardigheid

OPENHEID
rechtvaardigheid

eerlijkheid

zorgzaam

SOLIDARITEIT

evenwichtig

subsidiair

emancipatorisch
eCHtHeiD

discretie
realistisch

zichzelf in vraag stellend

2 .2 .2 H et CANO begeleidings tehui s P i et er S i menon

CANO Pieter Simenon is erkend voor een capaci-

De

teit van 32 intensieve begeleidingen opgedeeld in de

de vroegere projectwerkingen Ervaringsleren en

ondersteunende

module

regulariseerde

volgende modules: module contextbegeleiding (29),

project A en kreeg de nieuwe naam ‘APPèL’ mee.

module contextbegeleiding autonoom wonen (3),

De begeleiders van de ondersteunende modu-

module verblijf (12), module ondersteunende bege-

le begeleiden zowel jongens als meisjes op vlak

leiding (4).

van dagactivering, korte ervaringstrajecten, (ont)
heming, time out en crisisbegeleidingsinterventie.

Begeleidingstehuis Pieter Simenon wordt georgani-

Zij hebben tot doel de bestaande hulpverlenings-

seerd op basis van het CANO- concept. CANO staat

trajecten 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).

Wij kiezen fundamenteel voor een specifiek doelgroep van vnl. adolescente jongens en hun leefom-

Vroeger was dit een projectwerking, nl. GKRB,

geving die onderkend worden als maatschappelijk

vanaf begin 2011 werd dit geregulariseerd in een

zeer kwetsbaar en zeer gekwetst. De problemen

bijkomende erkenning voor 16 capaciteitseenheden

waar zij mee geconfronteerd worden, zijn vaak mul-

(binnen de bestaande 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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2 .2 .3 H et Dagcentr um de Teut en

‘Dagcentrum “De Teuten” is een dagcentrum binnen

begeleid na de schooluren en tijdens vakantiedagen

de Bijzondere Jeugdzorg en is gestart in 1991, het

via

is een dagcentrum voor multimodale gezins- en

begeleiding. Voor de gezinnen is er contextuele

jongerenbegeleiding met modules dagbegeleiding

gezinsbegeleiding.

groepsmomenten

of

gerichte

individuele

in groep voor 10 jongeren en contextmodule voor
12 gezinnen.

De jongere en het gezin worden momenteel aangemeld
in

het

dagcentrum
jeugdzorg

door
de

ondersteunings-

centrum

Dagcentrum de Teuten is een deelorganisatie

passeren

van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon. Het

verwijzers die bepalen wie gebaat is bij een

dagcentrum is goed bereikbaar en gelegen in het

dagcentrumformule, dit in samenspraak met de

centrum van Lommel.

hulpvrager en de voorziening (dagcentrum).

de

of

het

Dit voor jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar.

jeugdrechtbank,

toegangspoort.

Het

zijn

ze

deze

Om aan problematische opvoedingssituaties het
hoofd te bieden, worden in deze semi-residentiële,
lokaal gerichte werkvorm schoolgaande jongeren

2 .2 .4 D e HCA- dienst BAAL
Het Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg staat

Vanaf 1 april 2007 kon BAAL officieel kwantitatief

in de gerechtelijke arrondissementen Hasselt en

uitbreiden. Medio 2007 werden de leerprojecten

Tongeren garant voor het geïntegreerd aanbod van

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

herstelgerichte en constructieve afhandelingen

antwoord?” gerealiseerd. De ouderstage werd ope-

(HCA) bij minderjarige delictplegers. BAAL is ge-

rationeel sinds begin 2008 in de vorm van een pro-

start eind 1998 en is gevestigd in Hasselt, Katte-

ject, maar is ondertussen stopgezet. Vanaf 2009 is

gatstraat 8/8. BAAL organiseert herstelbemiddeling,

BAAL als HCA-dienst categorie 8 erkend voor de

HERGO, gemeenschapsdienst en drie verschillende

beide gerechtelijke arrondissementen Hasselt en

leerprojecten. De uitvoering van herstelbemiddeling

Tongeren.

kwam vlug op kruissnelheid, waarna werd uitgebreid met gemeenschapsdienst. Door middel van
een tijdelijke bijkomende projectovereenkomst werd
het leerproject “Slachtoffer in Beeld – Minderjarigen” ontwikkeld, uitgevoerd en geïntegreerd.  Vanaf
eind 2005 tot begin 2008 participeerde BAAL in het
preventieproject “BUMPER” in samenwerking met
de regiodienst BJB Limburg.

08

2 .3 OR G ANIGRAM
Procesgerichte netwerkorganisatie vzw Jongerenwerking Pieter Simenon

Dit organigram is een schema van een procesgerichte

Dit organigram zet de organisatie in horizontale

netwerkorganisatie waarin een meer markt- en

werkprocessen naar de cliënten toe en is naar

klantgerichte structuur wordt voorgesteld.

structuur toe zeer flexibel van aard op het terrein,
terwijl in de back office stabiliteit wordt verzekerd.

De

deelwerkingen

zijn

zelfstandige

units

die

Onze organisatie is ingebed in een maatschappelijke

achterwaarts netwerken in een grotere vzw.

De

context, die ons een maatschappelijke opdracht

achterwaartse netwerking omvat o.a. werkgroepen die

geeft, verwoord door de overheid.

concreet vorm krijgen in vaste projectgroepen zoals:
leerbeleid,
en

coördinatie-intervisie,

personeelsbeleid

en

kwaliteitsbeleid

tijdelijke

Ondertussen werken we aan gelijkaardige schema’s

werkgroepen

per deelwerking, waarbij elk team een aparte

zoals: werkgroep stress en burn-out, arbeidstijd,

unit (zelfsturend team) voorstelt met telkens een

seksualiteit, e-social work en herstel.

opdrachts- overeenkomst naar de grotere missie toe.

De steunfuncties omvatten: preventie- adviseur,
CPBW, syndicale afvaardiging, vertrouwenspersoon
en vriendenkring. Afhankelijk van wat je gezamenlijk
wil

organiseren (structureel of tijdelijk) kan dit al

dan niet uitbreiden.
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3

HI STOR IE K VA N DE O RG ANI SAT I E
1961

• stichting vzw Jongenstehuis Pieter Simenon in Donk bij Herk-de-Stad;
familiaal huis voor jeugdbeschermingsjongens

1971

• faillissement na 10 jaar werking
• stichting nieuwe vzw Jongenstehuis Pieter Simenon
• verhuis naar leegstaand klooster in Lommel-Werkplaatsen

1974

• aankoop kloostergebouw Werkplaatsen

1976

• aanvang achtereenvolgende ingrijpende verbouwingswerken
• start jaarlijkse verslagen

1983

• start aparte residentiële afdeling in Leopoldsburg
• start B.T.K.-project Werkatelier in Lommel-Centrum

1984

• integratie werkformule begeleid zelfstandig wonen
• afbraak zijbouw met dodelijk ongeval vrijwillige medewerker

1985

• continuering Werkatelier via D.A.C.-project

1987

• verhuis TCK van Leopoldsburg naar Lommel-Kattenbos
• eerste-steenlegging nieuwbouw Werkplaatsen

1988

• ingebruikname nieuwbouw Werkplaatsen
• afbraak hoofdbouw oude klooster
• aanvang ESF-toelagen voor het Werkatelier

1989

• aankoop en verhuis Werkatelier naar Lommel-De Hees
• integratie netwerk automatisering

1991

• start dagcentrum De Teuten in Lommel-De Hees
• start experiment Zeer Intensieve Begeleiding

1993
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• aankoop en verbouwing huis voor dagcentrum

1994

• verhuis dagcentrum De Teuten naar Lommel-Centrum
• start samenwerking woon-werkproject Matrix in Heerlen

1995

• differentiatie interne/externe adolescentenwerking
• start SamenwerkingsVerband Voorzieningen/Steunpunt

1996

• nieuwe naam vzw: Jongerenwerking Pieter Simenon
• viering 35 jaar JPS/25 jaar werking in Lommel

1997

• start E.S.F.-brugproject Werkatelier

1998

• bouwwerken gemeenschappelijke gastenruimte en uitbreiding burelen
• start verbreed Project ErvaringsLeren (PEL) met locaties Heerlen (NL) en Gingelom
• start project Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg (BAAL) in Hasselt

1999

• medewerking start Provinciaal Vereffeningsfonds vanuit BAAL

2000

• stopzetting collectewerking en opzet fondsenwerving
• beëindiging TCK-werking afdeling Kattenbos

2001

• ontwikkeling Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning (CANO)

2002

• projecttoekenning Werkatelier
• CANO-concept in praktijk
• start project Gestructureerde Kortdurende Residentiële Begeleiding (GKRB)

2003

• actualisering algemene missie
• rapport praktijkexperiment Slachtoffer In Beeld - Minderjarigen

2004

• vernieuwd studiosysteem binnen begeleidingstehuis

2005

• faciliteren opstart centrale wachtlijstwerking Limburg d.m.v. project van de provincie
• start preventieproject Bumper vanuit BAAL

2006

• ingebruikname uitbreiding burelen in Lommel-Werkplaatsen
• studiedag BAAL “Met de neus op de feiten”

2007

• de protocollering van het CANO-model
• kwantitatieve en kwalitatieve uitbreiding van BAAL binnen de implementatie van
herstelgerichte en constructieve afhandelingen rond jeugdige delictplegers

2009

• erkenning project BAAL als HCA-dienst (dienst voor herstelgerichte en
constructieve afhandeling) categorie 8

2010

• start project DrugSlink
• start project A, vanuit project Werkatelier
• opstart nieuw directieteam vzw

2 0 11

• 50 jaar vzw Jongerenwerking Pieter Simenon, 20 jaar dagcentrum De Teuten
• regularisering van project GKRB naar een bijkomende erkenning capaciteit 16

2012

• afronding project DrugSlink
• ontwerp van modulering van de sector bijzondere jeugdzorg

2013

• 15 jaar HCA-dienst BAAL
• opstart experimenteel modulair kader voor het dagcentrum en CANO
• regularisering project Ervaringsleren en project A

2014

• start integrale toegangspoort
• goedkeuring uitbreiding krachtgerichte kortdurende contextbegeleiding

• viering 10 jaar dagcentrum en verbouwing en uitbreiding infrastructuur
• project Slachtoffer in Beeld voor minderjarigen vanuit BAAL
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4

O NZ E OR GA N IS AT I E
4 .1

K WALITEITSBELEID

Voor het ontwikkelen van een eigen kwaliteits-

De overheid wil de sector responsabiliseren op

heid, concreet het Vlaamse geharmoniseerde

en uniforme indicatoren en meetfactoren.

beleid volgen wij de regelgeving van de over-

kwaliteitsdecreet. De uitvoeringsbesluiten van
dit decreet bleven enige tijd achter, maar op 6

vlak van kwaliteit en wil komen tot sectorbrede

De

kwaliteitsthema’s

zijn

vastgelegd

en

december 2013 keurde de Vlaamse Regering

omvatten:

kennings – en subsidiëringsbesluit van de pri-

en partnerschappen, kernprocessen, mede-

principieel een aanpassing goed van het ervate voorzieningen bijzondere jeugdbijstand.
Dit besluit bepaalt onder andere de uitvoering

kwaliteitszorg,

leiderschap,

per-

soneelsbeleid, beleid en strategie, middelen

werkersresultaten, samenlevingsresultaten en

cliëntresultaten. Elk van deze thema’s heeft zijn

van het geharmoniseerd kwaliteitsdecreet.

subthema’s, zijn groeiniveau’s en indicatoren.

betreffende de verwachtingen van onze subsi-

van indicatoren de groeiniveau’s en probeert

Momenteel hebben we dus meer duidelijkheid
diërende overheid naar de uitvoering van een

kwaliteitsbeleid. Het decreet vraagt aan organisaties een onderbouwd kwaliteitsbeleid te inte-

Een kwaliteitsbeleid analyseert door middel

met verbeterprojecten de kwaliteit continu te
verbeteren en te handhaven.

greren in hun werking. Dit systeem omvat een

In het raam van de hererkenningen zal Zorg-

van zelfevaluatie.

normen, de wijze waarop de organisatie de

kwaliteitsmanagementsysteem en een vorm

Het EFQM-model wordt gehanteerd ter inspira-

tie betreffende de zelfevaluatie, daarnaast bouwen we maximaal voort op datgene wat reeds

werd ontwikkeld, zoals het kwaliteitshandboek
met zijn procedures en beschrijvingen.

inspectie vanaf 1.01.2015 naast de erkenningskwaliteitszorg

vorm

geeft

binnen

dit

uit-

voeringsbesluit inspecteren. De focus hierbij ligt op de kwaliteit van zorg die wordt
geleverd

aan

de

gebruiker,

door

een

organisatie die zelf de kwaliteit bewaakt en
evalueert vanuit een procesmatige visie.

4 .2 	personeelsbeleid
Ons personeelsbeleid vertrekt vanuit twee

organisatiedoelen.’ In die zin moeten aan-

nagement, nl.: Human Resource Manage-

maal gebruikt worden.

gangbare stromingen binnen personeelsmament (HRM) en competentie-management.
Wij vinden het belangrijk deze twee stromin-

HRM vertrekt vanuit het strategisch belang

die deze stromingen aanreiken complemen-

maakt het verschil. In die zin vinden zij een

gen op te nemen in onze visie en elementen
tair mee te nemen in de verdere uitwerking
van concrete acties rond personeelsbeleid.

van de menselijke factor. De medewerker

positieve mensvisie een vereiste om te starten.

Competentiemanagement vertrekt vanuit het

Daarnaast vinden zij dat personeelsbeleid

derscheidend bij aan het succesvol functio-

ganisatiebeleid. Het gevoerde HRM-beleid

begrip competentie: ‘competentie draagt onneren en daarmee aan het realiseren van de
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wezige of te ontwikkelen competenties opti-

geïntegreerd is binnen het strategisch oris steeds in overeenstemming met de struc-

tuur, de cultuur en omgeving waarbinnen de

het nodige personeel (hoeveelheid en kwa-

lijkheid voor het personeelsbeleid ligt bij de

seren. En aan de ander kant ervoor zorgen

organisatie zich bevindt. De verantwoordecoördinatoren en de directie. HRM stelt zich-

zelf een dubbele doelstelling. Aan de ene
kant ervoor zorgen dat de organisatie over

liteit) beschikt om de doelstellingen te realidat het personeel gemotiveerd en tevreden
is en zich volledig kan ontplooien.

Ons personeelsbeleid maakt geïntegreerd deel uit van
onze organisatie over de verschillende deelwerkingen heen.
In die zin vertrekken we vanuit de organisatiemissie.
Om direct aan te sluiten op de tweede

zet te worden. De invulling van interne en

ons aansluiten bij het nieuwe decreet voor

transparante en professionele wijze, op ba-

waarde willen wij vanuit de organisatie
evenredige participatie. Binnen het perso-

neelsbeleid wordt niet gediscrimineerd op
volgende parameters: geslacht, zogenaamd

ras, huidskleur, afstamming, nationaliteit,

externe vacatures verloopt op een integere,
sis van een zorgvuldige afweging van indivi-

duele competenties t.o.v. een vooropgesteld
competentieprofiel.

etnische afkomst, seksuele geaardheid, bur-

De missie en bijhorende waarden zijn zicht-

toekomstige gezondheid, handicap of fysie-

medewerkers. Medewerkers zijn betrokken

gerlijke stand, geboorte, fortuin, huidige of

ke eigenschap. We staan er voor open dat
we hierop worden aangesproken. Wij vin-

den 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 ar-

beidsreglement en decreten). Medewerkers
functioneren volgens hun competentieprofiel

baar in het dagelijks functioneren van alle
bij wat er leeft en verandert binnen de en-

titeit. Binnen het concrete werk vinden wij
ruimte en autonomie samen met verantwoor-

delijkheid een uitgangspunt. We geloven in
de authentieke mogelijkheden en capacitei-

ten van de medewerkers. Het personeelsbeleid is gericht op het versterken van dit
menselijk kapitaal.

en kunnen zich ook binnen hun functie ver-

De personeelsuitgaven blijven binnen het

waarde vinden wij het dan ook belangrijk

willen onze medewerkers billijk verlonen,

der ontwikkelen. Gekoppeld aan de eerste
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

kader van de erkenningssubsidiëringen. We
vergelijkbaar met organisaties binnen de

sector Bijzondere Jeugdbijstand. Medewerkers (inclusief leidinggevenden) kunnen hun

werk goed combineren met hun privésituatie
vanuit het kader levenskwaliteit.

van de medewerkers. Alle medewerkers
krijgen kansen om door te groeien naar an-

dere functies en om hun inzetbaarheid te
verruimen, binnen de mogelijkheden die de

organisatie hierin heeft. En alle personeelsleden die inspanningen leveren om hun in-

zetbaarheid te verruimen krijgen voldoende
kansen om hun hele loopbaan zinvol inge-
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personeelskengetallen
In de tabel geven we de spreiding van onze medewerkers weer over verschillende leeftijdsranges per 31
december 2014. Op vzw-niveau zien we een goede gemiddelde spreiding, als we kijken naar de deel-

werkingen merken we verschillen. Het dagcentrum heeft een goede spreiding algemeen, maar wel geen
medewerkers in de range van 40 tot 65 jaar.

In het begeleidingstehuis zien we een algemene betere spreiding, met toch een grote groep 30 tot 40
jaar.

Voor de HCA-dienst zien we een grote groep medewerkers in de range van 30 tot 40 jaar en ook geen
groep tussen 40 en 65 jaar.

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

DEELwERKING /
PROJECT
Dagcentrum
BAAL
Begeleidingstehuis
TOTAAL VZW

4 .3

-25 j

25-30 j

30-40 j

40-50 j

50-60 j

+ 60 j

TOTAAL

VTE

Aantal

VTE

Aantal

VTE

Aantal

VTE

Aantal

VTE

Aantal

VTE

Aantal

VTE

Aantal

2

2

1

1

2,3

3

1

1

0

0

0

0

6,3

7

0,5

1

2

2

8,9

10

0

0

0

0

0

0

11,4

13

2

2

3,5

4

13,8

17

13,8

16

5,7

8

1,8

3

40,6

50

4,5

5

6,5

7

25

30

14,8

17

5,7

8

1,8

3

58,3

70

S AM ENWERKING

Participatie op diverse relevante externe overlegniveaus blijft een belangrijk aandachtspunt om ook
structureel de maatschappelijke en emancipatorische doelstellingen met betrekking tot onze doelgroepen te bereiken.

Daartoe worden extern intensieve samenwerkingsverbanden en netwerken onderhouden. Dit gebeurt op
verschillende niveaus: Vlaams, provinciaal, regionaal en lokaal; zowel binnen als buiten de sector Bijzondere Jeugdbijstand, binnen koepels en met werkvormorganisaties, binnen samenwerkingsverbanden en
participerend aan al dan niet inhoudelijke overleggroepen.
De vzw is als organisatie sectoraal aangesloten bij:
•
•
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de vzw Vlaams Welzijnsverbond (Caritas) in Brussel;
de vzw Jongerenbegeleiding in Kortrijk.

Op nationaal en Vlaams niveau
• de overleggroep CANO-voorzieningen (directies, staf, begeleiders);
• de overleggroep ‘bijkomende erkenning’ Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg en
de gemeenschapsinstelling De Kempen;
• het Samenwerkingsverband Trainingscentra voor Kamerbewoning
• het Vlaams Samenwerkingsverband Dagcentra (raad van bestuur en coördinatorenoverleg)
• het praktijkteam en coördinatorenoverleg Slachtoffer In Beeld-Minderjarigen (SIB-M);
• het proefproject SIB-M met de gemeenschapsinstelling De Kempen;
• het comité HCA-directies van het Vlaams Welzijnsverbond;
• het overleg HCA-diensten van vzw Jongerenbegeleiding;
• de vzw Jongerenbegeleiding Informant (ledenvergadering, raad van bestuur, werkgroep Jeugdsanctierecht);
• de stuurgroep druggerelateerde projecten BJB;
• het Vlaams instituut voor vorming en opleiding in de social profit (VIVO);
• de samenwerkingovereenkomsten met zorgboerderijen, vzw’s en openbare besturen i.f.v.. brugprojecten  
en ervaringsprojecten;
• het Steunpunt Groene Zorg;
• de Vlaamse vereniging voor preventie en bescherming PREBES;
• het coördinatorenoverleg dagcentra Vlaams-Brabant, Limburg, Antwerpen (COBAL).

Op provinciaal niveau
• het Limburgse Coördinatiecomité BJZ van het Vlaams Welzijnsverbond;
• het Limburgs Platform Bijzondere Jeugdzorg Voorzieningen (LPJ)
• de Limburgse werkgroep Vorming BJB, geïntegreerd in het LPJ;
• de Intervisiegroep Kwaliteitszorg BJB Limburg, geïntegreerd in het LPJ;
• het Ondersteuningsteam Migranten BJB Limburg (algemene vergadering), geïntegreerd in het LPJ;
• het Samenwerkingsverband Herstelrechtelijke en Constructieve Afhandelingen minderjarigen;
• het Provinciaal Vereffeningsfonds Limburg: Comité V en begeleidingsgroep;
• het samenwerkingsverband met CAW ‘t Verschil i.v.m. het leerproject Seksualiteit en Relaties in Balans (SRIB);
• het samenwerkingsverband met Katarsis i.v.m. het leerproject Drugs, (ver)antwoord? (DVA)
• het Contactcomité voor Organisaties Jeugdzorg Limburg;
• de stuurgroep Herstelbemiddeling Meerderjarigen Tongeren;
• de samenwerking met Arktos Limburg en Maatwerk/Sint-Ferdinand (project A);
• de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk IDEWE;
• de werkgroep Welzijnszorg, regionale dienst Limburg;
• de gewestelijke vakbonden LBC-NVK en ABVV-BBTK;
• het Limburgs samenwerkingsverband dagcentra (LSD);
• het mandaathoudersoverleg Jongeren en ouderparticipatie Limburg ‘JOPLim’
• Project intersectorale samenwerking Limburg voor jongeren met complexe prioritaire hulpvragen.
• werkveldplatform & werkveldcommissie UC LL

Op regionaal en lokaal niveau

• het Regionaal Welzijnsoverleg Noord-Limburg en het dagelijks bestuur;
• structureel overleg met betrokken onderwijsinstellingen, in het bijzonder de deeltijdse scholen;
• de netwerkstuurgroep Integrale Jeugdhulp Noord-Limburg;
• het overleg politie Lommel;
• het Hasselts Overleg Welzijn HOW.
• het overleg Huizen van het kind Lommel
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5

G LO B E /C ON TE X T
In 2014 startte de intersectorale toegangspoort
(ITP) en werd het modulair kader verder geconcretiseerd. Voornamelijk de toegangspoort
had een grote impact op de dagelijkse organi-

satie van het begeleiden van jongeren en hun
gezinnen.

5.1

OPSTART INTERSECTORALE TOEGANGSPOORT INTEGRALE JEUGDHULP

Op 1 maart 2014 ging heel Vlaanderen van start met de intersectorale toegangspoort. Oost-Vlaanderen
was in 2013 reeds als proefregio gestart met de toegangspoort.

Wanneer de eerste hulp niet toereikend is, wijzen hulpverleners altijd de weg naar meer gespecialiseerde

of meer ingrijpende hulp. Om de toegang tot de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in één paar

handen te brengen, is een intersectorale toegangspoort opgericht. Deze vervangt de vroegere aparte
toegangspoorten in de bijzondere jeugdzorg en in de zorg voor personen met een handicap.

De installatie van de toegangspoort maakt een eenvormige en transparante werking mogelijk, én biedt
de mogelijkheid om hulp uit verschillende sectoren te combineren. Zo vallen minderjarigen niet langer
tussen twee stoelen. Doordat alle aanvragen via één toegangspoort gaan, blijft de meest ingrijpende hulp

voorbehouden voor wie deze het hardste nodig heeft. De toegangspoort heeft steeds een duidelijk zicht
op de vraag en het aanbod in de jeugdhulp, zo kan de overheid zo nodig bijsturen.

De intersectorale toegangspoort beslist over de toegang tot alle niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening. De toegangspoort wordt provinciaal georganiseerd en bestaat uit twee onafhankelijk werkende teams: een team indicatiestelling en een team jeugdhulpregie.

De nieuwe plattegrond voor de jeugdhulp in Vlaanderen zet in op een betere coördinatie en afstemming
gebaseerd op zes bouwstenen:
• continuïteit bevorderen

• eigen krachten versterken
• participatie stimuleren

• toegankelijkheid bevorderen
• crisishulp

• gericht omgaan met verontrusting
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5 .2

M ODULERING BIJZOND E R E JE U G D B I JS TA N D

Het jeugdhulplandschap in Vlaanderen is heel di-

wijziging wil men, vertrekkende vanuit continue

vers. Het omvat een breed aanbod aan intensieve

vraagverheldering en flexibele cliënttrajecten, meer

en minder intensieve hulpvormen, al dan niet recht-

op maat van cliënten en diens context werken. Elke

streeks toegankelijk. Om dit uniform te vertalen wordt

hulpverlening omvat steeds een contextmodule en

gebruik gemaakt van modules. Het hulpaanbod van

men verwacht dat er altijd begeleiding is van de leef-

alle hulpverleningsinstanties wordt daarvoor op een-

omgeving van de jongeren.

zelfde manier omschreven: waar wordt het aangeboden, voor welke doelgroep … Een module is dus een

De hulpverlening krijgt vorm vanuit ‘organisaties

pakket van jeugdhulp dat een voorziening afzonder-

bijzondere jeugdzorg’ die combinaties van modules

lijk aan een cliënt kan aanbieden. Doorgaans kunnen

aanbieden om dit te realiseren. Vanaf 1 januari 2015

modules ook gecombineerd worden ingezet.

zijn alle vzw’s van de bijzondere jeugdbijstand gevat
in dit nieuwe kader.

Modulering dient om het jeugdhulpaanbod transparanter te beschrijven zodat verwijzers en hulpvragers makkelijker de weg naar het juiste aanbod vinden. Het is een instrument voor netwerken voor de
intersectorale

toegangspoort

en

een

beleids-

instrument voor de administratie. Op 1 januari 2013
startte het dagcentrum en het CANO begeleidingstehuis op in het vernieuwd modulair kader. Met deze

5 .3 J OPLIM
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
eerder op meso- en macroniveau.
Ouders en jongeren 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!
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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 het voorjaar van 2014 realiseerde JOPLim in samenwerking met Villa Basta per voorziening één of meerdere participatietrajecten. De betrokken jongeren en de voorziening konden kiezen uit een aanbod van film, dans, crea, graffiti,
….
Eind juni op de dialoogdag van de sector vond het toonmoment plaats van alle participatiemomenten. Iedere organisatie ontving een aandenken van dit traject.

Participatiespel:
Het ontwikkelde participatiespel werd verspreid binnen de organisaties, waarbij iedereen op teamniveau, cliëntniveau door
middel van een participatiespel aan de slag kan rond participatie.

Ouder- en jongerengroepen:
De ouder- en jongerengroepen liepen in 2014 door. De oudergroep Noord is gestart met het thema: wat na de jeugdhulp (en je kind is -18j/+18j). Het vorige thema was “ het thema beeldvorming”.
De jongerenvergadering loopt goed en komt om de 14 dagen samen. Ze zetten in op verdere werving en hebben
folders ontwikkeld voor de jongeren.
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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5 .4

OPROEP UITBREIDING P R O JE C T
‘POSITIEVE HERORIËN TE R IN G ’

Op 22 mei 2014 publiceerde Jongerenwelzijn een

Vanuit deze conclusies wordt het project geïmple-

rondzendbrief waarin de sector werd gevraagd

menteerd en ingebed in het aanbod waarbij zowel

voorstellen te doen om de rechtstreeks toegankelij-

de uitvoerder van de positieve heroriëntering als

ke jeugdhulpverlening te versterken en een uitbrei-

de actoren van de brede instap, het voorveld en de

dingsvraag kon gesteld worden in het raam van de

gemandateerde voorzieningen actief betrokken wor-

nieuwe module krachtgerichte kortdurende context-

den.

begeleiding.
Deze krachtgerichte kortdurende contextbegeleiding

Het dagcentrum en de CANO-werking hebben ge-

is gebaseerd op het experiment positieve heroriën-

zamenlijk een voorstel ingediend om dit project mee

tering, een project van het Oranjehuis van Kortrijk.

op te nemen in hun aanbod. In december werd onze

Dit projectmatig initiatief heeft als finaliteit het om-

aanvraag deels goedgekeurd, waardoor we vanaf 1

buigen van vragen naar niet-rechtstreeks toeganke-

januari 2015 zullen starten met 13 modules kracht-

lijke hulpverlening, door middel van een kortdurende,

gerichte kortdurende contextbegeleiding (4 uitbrei-

krachtgerichte interventie. Uit de opvolging van dit

dingsmodules en 9 ombuigingen van bestaande mo-

experiment blijkt enerzijds dat het aanbod effectief

dules).

de instroom in het niet-rechtstreeks toegankelijke
aanbod op duurzame wijze tegengaat, anderzijds
blijkt uit de voorstartfase van de integrale jeugdhulp
dat het aanbod ook een impact heeft op de werking
en draagkracht van toeleverende actoren.

19

6

DA NK J E W E L
Ook in 2014 mochten we rekenen op de hulp van
velen om onze doelstellingen te realiseren en onze
grenzen te verleggen.
Aan alle jongeren en degenen die hen het meest nabij zijn, hun leefomgevingen en andere betrokkenen,
met wie we samenwerkten, voor de ruimte die zij ons
hebben gelaten om een stuk van hun weg samen te
gaan.
Aan alle instanties die ons structureel erkenden,
adviseerden, betoelaagden en waarmee we samenwerkten zowel op nationaal, Vlaams, provinciaal, regionaal als lokaal vlak.
Aan alle milde schenkers en sympathisanten die ons
in concrete projecten of in het algemeen financieel
steunden. Aan alle leden van de vriendenkring, de
algemene vergadering, de raad van bestuur, de personeelsleden en vrijwilligers, voor hun niet aflatende
inzet in functie van de vooropgestelde missie.
Aan iedereen die op enigerlei wijze de maatschappelijke groeikansen en toekomstperspectieven voor
onze jongeren binnen hun leefwereld verruimde: via
de hulpverlening, de reactie op delicten, de projecten, de scholen, de werksfeer, de vrije tijd, de familie,
de nazorg.
Een welgemeende dankjewel aan alle cliënten
en alle partners in het samenwerken met ons!

20

vzw Jongerenwerking
Pieter Simenon
Martinus Van Gurplaan 45
3920 Lommel

T 011 54.46.08

_

F 011 55.33.01
E pietersimenon@telenet.be
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